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Närvarande: Björn Ericsson, Björn Jarl Norrköpings bibliotek, Johanna Hagelin, Birgitta Hellman-
Magnusson, Linda Hjert-Axelsson Motala bibliotek, Mia Moberg, Lovisa Rydberg Linköpings bibliotek, 
Agneta Lindqvist Handikappföreningarna i Östergötland, Anja Leiding, Kira Berg Regionbiblioteket, 
Julia Larsson Liu, Nora Büttner Torsby bokbuss. 
 
Bokbuss/Betaltjänster Torsby 
Nora Büttner presenterade verksamheten avseende digital delaktighet/betaltjänster på Torsby 
bokbuss. En satsning som kommer att pågå t o m juli 2017 och som finansieras av Torsby kommun, 
Länsstyrelsen, PTS (Post och Telestyrelsen) Nora berättade bl a att det är många personer som har 
svårt att ha kontroll över sin ekonomi eftersom de inte använder datorer/internet. Det finns 
personer som fått betalningsanmärkningar även om de haft ekonomi för att betala, men inte klarat 
av att betala räkningar på egen hand. Nora följer med bokbussen och de står bl a uppställda vid 
servicepunkter. Hon hjälper till med att visa/utbilda personer så att de kan använda betaltjänster. 
Hon hjälper inte till med att konkret betala utan hänvisar personer till banken. Hon åker även hem till 
personer och hon har också utbildningar/kurser på biblioteket i Torsby. Verksamheten är mycket 
uppskattad bland personer som bor på landsbygden. Bifogar Noras presentation där ni hittar mer 
information. 
 
Frågan om servicepunkter i Östergötland kom upp på mötet, men ingen av deltagarna hade någon 
större kunskap om detta. Även frågan om möjligheter att kunna söka ekonomiska medel från PTS 
diskuterades. Kira pratar med Jonas på länsstyrelsen om servicepunkter och PTS och vi tar detta som 
en punkt på nästa möte.   
 
Liu 
På mötet deltog Julia Larsson, student på masterprogrammet, Linköpings universitet. Julia kommer 
att följa med på bokbussarna under april för att bl se vilka frågor som rör samhällsservice/e-tjänster 
som personalen får. 
 
Regionbiblioteket 
Regionbiblioteket har erhållit 1 miljon från Region Östergötland för arbetet med Digital delaktighet 
och har med anledning av detta beslutat att Bokbussarna, 3 st, har möjlighet att få 200 000 kr var för 
att arbeta med bokbussar/digital delaktighet/personer från andra länder under hösten 2016. Senast 
20 april skall varje bokbuss komma in med en beskrivning över aktiviteter/kostnader till Kira om man 
vill nyttja medlen. Linköpings universitet, genom studenter och Elin Wihlborg, kommer att följa den 
satsning som Norrköpings bokbuss kommer att göra under hösten. Samhällsorienteringen i 
Östergötland (SO) får 300 000 kr för att utöka sin utbildning internet/e-tjänster till de personer som 
har låga eller inga kunskaper inom internet/e-tjänster under hösten 2016. På mötet kom frågan upp 
om biblioteken kan bli mer engagerade i den extra satsningen under hösten inom 
samhällsorienteringen när det gäller internet/e-tjänster? Kira undersöker detta med Lars Eklund som 
är ansvarig för SO.  
 
Bokbussar/Aktiviteter 
Linköpings bokbuss körs varje dag och de har fått nej från ledningen till att göra aktiviteter på helger, 
bl a på grund av personalsituationen och att bussen måste vara ok för ordinarie turer under 
veckorna. Linköpings bokbuss funderar på hur de skall få in olika aktiviteter i ordinarie verksamhet 
och har diskuterat programmering, funderar vidare. Linköpings bokbuss har möjlighet att få 200 000 



kronor till aktiviteter som riktar sig till personer från andra länder. Har inga konkreta idéer f n, 
funderar och återkommer senast 20 april med beskrivning över aktiviteter/kostnader till Kira, om de 
vill nyttja medlen. 
 
Norrköpings bokbuss har inga problem med aktiviteter på helger. Bokbussen nyttjas inte fullt ut och 
chauffören kan disponeras mer. Norrköpings bokbuss funderar också på programmering. Bl a Björn 
och Björn tittat på Coder Dojo. Studenter som hjälper barn med olika programmeringsspråk där man 
bl a kan göra spel och andra interaktiva program. Norrköping har diskuterat om att åka till 
Klockartorpet till hösten med bokbussen, har fått 200 000 kr till höstens aktiviteter från 
Regionbiblioteket och skall inkomma med en beskrivning över aktiviteter/kostnader senast 20 april 
till Kira, målgrupp personer från andra länder. 
 
Motala bokbuss skall medverka på den årliga Platendagen den 4 juni på Ekön. Undrar om projektet 
kan hjälpa till med ekonomiska medel. Kira undersöker och återkommer. Till hösten har de 
funderingar på att åka ut till Ekön igen, ett bostadsområde med många personer från andra länder. 
Inkommer med kort beskrivning av vad de skall göra och vad det kostar, har fått 200 000 kr till 
höstens aktiviteter från Regionbiblioteket. Lämna en beskrivning över aktiviteter/kostnader senast 20 
april till Kira. Målgruppen skall vara personer som kommer från andra länder. 
 
Omvärldsbevakning/Studiebesök/Makerspace 
6 april åker Kira och Linda till Vinnova på en nätverksträff. Undersöker om det är möjlighet att 
omfördela medel från konsultkostnader till aktiviteter bokbussar. 
 
Studiebesök till Sundsvall-Sandviken den 26-27 april. I Sundsvall skall vi få mer information och deras 
bokbuss som togs i bruk november 2015. På biblioteket i Sundsvall finns en teknikhörna och de 
arbetar bl a med Coder Dojo, mer information om detta på vårt studiebesök. Dag 2, 27 april åker vi 
till Litteraturhuset i Sandviken för att få mer information om projektet Young Story Architects där 
man kombinerar teknik/skrivande mm. 
 
Vi kommer att åka i en buss som är tillgänglighetsanpassad och på resan kommer Agneta att ha en 
kurs i tillgänglighet. Vi kommer också att arbeta med andra frågor på resan, bl a skall vi diskutera, 
vilken teknik behöver bokbussarna. 
 
26 maj Makerspace på Makerslink i Linköping. Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd kommer att 
informera om Skaparbibblan, Makerslink berättar om sin verksamhet och vad Makerspace är och 
sedan kommer det att finnas olika workshops.  
 
Motala Bokbuss 
Mötet avslutades med ett besök hos Motalas bokbuss där Linda och Percy (chaufför) berättade om 
bokbussen. Linda håller f n på att ta körkort för bokbuss. 
 
Nästa möte 
Skulle varit den 28 april, vi ställer in det mötet eftersom vi är på studieresa 26-27 april. Det betyder 
att nästa möte blir den 23 maj kl 12:00-16:00 i Norrköping. Vi börjar med gemensam lunch.  
 
Till nästa möte: 
Kira: undersöker bibliotekens medverkan SO, extra satsning digital delaktighet 
Om det går att omfördela medel inom förstudien. Länsstyrelsen/servicepunkter/PTS. 
Bokbussarna: planering aktiviteter. 
Björn o Björn: lokal och lunchställe den 23 maj. 
Julia: rapporterar från sina bokbussturer. 
Jonas: Servicepunkter/Möjlighet att söka medel från PTS. 



Alla: Reflektion studiebesök. 
Alla: Ansökan till Vinnova, teknik på bokbussar (vi kommer att arbeta med dessa frågor på bussen 
under studiebesök Sundsvall/Sandviken).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


