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Post och 

telestyrelsen 

•Uppdragsgivare    

delfinansiär 50% 

Länsstyrelsen Värmland 

• Idé, ledning, stöd 

Torsby kommun 

•Utförande, 
finansiering 

50% 



Syfte, projektets fokus 

Öka användandet av digitala banktjänster 

 Ge ökad kunskap om och kunnande att använda sig av mobila betaltjänster 

 Minska klyftan mellan de äldre och de yngre generationerna vad gäller digital kunskap  

 Ge landsbygdsbefolkningen bättre samhällsservice 

 Ge kunskap som bidrar till mer kontroll av den egna ekonomiska situationen 

 Minska kontanthantering, göra det tryggare för småföretagare 

 Fri rörlighet 

 Trygghet 

 Demokrati 

 



10 km 

• Total befolkning: 11910 inv. 

• Total landyta: 412 km². 

•  Antal invånare per km²: 2,86  

(31/12 2015) 

 

. 

Höljes 
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http://www.torsby.se/omoss/allmaninformation/statistik.3804.html


Vår bokbuss 
Bokbussverksamheten startade i Torsby kommun år 1967 
 

Nuvarande buss är byggår 1995 och har tillhört Hagfors bibliotek i ca 

10 år innan de lade sin bokbussverksamhet och bussen köptes till 

Torsby 

Den går ca 1600 km i månaden. På Höljesturen, som är den längsta 

turen, kör den runt 35 mil, allt som allt.  

 

Det finns lite mer än 100 hållplatser 

 

 

Lite statistik perioden 2015-03-29 till 2016-03-29 

 663 aktiva låntagare 

 24 793 lån inklusive omsättning 

 Lån per låntagare 29 st.  

 



Ombyggnation 
före… 



efter 

• iPad 

• Laptop 

• Skrivare/ kopiator 

• Bankdosor 

(Nordea) 

• Infomaterial 



• Satsar på evenemang som syftar till digital delaktighet 

• Information 

• Möta efterfrågan av hjälp med datorer, internet etc.  

Biblioteken i Torsby och Sysslebäck 

• Personalen har fortbildat sig 

• Datorhörnor  

• Surfplattor 

• En extra laptop enbart för projektet i Torsby 



Vad jag gör: 

• Åker bokbuss 

• Finns tillgänglig på biblioteket 

• Hembesök  

• Cirklar…  

Biblioteket Torsby 

Tillsammans med ABF 

 

• Informerar… 

PRO möten 

Värmländsk bokmässa 

Vid evenemang 

 

• Artiklar, folders m.m. 

• Pappersarbetet, rekvirerar från PTS etc. 

 

 

 

 

Samarbeten: 

• Studieförbund – ABF, NBV, SF 

• PRO 

• Lokala entreprenörer 

• Personligheter som kan locka folk 

• IT 

• Trygghetsboenden 

 

 

 

 



Lanthandlarna i kommunen 



Täckning i Torsby kommun 


