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Liu 
Stefan pratade om tjänsteinnovation och om att man på olika sätt kan arbeta med hur ett 
tjänsteutbud borde se ut. Vilka platser åker bokbussarna till och varför? På vilket sätt kan vi använda 
de möjligheter som finns för att t ex små företag kan vara kvar på orten. Vi måste lära oss att förstå 
hur vi tänker ”läsa av” människor/besökare bokbussar. Teknik kan på olika sätt bidra till förändring 
och nämnde bl a 3-d skrivare. Vad kan en buss tillföra i värdeskapande värden? För vilka? Hur? Vilket 
uppdrag har vi, vilken roll har vi? Bussarna är ett verktyg för demokratiseringsprocessen.  
 
Det finns olika övningar att göra, bl a kundresekarta, aktörskarta. Stefan och Elin återkommer med 
förslag på vad vi skulle kunna göra/övningar och på vilket sätt studenter kan vara en tillgång i 
förstudien, t ex skulle studenter kunna ”skugga” på bussarna utifrån något som vi vill titta på. 
 
Elin informerade om att en ansökan skall lämnas in till EU tillsammans med Norge och Danmark. 
Norge är inte med i EU, men är associerade när det gäller forskning.  En ansökan som handlar om 
forskning-integration-digitalisering. Danmark vill titta på Smart Citys, Norge på hur man kan nyttja 
ideella föreningar m fl, Sverige Digitala Mediebussar och E-serviceverkstäder. I första fasen söker 
man pengar för att skriva en ansökan. Om medel beviljas skriver man i andra fasen själva ansökan. 
Om den beviljas handlar det om trettio miljoner under en 3-årsperiod. På förra mötet kom vi överens 
om att skriva en ansökan till Vinnova om att fortsätta utveckla digitala mediebussar om vi har 
tillräckligt med underlag. Ansökan till Vinnova skall vara inlämnad 1 juni. Om vi skulle beviljas medel 
från Vinnova blir de medlen medfinansiering till EU-projektet. Biblioteken medfinansierar genom tid. 
 
Bokbussar/Aktiviteter 
Respektive kommun informerade om sin tankar och idéer om vilka aktiviteter man vill testa att 
genomföra på bokbussarna. Motala och Norrköping pratade om att göra aktiviteter som riktade sig 
till områden där det bor många personer som kommer från andra länder. Linköping har diskussioner 
om att rikta sig till förskolor. Motala berättade också att de skall ta fram ett förslag på en ny bokbuss. 
 
Till nästa möte skall tankarna och idéerna konkretiseras. Motala och Norrköping skall också 
undersöka vad som behövs för att kunna göra en aktivitet kvällstid eller helg. Extra kostnader 
uppkommer för personal och Kira skall undersöka om vi kan ta den kostnaden i projektet. 
 
Omvärldsbevakning/Studiebesök/Makerspace 
Linda har fått uppgifter om Mobibblan i Sundsvall. Bussen är beställd från Kingsröd Trading, ett 
norskt/svenskt företag. Bussen är byggd av ett belgiskt företag som heter Stephex i deras fabrik som 
ligger i Ungern. Grundpriset var ca 3,5 mkr, men efter anpassning slutade notan på ca 4 mkr. 
Gruppen tyckte det skulle vara intressant att göra ett studiebesök i Sundsvall slutet av april/början av 
maj. Kira undersöker möjligheterna och tar bl a kontakt med Nilsbuss i Linköping för att se om vi kan 
åka med den tillgänglighetsanpassade bussen. Om det är möjligt har Agneta erbjudit sig att ha en 
utbildning om tillgänglighet på resan. 
 



Nora Büttner, Torsby bokbuss har varit i kontakt med Kira och är mycket intresserade av vår 
förstudie. Torsby har en stor bokbuss med dator, skrivare, I-pads. De samarbetar med banken och 
visar bl a grunderna i banken på nätet för besökare på bussen. De samarbetar med servicepunkter 
och gör även hembesök. Kira bjuder in Nora till nästa möte så att hon kan berätta mer om deras 
verksamhet. 
 
Kira har varit i kontakt med den ideella föreningen Makers link i Linköping. Under maj månad 
kommer ett seminarium/workshop att anordnas för bibliotekspersonal i Östergötland som kommer 
att handla om vad är makerspace, prova på aktiviteter, programmering mm. Mer information 
kommer om detta. 
 
Vinnova 
Den 6 april kommer Vinnova att anordna FRÖN-forum, varje projekt som beviljats med skall bidra 
med två deltagare där vi bl a mycket kort, 1-2 minuter, skall presentera vårt projekt. Kira och Linda är 
anmälda. 
 
Nästa möte 
4 april, kl 09:00-12:00 på biblioteket i Motala. Vi har då möjlighet att titta på Motalas bokbuss. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


