
Minnesanteckningar Arbetsgruppsmöte Digital Mediebuss 
 
Datum: 2016-11-16 
Plats: Norrköpings stadsbibliotek 
Närvarande: Julia Engström LiU, Linda Hjert-Axelsson Motala, Lillemor Engholm-Guy Motala, Jonas 
Jernberg Lst, Björn Ericson Norrköping, Agneta Lindqvist HSO, Ann Wiklund (slutrapport), Mia 
Moberg Linköping, Kira Berg Regionbibliotek. 
 
Vi började med att gratulera Linda Hjert-Axelsson som nu kan lägga också bokbusschaufför till sitt cv, 
STORT GRATTIS. 
 
Största delen av mötet diskuterade/reflekterade vi över förstudien och vad vi behöver ha med i 
slutrapporten. En mycket bra diskussion/reflektion där vi bl a lyfte fram att vi förutom allt vi 
åstadkommit också vill ha med det vi hade tänkt göra, men som inte blev gjort. Julia skrev korta 
anteckningar från diskussionen. 
 
Slutrapport, Rapporter till Ann senast 26 november enligt tidigare utsänt e-mail. 
 
Vi poängterade också att det är viktigt att få med tillgänglighetsperspektivet i slutrapporten, Agneta 
ansvarig för skrivningar om detta. 
 
8 december kl 13:00-15:00 blir det ett seminarium på Norrköpings stadsbibliotek där Professor Elin 
Wihlborg och mastersstudent Julia Engström från Linköpings universitet talar om digitalisering, 
delaktighet och kunskapsutveckling och analyserar bokbussens extra satsning i socioekonomiskt 
utsatta bostadsområden i Norrköpings kommun. Tillsammans diskuterar vi möjligheterna att med 
stöd av digitala verktyg – som sociala medier, webb-tjänster och andra former av IT-stöd – öka 
medborgares delaktighet i samhället, kompetenser och utveckla vår lokala demokrati. 
Bra om så många som möjligt från arbetsgruppen kan vara med på seminariet. Du anmäler dig här: 
http://regionbibliotekostergotland.se/events/digital-delaktighet-bokbuss/. Förslag från Ann om att vi 
filmar seminariet, Kira undersöker detta. 
 
Fakturor till förstudien MÅSTE vara hos Regionbiblioteket senast 4 december. Motala och 
Norrköping har rekvirerat sina pengar, 200 000 kr, och skall inkomma med underlag och kopior på 
fakturor. 
 
Det finns 30 000 kr till Motala bokbuss och 30 000 kr Norrköpings bokbuss som ni kan inhandla 
teknik för. Även här måste vi ha fakturorna senast 4 december. Om ni inhandlat teknik som ingår i de 
200 000 kr ni fått tidigare kan ni använda det som avräkning på de 30 000 kr och göra annat för de 
pengarna, t ex till personalkostnader mm. Om detta är otydligt kan ni höra av er till mig. 
 
Motala bokbuss tar fram ett förslag på vilken grundteknik som behövs i en bokbuss och vad det 
kostar. 
 
Kira tar kontakt med Sundsvalls bibliotek för en kostnadsuppgift ny bokbuss. 
 
Slutrapport, Rapporter till Ann senast 26 november enligt tidigare utsänt e-mail. 
 
24 jan kl 09:00-11:00 träffas arbetsgruppen på Regionbibliotek i Linköping för att reflektera över 
slutrapporten. 
Vid penngar/Kira 

http://regionbibliotekostergotland.se/events/digital-delaktighet-bokbuss/

