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Sammanfattning av arendet 
Enligt kultur- och fritidsnamndens verksamhetsplan for 2017 ska en utredning om 
bokbussverksamhet genomforas under aret utifran bibliotekets strukturplan fran 2015. 
Uppdraget innebar att utreda mojligheten att infora en bokbuss med syfte att oka 
tillgangligheten till biblioteks- och/eller kulturtjanster i Sodertlilje kommun. 
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Forvaltningens forslag till kultur- och fritidsnamnden ar att godkanna att en bokbuss infors i 
Sodertalje kommun under ar 2019, att kontoret ges i uppdrag att ta fram ett konkret forslag for 
bokbussverksamhet som innehaller en detaljerad beskrivning av form, funktion, organisation, 
verksamhet och kostnadskalkyl som ska ligga till grund llir mal och budget 2019-2021 for att 
sakersUllla ett inforande av en bokbuss. Uppdraget ska redovisas for namnden senast maj 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjansteskrivelse kommunstyrelsens kontor, 2018-01-15 
Bilaga 1: Rapport "Bokbuss - en forstudie", 2017-11-20 

Arend et 
I bibliotekets strukturplan fran 2015 som utgick fran olika aspekter av tillganglighet foreslogs 
att en utredning om mojligheten till att aterinfdra en bokbuss i Sodertalje kommun skulle 
tillsattas. Detta mot bakgrund av att Sodertaljes biblioteksstruktur inte stammer overens med 
kommunens geografiska och folkmassiga struktur som framkom i biblioteksplanen fran ar 2013. 
Utredningen omfattar omvarldsbevakning, studiebesok, intressentanalys och workshops med 
personal fran biblioteket och andra kontor med intresse for en eventuell bokbussverksamhet. 

De kommuner med bokbussverksamhet som presenteras i rapporten har olika malgrupper for sin 
verksamhet. Det formar i sin tur vilka funktioner bussen ska ha och vilka krav som stalls i 
upphandlingen vid framtagandet. Gemensamt for samtliga kommuner ar att den huvudsakliga 
malgruppen ar barn och unga. Bokbussarna kan liven anvandas till andra evenemang pa 
e:ftermiddagar/kvallar, helger och sommarlov. Det visar pa flexibilitet som kan vara bra ur ett 
kostnadseffektivt perspektiv. 
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