
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:2 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
Bokbuss inklusive ombyggnad garage 

 

 

2016: 1.350 

2017: 

2018: 

 

Beskrivning av projektet:  
Bokbuss: Behovet av ny bokbuss har varit stort under flera år. Medel för upphandling har beviljats men 

själva upphandlingen har avbrutits vid två tillfällen p g a att inga giltiga anbud, alternativt anbud som varit 

inom den ekonomiska ramen inkommit. Detta bidrar till att kostnaderna i nuläget, tillsammans med de 

omfattande tekniska behovskraven på en bokbuss har ökat avsevärt. T ex påverkar de miljökrav som Piteå 

kommun ställer, på en Euro-6-motor, att priset på en ny bokbuss fördyrats betydligt. Ett sådant fordon ska 

även vara anpassat för låntagare med funktionshinder. Det innebär en motordriven lyft som uppfyller samt-

liga krav, är säker för brukaren och enkel att använda för personalen. Tidigare äskanden var anpassade till 

dåvarande regelverk och behov. Varje år ökar både miljö- och användarkraven och dessutom även grund-

priset för en bokbuss.  

 

Ombyggnad garage: Inköpet av en ny bokbuss innefattar per automatik även behovet av anpassning till 

befintligt garage med de förändrade måttkrav som ett nytt fordon innefattar; höjd, bredd och längd. Även 

förändrad teknisk hantering av den nya bokbussen i garage tillkommer. Viktigt att notera är således att en 

bokbuss inte kan inhandlas om inget anpassat garage finns att förvara densamma i.  

  
Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) BUN drar kontinuerligt bildningskonsekventa för-

delar av en servicesäker och fungerande bokbuss som frekventerar skolor vilka inte ligger i anslutning till 

stadsbiblioteket eller biblioteksfilialerna. 

 

Syfte/Mål: De kultur- mångfald- och demokrativärden det innebär att hela kommunen har lättillgänglig-

het till Biblioteksservice i form av en bokbuss är strategiskt och för måluppfyllelsen självklar. En bokbuss-

verksamhet är till gagn för hela kommunens kulturliv, unga som gamla, och är inte ett särintresse. Där bus-

sen stannar till blir också en naturlig mötesplats på orten. Om goda läsvanor grundläggs i tidig ålder ger det 

individen bättre möjligheter att lyckas i framtida utbildning. Bokbussen är också en service till rörelsehind-

rade samt till alla som inte har körkort eller av annan anledning inte kan nyttja befintliga biblioteks till-

gänglighet. Utlåningsmässigt är därtill bokbussen den största filialen tack vare utlånen till de skolor som 

saknar tillgång till regelrätta bibliotek. 

 
 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering - Bokbuss (beräkningsgrunder) 

Bokbussen är från 1992, sliten och därmed opålitligt. Lägg därtill en modern miljöaspekt så är bokbussen 

sedan länge utdaterad. Arbetsmiljöproblemen för personalen växer. Nuvarande bokbuss står dessutom inte 

i paritet till kommunens ekonomiska och ekologiska hållbarhetsmål. 

 

Garage – Kostnader för ombyggnad av ett för den nya bussen anpassat garage, med konstruktions- och 

byggkostnader, nytt kablage, samt anpassad ventilation är ett ”inklusive” i kostnadsbehovet. Den exakta 

summan för ett nytt garage går i nuläget inte att fastställa men rör sig enligt en hastigt gjord bedömning av 

Fastighetsavdelningen tillsammans med biblioteksansvarig om minst ca 350 tkr  



 

 

   

 

   

 

 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Slitskador, verkstadsbesök samt driftstörningar 

 

 

2016: 30 

2017: 30 

2018: 30 

 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Samtliga kommunens ansvarsområden vinner långsiktigt socialt och därmed ekonomiskt på den nytta ett 

ambulerande bildnings- och upplevelseinriktat projekt som en bokbuss innebär av tillgänglighet ur demo-

kratiska- och mångfaldsperspektiv.   

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Bokbussens stora målgrupp, barn och unga kan ges ökad service och ett utökat utbud med en modern 

bokbuss 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Säkerställa service till immobila målgrupper i glesbygd samt till grund- och förskola  

 

Demokrati och öppenhet 

Ambulerande biblioteksfilial säkerställer de grundläggande demokratiska målen om kulturens 

tillgänglighet och mångfald. En ny buss tryggar verksamheten. Handikappsanpassning i nya bussen 

förbättrar än mer åtkomlighet för målgrupper som annars har svårt att tillgodogöra sig den normservice 

kommunen ger  

 

Livsmiljö 

En ny buss medför säkrare, tryggare och mer kontinuerlig service. Miljöaspekten är viktig 

 

Ekonomi 
Lägre förbrukning. Färre verkstads- och driftstoppskostnader  

 

Personal 

Väsentligt bättre arbetsmiljö  


