
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:2 

 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Bokbuss och bokbussgarage   

Belopp i tkr: 3 283 
Ny bokbuss samt ombyggnad och anpassning av garage  

 

2017: 3 283 000 

2018: 

2019: 

 

Beskrivning av projektet: 
I VEP 2014-2016 bifölls medel för bokbuss om 3 500 tkr. Av dessa har 1 500 tkr överförts till projektet 

skateparken. Kvarstår 2 000 tkr befintliga medel av totalkostnad 5 283 tkr för bokbuss och garage. 

 

En ny bokbuss är av stor nödvändighet då nuvarande sedan flera år är föråldrad (inköpt 1992), mycket 

sliten och ur samtliga miljöaspekter inte längre acceptabel. Då bokbussen är biblioteksverksamhetens 

största servicefilial är en ny bokbuss ytterst värdefullt för uppdraget. Det faktum att bokbussen under flera 

år har fått stå tillbaka för andra satsningar. Varje år ökar miljö- och användarkrav och med det även priset. 

Medel har beviljats men själva upphandlingen har avbrutits vid tidigare tillfällen p g a att inga giltiga an-

bud, alternativt anbud som varit inom den ekonomiska ramen inkommit. Detta bidrar till att kostnaderna 

även för 2017, tillsammans med de omfattande tekniska behovskraven på en bokbuss ökar. De miljökrav 

som Piteå kommun med all rätt ställer påverkar självfallet även priset på en ny bokbuss. En ny buss ska 

också vara anpassad för låntagare med funktionshinder. Det innebär en motordriven lyft som uppfyller 

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

till dåvarande regelverk och behov. Bokbussens betydelse för landsbygdsskolorna är enorm. Även frisko-

lorna servas av bokbussen. Värt att notera är att det nu finns stora risker att bokbussen går allvarligt sönder. 

Om det då inte är rimligt/möjligt att reparera den så kommer det att bli en period på ca två år som Piteå 

kommun står utan bokbussverksamhetens service. Förutom den tid själva upphandlingen tar så är ett nytt 

bokbussfordon en ren beställningsvara som byggs efter beställarens önskemål. Inget färdigt fordon finns 

tillgängligt. 
 

Anpassning av befintligt garage blir en nödvändighet då en ny bokbuss till måtten är större och dessutom 

kräver förändrad teknisk hantering. Det nuvarande garaget kan inte hysa en ny bokbuss.   

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

 

Tillgång till barn- och ungdomslitteratur, böcker på främmande språk samt service till byaskolor är del i 

den positiva påverkan bokbussen tillser för övriga förvaltningars behov. T ex så drar BUN kontinuerligt 

bildningskonsekventa fördelar av en servicesäker och fungerande bokbuss som frekventerar skolor vilka 

inte ligger i anslutning till stadsbiblioteket eller biblioteksfilialerna. 
 

Syfte/Mål: 
Att med en modern bokbuss och därmed minskad miljöpåverkan, även avseende arbetsmiljö kunna fort-

sätta tillgodose det behov av boklån som bokbussen redan nu sörjer för. Fler än 70 000 lån per år. De kul-

tur- mångfald- och demokrativärden det innebär att hela kommunen har tillgång till biblioteksservice i 

form av en bokbuss är strategiskt självklar ur alla aspekter. En bokbussverksamhet är till gagn för hela 

kommunens kulturliv, unga som gamla, och är inte ett särintresse. Där bussen 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 rörelsehindrade samt till alla som inte 



 

 

   

 

   

har körkort eller av annan anledning inte kan nyttja befintliga biblioteks tillgänglighet. Bokbussens förvän-

tade livslängd är sedan flera år tillbaka överskriden.  
 

 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

 
Bokbussen är från 1992, sliten och därmed opålitligt. Ur miljöaspekt är bussen sedan länge utdaterad. Ar-

betsmiljöproblemen för personalen växer. Nuvarande bokbuss står inte i paritet till kommunens ekono-

miska och ekologiska hållbarhetsmål. Eftersom priserna för bokbuss har stigit varje år och förra årets an-

bud (våren 2015) som inkom låg på mellan 4 345 000 kr och 4 995 000 kr kan man med stor sannolikhet 

utgå från att priserna även i år och framöver har ökat och kommer så fortsätta att göra. Därför det realist-

iska äskandet om 5000 tkr 

Anpassning av garage är nödvändigt då en ny bokbuss är avsevärt större än nuvarande. För att därför 

kunna nyttja nuvarande garage krävs ombyggnad och anpassning av ny entréport samt förändring av tak-

höjd i befintlig uppställningsplats inomhus. Enligt Fastighetsförvaltningens beräkningar ska ombyggnaden 

kosta 253 700 kr. plus en eventuell kostnad för arbete på utsidan om ca 30 tkr. Se bilaga från Fastighets-

förvaltningen. 

 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

2017: 

2018: 

2019:  

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Det behov av bred och bildande litteratur som finns i runtomliggande skolor samt övrigt medborgarbehov 

avseende bok- och andra medielån, för unga som gamla är oersättligt. Bokbussen är det enda medel lands-

bygdens infrastruktur har att förlita sig på för tillgång till denna sorts service. I den undermåliga situation 

som råder avseende skolbibliotek har bokbussen ett både tydligt och viktigt uppdrag. Samtliga kommunens 

ansvarsområden vinner långsiktigt ekonomiskt på den nytta en ambulerande bildnings- och upplevelsein-

riktad service en bokbuss innebär ur sociala, demokratiska- och mångfaldsperspektiv. 
 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Bokbussens stora målgrupp; barn och unga ges medels en modern bokbuss utökad service och ett större 

utbud 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

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

 

Demokrati och öppenhet 

En mobil biblioteksfilial tryggar de grundläggande demokratiska målen om kulturens tillgänglighet och 

mångfald. En ny buss garanterar verksamheten. Anpassning för funktionsnedsatta i nya bussen förbättrar 

åtkomlighet för målgrupper som annars har svårt att tillgodogöra sig den normservice kommunen ger 

 

Livsmiljö 

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

 



 

 

   

 

   

Ekonomi 
Större pålitlighet. Färre verkstads- och driftstoppskostnader. Lägre förbrukning. Miljövinster. 

 

Personal  

Väsentligt förbättrad arbetsmiljö. Mindre stress och oro kring om arbetsplatsen överhuvudtaget ska hålla 

ihop. 


