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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel : 

Makerspace - Biblioteksutveckling och 
näringslivsutveckling med innovationskraften 
som gemensam nämnare 

Vaggeryds bibliotek 

2014-11-01 

2016-11 -01 

Ny 

R28713 , 160000kr 

76351kr 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Makerspace, som också kallas skaparbibblan, är ett sätt att förnya och utveckla bibliotekens 

ro ll som a llmänhetens mötesplats i den pågående samhällsutvecklingen . Användandet av ny 

teknik för innovativa lösningar kommer att vara en nycke lkompetens i framtidens arbetsliv. 

Digital de laktighet är därför ett av de viktigaste syftena med denna satsning. Ett annat syfte 

är att med hjälp av ett fl ertal länsaktörer öka samarbetet mellan skola och närings liv för att 

fl er unga, oavsett kön eller etnisk bakgrund, ska få upp intresset för teknikens möjligheter. 

E ntreprenörskap i skolan är en grogrund för framtidens företagare. Makerspace kommer att 

vara öppen för alla invånare i olika sammanhang. 

Efter en inledande förstudie utökas därför det gemensamma arbetet med att sprida 

"Skaparbibblan" över he la länet: Det sker bl.a. genom ett mobilt Makerspace. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
RUS'ens delstrategier strävar mot att utveckla länets industri mot en mer kunskapsintensiv 

produktion, social inkJudering och en global livsmiljö. Projektets inriktning ligger helt i linj e 

med dessa utvecklingsområden. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel : 036 1 O 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se l Twitter: @regionforbjkpg 
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Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Kommunikationer: D Positiv ~Neutral D Negativ 

Innovation: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Klimat och energi: D Positiv ~Neutral D Negativ 

Attraktivitet: ~Positiv ONeutral D Negativ 

Globalisering: D Positiv ~Neutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: D Positiv ~Neutral D Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Från Regionförbundet söks 660 344 kr för hela perioden. Bifall föreslås. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Beslutet gäller under förutsättning övriga finansiärer ger bifall till ansökan. Ansökan 

om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december innevarande år, 

annars kan projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan om utbetalning skall 
projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd personal (om kostnad för den 
anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer Regionförbundet att 
stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
3-årigt medelsbeslut 
År 2014 

År 2015 
År 2016 

57112 kr 
327 672 kr 
275 560 kr 

Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 384 784 kr. 

l O Nationell strategisk prioritering 

l Oa Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 

1:1-medel 
1:1-medel 
1:1-medel 

Datum 

Beteckning 

R 11914 
Antal sidor 
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Finansiering 

Budgeten för proj ektet ser ut som följer: 
Ar Ar Ar 

Kostnader 2014 2015 2016 Totalt 
Egen personal 68 800 4 12 800 344 000 825 600 
(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 3 840 

Lönekostnad per timme: 2 15 

Externa tjänster 34 284 105 704 86 420 226 408 

Lokalkostnader 11 428 68 568 57 140 137 136 

In vesteringar (gäller inte medel o 50 000 o 50 000 

från Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 20 920 209 420 158 500 388 840 

kostnadss pecifikation i bilaga) 

Indirekta kostnader o o o o 
Summa kostnader o o o o 
Intäkter o o o o 
Offentliga bidrag i annat o o o o 
än kontanter 

Summa 135 432 846 492 646 060 1 627 984 

Ar Ar Ar 

Finansiär 2014 2015 2016 Totalt 

Vaggeryds kommun 34 400 206 400 172 000 4 12 800 

Reg ionförbundet 57 11 2 327 672 275 560 660 344 

Länsbiblioteket 25 000 125 000 100 000 250 000 

Mediacenter o 12 500 12 500 25 000 

Svensk biblioteksförening o 70 000 o 70 000 

Andra ex terna finansiärer enl spec 18 920 104 920 86 000 209 840 

Summa 135 432 846 492 646 040 1627 984 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala proj ektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 

Datum 

Beteckn ing 
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Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

201~ ~ fO- o 2 
Dnr .... ~//9./':/. ..... _ 

D Ny ansökan - förstud ie XD Ny ansökan - projekt D Förlängningsansökan* 
*Fyll endast i denna sida . Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedeL 

u 'ft . k 1ppg1 er om proje tet 
Projektnamn 
Makerspace- Biblioteksutveckling och näringslivsutveckling med innovationskraften som gemensam 
nämnare 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Tota lkostnad 

(totalbelopp) 
20 14-11-0 l -- 20 16-11-0 l 660.344 SEK 1.627.984 SEK 

u ft lppgi er om sökande 
Projektägare E-post 
Vagge1yds bibliotek bibliotek@vaggeryd.se 
Postadress Telefon 

Box 183 0393-678790 
Postnummer och ort Mobiltelefon 

567 24 Vaggeryd 
Organisationsnummer 

l c7q-{urlq**B1- Plusgiro l Bankgiro 
06-212000-0522 
Är sökande momsredovisningsskyld ig för projektet? 

181 Ja D Nej 

Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 

D JaxD Nej 
** Arbetssta lienummer enligt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: 019-17 60 00) 

p . ktl d ro Je e are 
Namn Telefon 
Charlotta Boström 
E-post Mobiltelefon 
char l otta. bostrom(a}vaggeryd. se 070-488 15 26 

Ek 'h onom1 antermg 
Namn Telefon 
Lo Claesson 0393-678796 
E-post Mobiltelefon 
lo.claesson@vaggeryd.se 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 

l 
Ort och datum 

Vaggeryd 2014-10-0 l 
Namp förtydligande 

~ ~ Cla-.-essoT/ 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro'ektnamn 
Makerspace - Biblioteksutveckling och näringslivsutveckling med innovationskraften som 
gemensam nämnare 

l :, 



Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Den amerikanske biblioteksfilosofen R. David Lankes har formulerat tankar kring bibliotekets 
uppdrag som vi känner är mycket relevanta för vårt projekt. Bibliotekens uppgift är att 
underlätta kunskapsskapande och arbeta med de frågor som är relevanta för våra kommuner. 
Vi ska inte fastna i att bygga upp våra samlingar utan skapa nätverk och bygga relationer. 
Biblioteken ska kunna fungera som hubbar för samhällsutvecklingen. 
Frågor som är relevanta för vårt samhälle är bl.a. frågor om digital delaktighet, jämlik tillgång 
till information och verktyg för kunskapsskapande och innovationer. 

Möjligheten att skapa innovationer har alltid funnits, men inte för alla. I hackerkulturens 
fotspår har möjligheten att lätt tillägna sig kunskap och dela kunskap med andra ökat drastiskt. 
Som ett resultat av hackerkulturens "make and share" kommer nu makerspace-en plats där 
man träffas och skapar. Man skulle kunna säga att det handlar om att demokratisera 
innovationerna*. Man skulle också kunna uttrycka det som att man genom teknologi skapar 
emancipation**. Förutom att skapa förutsättningar för emancipation Gämlikhet) inom 
teknikens område vill vi även låta tekniken möta estetiken. Med tekniska esteter och estetiska 
tekniker finns en bra grogrund för innovationer. 

Ett makerspace syftar också till digital delaktighet, något som redan finns förankrat i den 
regionala biblioteksplanen och i arbete med den regionala digitala 
agendan. Det nämns ur olika aspekter i förarbeten till bibliotekslagen och i 
själva lagtexten. I en rapport från Digidel 2013 betonas vikten av ett fortsatt arbete med att 
skapa digital delaktighet. Här nämns bl.a. vikten av en aktuell och uppdaterad teknikpark 
anpassad för människors olika förutsättningar och behov * * *. 

På Vaggeryds bibliotek har vi denna ambition och med hjälp av Regionförbundet i lönköpings 
län har vi nu genomfört en mycket lyckad förstudie. Vi kan stoltsera med att vara ett av de 
första biblioteken i Sverige som påbörjade uppbyggnaden av det Makerspace, som vi valt att 
kalla Skaparbibblan. Fokus under förstudienhar varit att bygga upp ett nätverk for 
makerspace-iden, sprida information om verksamheten, skapa ett intresse, och att börja bygga 
upp dess inventarier. Vi har nu knutit kompetens som finns i regionen till projektet och hittat 
en struktur för samarbete på denna nya arena. Vi har skapat ett nätverk med Länsbibliotek 
Jönköping, Mediacenter lönköpings län, lönköpings Tekniska Högskola, Näringslivsrådet i 
Vaggeryds kommun, Remida-Kreativt återvinningscenter, Fenix Gymnasieskola, Bäckadals 
Gymnasieskola, Teknikcollege Södra Vätterbygden, förskolor och grundskolor i Skillingaryd 
och Vaggeryd, Landstingets utvecklingsavdelning för bild och form samt deras projekt 
Konst> Razzia, Hemslöjd i lönköpings län, Arbetsmarknadenheten och miljöstrategen i 
Vaggeryds kommun. Vi vill även vända oss till folkbildningen i länet, kontakter är redan tagna 
med studieförbunden NBV och Folkuniversitetet. Vi har även spridit information om 
verksamheten både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt på många olika sätt och 
visat på smakprov av vad Skaparbibblan har att erbjuda i form av workshops. För mer 
information om verksamheten, se slutrapporten. 

V år ambition nu är att dels fördjupa och dels bredda den förstudie som genomförts i 
Vaggeryd. Vi vill fördjupa projektet genom att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv, 
där Skaparbibblan fungerar som en mötesplats. Eftersom verksamheten och tekniken i många 
delar är ny behöver vi höja kompetensnivån. Vi kommer att erbjuda ett gediget utbud av 
föreläsningar och elevens val. Med aktiviteter i form av t.ex. workshops avser vi att inspirera 
till kreativitet och innovationer. Genom olika typer av verksamhet vill vi också öka 
interaktionen mellan bibliotekets fyra olika arenor för lärande, möten, inspiration och 
utställning****. Informationsspridningen om projektet kommer också att fortsätta. Förutom 



den planerade verksamhet som kommer att erbjudas, har vi också som mål att få igång en 
förening med medlemmar. Vi vill också utveckla samarbetet med näringsliv-Teknikcollege
Ung företagsamhet, som kan stötta önskad utveckling. Exempel på vad vi planerar är 
gemensamma dagar tillsammans med Teknikcollege och det lokala näringslivet, där vi bjuder 
in grundskoleelever till Fenix Kunskapscentrum. Företagen får visa upp sig och träffa 
presumtiv arbetskraft och anordnar ett antal workshops med problemlösning kopplat till 
företagens verksamhet. Skaparbibblan informerar och visar exempel på sin verksamhet i 
anslutning till detta. Vi kommer även att samarbeta med Ung företagsamhet, där eleverna 
erbjuds att skriva ut prototyper och arbeta på sina projekt inom ramen för Skaparbibblan, 
erbjuds föreläsningar från t.ex. Almi och lokala företag och där Näringslivsrådet kommer att 
finnas på plats på biblioteket och erbjuda konsultation till allmänheten tre gånger per termin. 
Under år två kommer vi också att i samarbete med Ung företagsamhet hålla ett Innovation 
camp, där ungdomar möts för att tillsammans lösa ett problem som företag presenterat. 

Medan Skaparbibblan i Vaggeryd fungerat som pilotprojekt vill vi även bredda verksamheten. 
Underförstudien har ett samarbete med ett nätverk for digital utveckling på bibliotek 
påbörjats. Länsbibliotek Jönköping har nyligen initierat detta nätverk och täcker in 
kommunerna Jönköping, Nässjö, Värnamo, Eksjö, Gislaved och Vaggeryd. Här finns en 
efterfrågan att vi ska sprida vår projektide dels genom att vi informerar, dels genom att vi 
erbjuder pop-up labb, där andra bibliotek i regionen kan ta del av makerspace-iden. Med en 
minibuss utrustad som ett mini-makerspace a la Frysklabb i Nederländerna, kommer vi att 
besöka de olika biblioteken. Förutom näringsliv och Teknikcollege i Södra Vätterbygden och 
Nätverket för digital utveckling kommer vi att utöka samarbetet med Länsbibliotek Jönköping 
som kan stötta önskad utveckling i regionen och med Mediacenter lönköpings län som 
kommer att bidra med att utrusta minibussen med olika ny teknik. Med samarbetspartners som 
de länstäckande studieförbunden NBV och Folkuniversitetet, samt projektet Konst> Razzia 
(länstäckande nätverk för konststuderande ungdomar) skapar vi möten mellan föreningsaktiva 
och mellan estetik och teknik. Vi avser också söka fler samarbetspartners under projektets 
gång. 

* http:/ /bit.ly/fablabpaper 
* *http:/ /bit.ly/cnc6YP 
* * * http:/ /www.digidel.se/wordpress/wp-content/uploads/digidel_ slutrapport. pdf 
**** 
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/biblioteklindsatsomraader/ 
Udvalg_om_Folkebibliotekernes_rolle_i_videnssamfundet/A_new_model_for_the_public_lib 
rary.pdf 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Vårt huvudsakliga syfte är att vi vill utveckla intresset för innovationer i regionen i syfte att 
långsiktigt öka antalet entreprenörer/intraprenörer i kunskapsintensiva företag i regionen. Vi 
vill också, både i Vaggeryd och i övriga regionen, utveckla bibliotekens verksamhet och nå 
nya målgrupper som annars vanligtvis inte är besökare på biblioteken. Vi vill också stärka 
bibliotekens roll i samhället och öka den digitala delaktigheten genom samverkan med 
näringsliv och utbildningar. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Målet för den fördjupande verksamheten i Vaggeryd är att nå 50 personer per månad med vår 
verksamhet. 
Genom informationsspridning om makerspace och genom att ha genomfört l O "pop up labb" i 
alla länets kommuner, avser vi att lägga grunden för att på sikt skapa noderna till 

J 



Skapabibblan i länet. Länsbiblioteket finns med som en resurs i detta arbete. Med dessa 
insatser förväntar vi oss att öka kunskaperna om vad ett Makerspace kan erbjuda för allmänhet 
och näringsliv och på sikt att vi har väletablerade makerspace på flera bibliotek i länet. 
Långsiktigt mål är att bidra till ett innovativt och nyskapande näringsliv i regionen, något som 
ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Projektet vänder sig till alla medborgare i regionen, från förskola och uppåt. Riktade insatser 
kommer att göras för att nå ut till de målgrupper som traditionellt har svårt att få fäste på 
arbetsmarknaden, liksom till skolungdomar verksamma både på mellan- och högstadium som 
Teknikcollege och Ung företagsamhet. Vi kommer att, liksom i Vaggeryd, vända oss till 
skolor, arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingen och samverka med länets kommuner och 
samarbetspartners för att nå dessa grupper. Under projektets gång kommer vi även att söka 
nya samarbeten. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

I genomförande fasen utvecklar vi samarbetet med framförallt två viktiga parter: 
Länsbibliotek Jönköping vill stötta biblioteksutveckling i länet och man ser Skaparbibblan 
som en sådan möjlighet. De kommer därför att vara en viktig part för projektet. Tillsammans 
kommer vi som nämnt ovan att anordna föreläsningar i i regionen med målet att på sikt ha ett 
fungerande makerspace i varje regionsdeL 

Teknikcollege i Södra Vätterbygden vill stötta de lokala företagen genom att skapa 
förutsättningar för att det finns kompetent arbetskraft att tillgå. Därför kommer även de att 
vara en viktig part för projektet då vi tillsammans ytterligare kan skapa intresse för tekniska 
utbildningar genom Skaparbibblans verksamhet. 

Tillsammans med dessa länsövergripande parter kommer vi att både bredda och fördjupa 
verksamheten. Vi kommer även att arbeta i en styrgrupp och med en referensgrupp för att 
kommunicera och planera projektet. Eftersom vi arbetar med makerspace genomsyras 
projektet av D.I.Y. och deltagama kommer att ha stor möjlighet att påverka verksamheten. 

Breddning i regionen: 
-till alla kommuner i det digitala nätverket. Överenskommelser har i nuläget gjorts med 
biblioteken i Eksjö, Nässjö, Gislaved och Huskvama. Fler överenskommelser kommer att 
göras under projektperioden. Förutom att vi kompletterar huvudbibliotekens verksamhet har 
vi för avsikt att fungera som bibliotekens "förlängda arm" och nå ut dels till filialer och dels 
till platser som inte har bibliotek. Vi kommer att ställa upp minibussen en vecka i taget och 
erbjuda aktiviteter i form Pop up labb med Skaparbibblans minibuss, föreläsningar och 
workshops med fokus på innovationer i samarbete med Länsbiblioteket och andra 
samarbetspartners i projektet. Preliminärt kommer hyra av minibussen att finansieras av 
Svensk biblioteksförening. Mediacenter i lönköpings län kommer att utrusta minibussen med 
ny teknik. 
- utveckling av samarbetet med Teknikcollege i andra delar av regionen och anordna dagar där 
skolelever, lokala företag, och Skaparbibblan kan mötas. 
-informations- och utbildningsinsatser för att höja kompetensnivån och anordna aktiviteter 
som kan inspirera till kreativitet och innovationer. Bl.a. kommer kurser i trämekanik att 
anordnas Hemslöjd i lönköpings län. Via studieförbunden NBV och Folkuniversitetet, och via 
Landstingets nätverk Konst> Razzia, som kommer vår verksamhet att spridas. 
- för de kommuner som avser starta kan vi erbjuda handledarutbildning och eventuellt 
studieresa. 



Fördjupning i Vaggeryd: 
-Skaparbibblan vill vara navet kring skola och näringsliv och därför öka detta samarbete 
genom att erbjuda elevens val till Hjortsjöskolan åk 5, där vi bl.a. kommer att lära ut 
programmering för barn med hjäp av Kodu. Vi utvecklar även samarbetet med förskoloma 
och tar emot dem en dag/vecka samt med Remida - kreativt återvinningscentrum. 
-samarbete med Ung företagsamhet. Vi kommer även att erbjuda föreläsningar tillsammans 
med Ung företagsamhet tillsammans med entreprenörer från it- och spelbranschen, 
kombinerat med labb-kvällar. Ung företagsamhet kommer även att kunna förlägga delar av sin 
verksamhet till Skaparbibblan och använda dess teknik för framtagning av prototyper. 
- samarbete med Vaggeryds Näringslivsråd kring bl.a. nyföretagare och kurser i Solid Works. 
- lönköpings Tekniska Högskola är en viktig motor i regionen och tillsammans med 
Teknikcollege utbildar vi i ritprogram för 3D-skrivare m.m. 
-genomföra fler workshops på miljö- och tekniktemat, för att kompetensutveckla och 
stimulera intresset, bl.a. i Arduino. 
- fortsätta med Stickcafe, konst för barn och vuxna i samarbete med Kulturskolan, 
- anordna ett Maker party i samband med att Vaggeryds bibliotek firar 150 år, där man kan 
komma och testa på våra verksamheter, 
-anordna ett Maker faire 2015 i samband med Smålands kulturfestival, där projekt i 
Skaparbibblan kan visas upp. 
- deltar i lämplig mässor och konferenser för att visa upp det moderna biblioteket. 
-eftersom projektet bör vara av nationellt intresse tänker vi avslutningsvis delta i en 
spridningskonferens för nationell spridning av projektet. 
- Vi kommer även arbeta med olika former av digitalt skapande och berättande med barn, 

unga och vuxna bl.a. i syfte att stimulera deltagamas kreativitet och stärka deras självkänsla. 

Td l 1 ~lan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Byggande av nätverk samt skapande av styrgrupp, 2014-11 2015-05 
projektgrupp, studiebesök etc. 
Planering och genomförande av Maker party (dec 2014) 2014-11 2016-10 
Uppstart av workshops, föreläsningar, kurser, 3D-cafeer, 
pop up-labb och öppen mottagning med Näringslivsrådet 
Iordningställande av minibuss för makerspace 2015-03 2015-12 
Innovation camp (sept 2015) 
Planering och genomförande av Maker faire (nov 2015) 
Pop up-labb med minibuss i lönköpings län 2016-01 2016-11 
Utvärdering av genomförandefas 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den regionala 
utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Vi kommer att koppla projektet till de fyra olika delstrategierna som finns i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
- En internationellt ledande industriregion; en förutsättning för att regionen även framöver ska 
vara detta är att teknisk nyfikenhet, anpassningsförmåga och pionjäranda fortsätter att prägla 
näringslivet. Vi menar att tankarna med Makerspace passar in på ett bra sätt i dessa tankar. 
-Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag; som framgår av syftet 
med projektet är det övergripande målet att långsiktigt skapa nya kunskapsintensiva företag i 
regionen. Som beskrivits i ansökan så kommer vi att försöka attrahera alla medborgare oavsett 
kön, ålder, etnicitet etc. i detta projekt. Detta för att ta tillvara den samlade kompetens som 
finns i vår region. 
-Ett inkluderande samhälle; som beskrivits i ansökan så kommer riktade insatser göras för att 
nå ut till de målgrupper som normalt har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Ett flertal av 
dessa målgrupper når man genom föreningslivet som också kommer att vara representerat i 



projektgruppen. Tanken är också att några av de föreläsningar som kommer att erbjudas i vårt 
Makerspace ska vara kopplat till detta område som är centralt för regionens fortsatta 
utveckling. 
-En globallivsmilj ö. Att vi lever i en globaliserad värld är en självklarhet för den 
hackerkultur som vårt makerspace är ett resultat av. Dessutom är det så att Sverige fortfarande 
ligger i startgroparna med att få igång makerspace, med det blir allt vanligare ute i övriga 
världen, särskilt i USA och övriga Europa, men även Australien är på gång att implementera 
makerspace som ett pedagogiskt verktyg för skolor med stanforduniversitet som knytpunkt 
för forskningsarbetet. Vi tror att Makerspace är en metod för att locka fram innovationskraft 
och entreprenörskap i regionen. Detta för att kunna behålla verksamheter som finns här idag 
men också attrahera nya att komma hit. Om vi dessutom ska återkoppla till syftet med 
projektet så är det också att utveckla bibliotekens verksamhet mot nya målgrupper och nya 
behov. I den regionala utvecklingsstrategin framgår också att fler satsningar på kulturens 
område fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och 
tolerans, viktiga grundpelare för att bibehålla och utveckla demokratin i ett samhälle och det 
viktigaste uppdraget för biblioteksverksamhet 

Vi vill också peka på tre framgångsfaktorer för vår projektide: 
Kunskap och kompetens- lönköpings län präglat av en kultur där praktik värderas högre än 
teori. På Skaparbibblan kombineras dessa båda världar genom ett problembaserat lärande där 
nyfikenheten väcks genom att vi skapar med datorer, 3D-skrivare, symaskiner m.m. och där 
man som i övriga hackerkulturen delar med sig av kunskaper man har och söker sig vidare och 
skaffar sig teoretiska kunskaper. stanforduniversitet har bedrivit forskning kring hur man bäst 
tillägnar sig kunskap och forskningsresultatet visar tydligt hur verksamhet i ett s.k. 
makerspace/fablab med ett konstruktionistiskt, multimodalt, problembaserat lärande ger 
betydligt bättre resultat än reguljär undervisning. 

Innovation- Själva grundiden med ett makerspace är att skapa en arena dit man kan gå för att 
pröva sina ideer. Dels genom att vi kan tillhanda hålla verktyg och maskiner, men också 
genom möjligheten att träffa andra likasinnade som man kan utbyta sina ideer med. Det ger 
också en unik möjlighet för uppfinnare att svara mot lokala behov som uppstår. Här har även 
bibliotekspersonalen en viktig roll där vi tillsammans med besökarna bygger upp och skapar 
verksamheten. 

Attraktivitet- Biblioteketen i länet utgör en centrala punkter för kulturlivet, som nu förstärkts 
ytterligare med Skaparbibblan och dess noder. Med ett makerspace på Fenix 
Kunskapscentrum stärker vi dessutom gymnasieskolans attraktivitet, och skapar möjlighet till 
ett lärande anpassat till den tid vi lever i, både för förskolor, grundskolor och gymnasieskola, 
men också för allmänheten och det livslånga lärandet 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet) 

Som tidigare beskrivits så är projektet öppet för alla medborgare i regionen. Riktade insatser 
kommer att göras för att nå ut till målgrupper som normalt har svårt att komma intill på 
arbetsmarknaden. Att vi alla strävar mot ett inkluderande samhälle handlar ju ytterst om vår 
folkhälsa. Att försöka locka alla målgrupper oavsett ålder, kön, etnicitet etc. för att ta tillvara 
den samlade kompetens som finns i regionen är ju också en jämställdhetsfråga. Genom att 
även rikta insatser mot skolungdom vill vi stimulera även flickors intresse för innovationer av 
olika slag. Slutligen är miljön kanske vår tids största utmaning. I vårt Makerspace kommer ett 
speciellt fokus att ligga på innovationer inom detta område. 
En del av föreläsningarna på vårt Makerspace kommer också att behandla dessa horisontella 
kriterier. 



Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Den i ansökan beskrivna verksamheten särskiljer sig helt från ordinarie verksamhet på 
folkbiblioteket i Vaggeryd. Ett av syftena med ansökan är som tidigare nämnts att utveckla 
befintlig biblioteksverksamhet och skapa en intressant mötesplats, något som faktiskt är ett av 
bibliotekens uppdrag. Vi vill på detta sätt också nå ut till nya målgrupper och svara mot nya 
behov. 

Sm-idning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Spridningen kommer att ske dels via Länsbibliotek Jönköping och dels nätverk för digital 
utveckling på bibliotek i länet. Vaggeryds kommun kommer på sin hemsida att tillhandahålla 
all tillgänglig information om projektet och övriga intressenter kommer att länka via sina 
hemsidor till denna information. Dessutom kommer projektet att spridas via bloggar och andra 
sociala medier. 
Föreläsningarna kommer att vara öppna och kostnadsfria för alla bibliotek i länet, för alla 
kommunmedborgare och för våra samarbetspartners och ingår i Länsbibliotek lönköpings 
kompetensutvecklingsutbud. Via Länsbibliotek Jönköping och Biblioteksföreningen kan även 
möjligheter öppnas att sprida projektet via konferenser. Vi kommer även att producera en 
informationsskrift/rapport för publicering. Utöver detta kommer en Masteruppsats att skrivas 
av projektledaren. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektgruppen kommer att tillsammans med lönköpings Tekniska Högskola löpande 
utvärdera projektet. Efter avslutat projekt kommer en slutrapport att upprättas och delges 
samtliga intressenter i projektet. Under projekttidens gång kommer intresserade kommuner 
och andra intressenter i regionen att bjudas in vid ett antal tillfållen för att delges projektets 
fortskridande. Vi kommer även att bjuda in allmänheten. Ambitionen är att sprida tankarna för 
att på så sätt skapa liknande Makerspaces i kringliggande kommuner. 

1 



K d b d ostna s u Jget * 
Kostnadsslag Ar2014 Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Totalt 

Egen personal 68 800 412 800 344 000 825 600 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

3840 

Lönekostnad per timme: 

215 

Externa tjänster 34 284 l 05 704 86 420 226 408 

Lokalkostnader 11 428 68 568 57 140 137 136 

Investeringar (gäller inte 50 000 50 000 
medel från 
R~gionförbundet) 

övriga kostnader (ange 20 920 209 420 158 500 388 840 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Indirekta kostnader o 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 135 432 846 492 646 060 o l 627 984 

Intäkter - - - - - o 
Summa (A) 135 432 846 492 646 060 o l 627 984 

. . * mans1ermg' 
Finansiär Ar2014 Ar2015 Ar20l6 Ar20 Totalt 

Vaggeryds kommun 34 400 206 400 172 000 412 800 

Mindre externa 18 920 104 920 86 000 209 840 

finansiärer 
Ansökt belopp 57 112 327 672 275 560 660 344 

Mediacenter 12 500 12 500 25 000 

Prel. Svensk 70 000 70 000 

Biblioteksförening 

Länsbiblioteket 25 000 125 000 100 000 250 000 

Summa (B) 135 432 846 492 646 060 l 627 984 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan 
fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 



Förteckning mindre externa finansiärer 

2014 

Fyra bibliotek (Gislaved, Nässjö, Huskvama, Eksjö) 13 760:-

Näringslivsrådet Vaggeryd l 720:-

Teknikcollege 3 440:-

2015 

75 680:-

10 320:-

18 920:-

2016 

61 920:-

8 600:-

15 480.-



Kostnadsspecifikation övriga kostnader 

Ersättning till fyra bibliotek för arbete i projektet 
Utrustning till minibuss 
Busshyra under projekttiden 
Mobilt bredband 
Nedlagt arbete Näringslivsrådet 
Nedlagt arbete Teknikcollege 
Publiceringskostnad 
Utvärderingskostnad Högskolan 
studieresa under projekttiden 

Summa övriga kostnader 

151.360 kr 

25.000 kr 
70.000 kr 
24.000 kr 

20.640 kr 
37.840 kr 

30.000 kr 
20.000 kr 

10.000 kr 

388.840 kr 

/0 


