1?71 Mörbylånga
W kommun
Kommunfullmäktiges presidium

§ 46

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09

Dnr KS 2019/000218

Anmälan av Medborgarförslag - Bibliotekets framtida
kärnverksamhet-folkbildning året runt
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs förslag rörande bibliotekets framtida
kärnverksamhet - folkbildning året runt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den l april2019.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
l. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för
beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att
medborgarförslaget inkom till kommunen.
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Kommunfullmäktige
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Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn: 0485-470 00
kommun @morbylanga.se

Alla som ar ro1 Kbol<fö.rda i Mörbytånga kommun har rätt att
lämna in förslag. Föreningar~ organisationer eller anclra
sammansMnlngar omfattas Inte av möjligheten. Det t.r den
enskitdes delaktighet som ska öka.

Dina kontaktuppgifter:
Namn:

Telefon:

p~~~. ~··~
Gatuadress:

Mobil:

Parkvägen 3 o Ridstigen 6

070 262 2863 o 0733 86 99 34

Postnummer och ort:

E-postadress:

386 50 Mörbylånga 386 51 Mörbylånga

may-anita@tittut.se irene.kolare1 @gmail. o'm

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag):

Mörbylånga köping är resmålet. Biblioteket i Mörbylånga köper in Virtual reality-utrustning
(VA) för att året runt erbjuda medborgare och besökare i kommunen möjligheten att resa
vart som helst på jorden utan att släppa ut koldioxid på en flygresa.
Förslaget är inspirerat av Växjö kommuns klimataktiviteter under Earth week som i sin tur
är resultatet av ett medborgarförslag: "Måste vi kroppsligen vara på resmålet? Om det
skulle finnas VA-glasögon på biblioteket att låna, så kunde man åka till Rom t.ex. en
eftermiddag. Sitta i goa fåtöljer och njuta och koppla av en stund."
Ambitionen är en ordinarie VA-verksamhet i kombination med miljöfrågor och folkbildning
i Mörbylånga köping på biblioteket. På sikt ska denna aktivitet vara en del av den
kärnverksamhet som erbjuds på kommunens samtliga bibliotek.
Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras):

Mörbylånga köping behöver fler besöksmål för att fler besökare ska hitta hit. Inför 200årsjubileumet 2020 skulle det vara flott om vårt bibliotek med hjälp av VA-teknik kunde
erbjuda denna resa in i framtiden där koldioxidbördan möts lekfullt, spektakulärt och
högteknologiskt utan pekpinnar.
strategiskt miljoarbete handlar om att utbilda och sprida information. Folkbildningen
skulle få ett helt nytt verktyg att använda för alla på folkbiblioteket. Medvetandet om
miljöfrågor skulle öka och spridas mer effektivt. Senaste VA-teknologin och besöket på
biblioteket ger nya upplevelser och möjliggör att många får prova något helt nytt i
samband med klimatfrågan. Möjligheten att resa virtuellt kan minska flygresandet och
minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp och olika generationer kan mötas reellt och
diskutera miljöpåverkan i vår omvärld. (Två bilagor från verksamheten i Växjö.)
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Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kom

Namnteckning:
Ort och datum:

Mörbylånga 29mars 2019
Blanketten skickas eller faxas till:
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71
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Projektredovisning

Datum

20181214

Virtual Reality

Planerat startdatum:

2018-09-01

Planerat slutdatum:

Tillsvidare

Beställare:

Växjö stadsbibliotek

Projektledare:

Robert Bunjaku, kontaktperson Caroline Svensson

Projektredovisning - VR-miljö klimatkonto
Innehållsförteckning
1.

Avstämning projektmål ........................................................................ 2

2.

Restpunkter .......................................................................................... 2

3.

Projektgruppens slutsatser ................................................................. 3
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Projektredovisning

ll'tUff B I BLI O T EK
Virtual Reality

Datum
20181214

1. Avstämning projektmål
Sedan augusti 2018 har vi jobbat med inköp och omvärldsbevakning vad gäller olika
möjligheter kring VR.
Att koppla ihop VR med miljö/klimatnytta har varit en drivpunkt i detta projekt
samtidigt som vi strävar efter att närma oss tekniken på ett nytt och intresseväckande
sätt och på så sätt bidra till att även överbrygga den digitala klyftan. VR-tekniken är
något som tilltalar och kan nyttjas av olika generationer.
Det praktiska genomförandet planeras till början av 2019 med stort satsning kring
Earthweek, där vi kan tydliggöra kopplingen till klimatfrågan. Att resa utan att bidra
med klimatpåverkan är ett framtidstänk som med den spridning biblioteket har kan
göra skillnad och det är väldigt åskådliggörande.
VR-teknologi är ett ganska nytt koncept och det kommer ut nya "förbättrade" VRglasögon varje år. 2019 är det nysläpp av den absolut senaste teknologi kring VR
som gör att man verkligen kan uppleva VR så som är tänkt från bö~an. Tekniken som
har använts tidigare har varit ganska begränsad (man ser "kanter" i VR-gasögonen)
Inköpslista nedan, alla priser exklusive moms.

Inköp Virtual reality
1xlenovo Mirage VR glasögön
1xGoogle Dayview VR glasögön
lxSony Playstation VR Headset V2 +Camera V2 - Head

9426:-

PIMAX5k+VR
Dator + Tillbehör
Grafikkort
HTC VIVE med sensorer
Summa utan moms:

7054:8594:4622:5271:34 967:-

Beskrivning av lnköplista:
2-par mobila VR glasögon utan krav på dator med möjlighet att göra "pop-up"evenemang, där vi presenterar klimat och miljöfrågor i VR på olika områden i Växjö.
1-par Playstation VR gasögon som man kan kombinera med playstation (TV spel)
1-par Pimax VR glasögon, senaste på marknaden, med hög upplösning - den
ultimata upplevelsen av VR-världen.
1-Kraftig datorsom krävs för att driva VR-inehålet med väligt högt upplösning och
samt lagra all VR innehåll.
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Projektredovisning

BIBLIOTEK
Datum

Virtual Reality

20181214

Projektet kommer inte att ha något slutdatum eftersom kommer att driva VR-projektet
i kombination med miljöfrågor och allmänbildning i den ordinarie verksamheten på
Växjö stadsbibliotek.
Först och främst är tanken att använda projektet kopplat till "Digital Hjälp" och
utveckla vidare verkamheten med pedagogiska utbildningspunkter under 2019.
Där kommer vi ha möjlighet att prova ny teknologi och väcka olika diskussioner kring
miljö och klimat .l samband med utbildningsverksamheten så gör vi det möjligt att
lämna synpunkter på hela upplevelsen och hur och om besökarens syn/uppfattning
på miljön/klimatet har påverkats/ändrats. Det är också en möjlighet att låta olika
generationer mötas och diskutera viktiga frågor om vår omvärld och om
miljöpåverkan
En ide är att "Miljöhyllan" med böcker flyttas till plan två där VR-stationen kan sättas
upp. På det sättet kan besökare enkelt låna böcker och läsa om ämnet i anslutning
till detta.

2. Restpunkter
Projektet har dragit ut på tiden med anledning av omvärldsbevakning, inköp och
leveranshinder. Vi kommer att göra en omflytt/ommöblering på biblioteket och det
kommer i sin tur styra var vi lägger upp VR-stationen i framtiden.

3. Projektgruppens slutsatser
Vi tror definitivt att vi kommer att lyckas med att lyfta/sprida miljöfrågor på ett mer effektivt
sätt. Senaste VR-teknologin i samband med nya upplevelser kommer att ge en bättre
spridningseffekt. Att göra ett event på exempelvis Earth week kommer att göra att många får
prova något helt nytt i samband med klimatfrågan. Att minska flygresandet är ett mål där
möjligheten att resa virtuellt kan göra måluppfyllelsen enklare.
Vi kommer att nå samtliga målgrupper inklusive barn och ungdomar då VR-teknologin är ett
nytt "rolig" sätt att lära sig och uppleva något nytt (i vårt fall miljö/klimatfrågor) Projektet är ett
långsiktigt arbete och kan implementeras i övriga biblioteksaktiviteter som till expempel
Digital Hjälp eller Makerspace för att ytterligare lyfta och sprida klimatfrågor, likväl som att vi
har möjlighet att erbjuda VR-upplevelser på våra nio filialer runt om i kommunen och i
samband med virtuella resor diskutera klimatpåverkan. Vi har i vårt Makerspace tillsammans
med ungdomar med framgång testat Google Earth, som ett litet smakprov och då använt
Playstation VR.
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Robert Bunjaku/Caroline Svensson
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Bilaga 1

PROJEKTMALL

1. Förvaltning/bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen
2. Kontaktperson:
Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef, Växjö bibliotek, Anna-Karin.Axelsson @vaxjo.se
Caroline Svensson, gruppledare, Växjö bibliotek, Caroline.Svensson @vax jo.se
Fredrik Sandblad, verksamhetsutvecklare, fredrik.sandblad @vaxjo.se
3. Namn på projektet:
"Måste vi kroppsligen vara på resmålet?"- ett projekt om virtual reality, klimat och folkbildning
4. Kort beskrivning av projektet.
Vi kan kalla henne Ingrid. Hon har skrivit till Växjö kommun, och berättar i mejfet att hon har en
"galen ide". Hon har en dröm om att få sitta på biblioteket i Växjö och samtidigt uppleva att hon är i
Italien. "Iden kom till mig när jag bestämde mig för att inte flyga mer just nu när utsläppen har sådan
stor påverkan på Moder Jord."
Ingrid har funderat på hur vi ska minska resandet framförallt med flyg: "Måste vi kroppsligen vara på
resmålet? Om det skulle finnas VR-glasögon på biblioteket att låna, så kunde man åka till Rom t.ex.
en eftermiddag. Sitta i goa fåtöljer och njuta och koppla av en stund. Har sett olika klipp på de som
har sådana och sitter på motionscykel och cyklar i Toscana. Är detta något för Europas grönaste?"
l själva verket är lngrids ide inte alls galen. Tvärtom- den är både symboliskt och innehållsligt viktig;
vi tror att framväxande teknologi i kombination med bibliotekets tradition av folkbildning kan
fungera som ett vägledande sätt att närma sig klimatfråga n. Nog kan YR-teknologin, helt i linje med
lngrids funderingar, ha positiva innebörder för samtidens beteendemönster.
Att det högteknologiska förslaget kommer från en äldre medborgare vars erfarenheter av VR-teknikav brevet att döma- är begränsade är förstås extra kittlande. Vi talar ofta om den digitala klyftan
som en demokratisk utmaning.
Ingrid nämner Rom och Toscana. Men exakt vart resan kan gå vet vi förstås inte. Vi ser snarare ett
generellt värde i att sprida kunskapen om YR-teknologins potentialer i relation till klimatförändringar
och miljöarbete-ett slags upplevelsebaserad folkbildning med tydlig inriktning på ekologisk nytta.
Klimatnytta
Projektet har definitivt egenskaper att bidra till reducerade COrutsläpp. l grunden handlar
strategiskt miljöarbete i stor utsträckning om att utbilda och sprida information, och i projektet finns
det absolut goda chanser att uppmärksamma hur teknologisk utveckling kan användas i detta syfte.
En poäng är att Växjö biblioteket är en mötesplats för åtskilliga livsstilsgrupper, och vi vet att bara en
1 (3)

bråkdel har erfarenheter av VR-teknologi. Publiken är stor- Växjö bibliotek har i snitt ungefär 1000
besökare per dag. (Hur stor minskningen av COrutsläpp blir, är däremot givetvis omöjligt att
uppskatta.)

Innovation
Projektet är innovativt genom att det korsar framväxande teknologi med folkbildning. Det finns inga
motsvarigheter i Sverige. Även om VR-teknologin har funnits under relativt lång, är det först under de
sista åren som den har fått viss spridning, bl.a. tack vare lägre kostnader och utveckling inom både
mjuk- och hårdvara. Projektet är således utforskande och närmar sig koldioxidbördan med en lekfull,
spektakulär och högteknologisk metod helt utan pekpinnar.
Spridningspotential
Spridningspotentialen är betydande. Biblioteket är en av Växjö kommuns största och bredaste
mötesplatser, och vi vet av erfarenhet att teknikintresset är stort. VR-teknologin har dessutom en
omedelbar slagkraft i sitt sätt att skapa dramatiska upplevelser. Vår tanke är att utnyttja några av
Växjö kommunkoncerns större evenemang som språngbräda, bl.a. Kulturnatten och Earth Week.
(Under Kulturnatten har biblioteket runt 5000 besökare, och under Earth Week är biblioteket den
starkaste noden.) Vi kan alltså räkna med att projektet inte kommer att passera utan notis, och tack
vare bibliotekets breda målgrupper ser vi spridning långt utanför kretsar av teknikromantiker.

5. Beskriv projektets klimatnytta!
Projektet profil är i första hand didaktiskt och åskådliggörande. Via teknologin kan vi närma oss en av
de drivande faktorerna i kommunkoncernens miljöarbete-reduktionen av COrutsläpp. strategiskt
miljöarbete handlar, som sagt, i stor utsträckning om att utbilda och bilda opinion, och i VR-projektet
finns det uppenbarligen goda chanser att uppmärksamma kopplingen mellan teknologisk och
ekologisk utveckling.

6. Medel som söks samt hur de avses användas:
(Beskriv kostnaderna för projektet exklusive moms, uppdelat på de ingående
kostnadsposterna och hur stor andel som söks i bidrag. Nämn även om övriga bidrag söks för
projektet)
Vi söker 35 000:- till VR-projektet och vi söker inte andra projektmedel
Kostnader:
Vive

7000:-

alla priser exkl. moms

VR-glasögon. Hjälmen använder sig av sensorer
för att förvandla rummet till en annan plats. Man
kan utnyttja yta för att röra på sig.
Oculus

Se ovan men här sitter man stilla.
Bra att kunna använda vid t. ex. funktionsvariation.

4000:-

Kraftig dator

Dator som kan driva VR-innehå/1.

15000:2 (3)

Program

Program med VR-innehå/1, t.ex. instruktionsvideo,
Miljöfilmer, t. ex. om klimatpåverkan för barn,
ritprogram, reseprogram, utbildningsfilmer

2000:-

VR-kamera

Kamera för att kunna producera eget material,
exempelvis för att göra utbildningsfilmer
om miljöarbete i Växjö kommun etc.

7000:-

Totalsumma: 35 000:-
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