
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 12 (27) 
 2013-03-11 

Justerandes sign     

 
Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 
593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se 

Ks § 
 
7. Samarbetsavtal med föreningen Bibliotekets Vänner i 
Loftahammar 
Dnr 2013/25-889 
 
Biblioteksfilialen i Loftahammar har nyligen avvecklats. Enligt 
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2013 finns intresse 
från personer i bygden att driva biblioteket vidare på ideell bas i 
föreningsform. Loftahammars bibliotek hade tidigare flest antal utlånade 
böcker per invånare, vilket visar på att det finns ett stort intresse för 
frågan i bygden. Ett förslag till samarbetsavtal mellan Västerviks 
Kommun och föreningen har tagits fram, liksom riktlinjer för hur 
föreningen får använda systemet BOOK-IT. 
 
Vid införandet av biblioteksbuss i norra kommundelen valde 
Loftahammar att avstå detta, till förmån för att i stället få driva biblioteket 
på egen hand. Föreningen Bibliotekets Vänner i Loftahammar är i 
dagsläget under bildande. Föreningen har godkänt förslaget till avtal. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta 
att Västerviks kommun tecknar en överenskommelse om 
biblioteksverksamhet med Bibliotekets Vänner i Loftahammar i enlighet 
med förslag, samt 
 
att bevilja föreningen ett startbidrag om 15 000 kr ur medlen för 
landsbygdsutveckling. 
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2013-02-27 
Landsbygdsutvecklare 
Lotti Jilsmo 
0490-25 41 70 
lotti.jilsmo@vastervik.se 

 
 

Samarbetsavtal med föreningen Bibliotekets Vänner i 
Loftahammar 
 
Efter avvecklingen av biblioteksfilialen i Loftahammar har kultur- och fritidskontoret 
och Landsbygdsutvecklaren kontaktats av personer i bygden som vill driva biblioteket 
vidare på ideell bas i föreningsform. Loftahammars bibliotek hade tidigare flest antal 
utlånade böcker per invånare, vilket visar på att det finns ett stort intresse för frågan i 
bygden. Samtalen har resulterat i ett förslag till samarbetsavtal mellan Västerviks 
Kommun och föreningen samt riktlinjer för hur föreningen får använda systemet 
BOOK-IT. 
 
Vid införandet av biblioteksbuss i norra kommundelen valde Loftahammar att avstå 
detta, till förmån för att i stället få driva biblioteket på egen hand. 
Föreningen Bibliotekets Vänner i Loftahammar är i dagsläget under bildande. 
Föreningen har godkänt förslaget till avtal. 
 
Bilagor: 
 
- Överenskommelse gällande biblioteksverksamhet 
- Instruktioner för användning av BOOK-IT 
- Verksamhetsplan 
- Stadgar 
 

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Västerviks Kommun tecknar en överenskommelse om biblioteksverksamhet med 
Bibliotekets Vänner i Loftahammar i enlighet med förslag, 
 
att bevilja föreningen ett startbidrag om 15 000 kr ur medlen för landsbygdsutveckling 
 
 
 
Carl-Magnus Mårheden    Anders Östlund 
Kommundirektör     Tf. Kultur- och fritidschef 
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Överenskommelsen gällande biblioteksverksamhet 
 

Mellan Västerviks kommun, organisationsnummer 212000-0779 och Bibliotekets 
Vänner i Loftahammar har följande överenskommelse träffats. 

 

1. Bakgrund 
Sedan andra halvåret 2011 har bokbuss införts i södra kommundelen i Blankaholm, 
Hjorted och Totebo och ersatt tidigare permanenta folkbibliotek. 
Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden den 3 maj 2012 har ytterligare ett antal folk-
/filialbibliotek avvecklats på följande orter: Blackstad, Edsbruk, Gunnebo, 
Loftahammar, Odensvi och Ukna (gäller ej skolbibliotek). Kvar finns nu bibliotek i 
Ankarsrum, Gamleby, Överum och Stadsbiblioteket i Västervik. 
Bokbussen tillhör Oskarshamns bibliotek och sedan nyår har servicen utökats och 
bussen kör nu även i mellersta och norra kommundelen. 
I Loftahammar kommer ingen bokbuss att trafikera orten utan en grupp intresserade 
har i stället valt att driva verksamheten vidare på ideell basis under föreningsnamnet 
”Bibliotekets Vänner”. 
Gunnebo nås med den tidigare ordinarie turen till södra kommundelen medan övriga 
orter har krävt en helt ny tur. Den nya turen går varannan vecka olika dagar precis som 
i södra kommundelen. Totalt 22 turer per år (12 våren – 10 hösten). Hela 
finansieringen av bokbusservicen sker inom ramen för bibliotekets nu omprioriterade 
verksamhetsbudget. 

 

2. Västerviks kommuns åtagande 
 

 En kontaktperson utses från Västerviks kommunbibliotek. 
Kontaktpersonen samråder och håller kontinuerlig kontakt med föreningen. 

 Västerviks kommun förbinder sig att sköta driften av BOOK-IT systemet 
och erbjuda support. 

 Västerviks kommun tillhandahåller tillsvidare lokal och står för dess vatten-, 
värme- och elkostnader samt internetuppkoppling.  

 

3. Bibliotekets Vänner i Loftahammars åtagande 
Föreningen åtar sig:  

 att ansvara för lokal, städning, öppethållande av biblioteket, försäkringar, 
dator, iordningsställande av medier, gallring, inköp och andra 
driftskostnader. 

 att biblioteket hålls i sådant skick att sak och person inte skadas. Föreningen 
står för eventuella självrisker för sin egen ansvarsförsäkring. 
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 att hålla biblioteket öppet minst fyra timmar per vecka. 
 att transportera medier mellan stadsbiblioteket och biblioteket i 

Loftahammar. 
 att stå för licenskostnader för nödvändigt bokhanteringssystem.  
 att arbeta för att bibliotekslokalen även ska fungera som mötesplats för 

kulturaktiviteter i Loftahammar.  
 att utse en kontaktperson. 
 att till biblioteket köpa in böcker som man märker det finns en stor 

efterfrågan på. 
 att följa de regler som finns kring utlåning av böcker i Västerviks kommun, 

samt sköta krav på återlämning och påminnelser.  
 att föreningen följer instruktioner för användning av BOOK-IT enligt 

bilaga. 
 

4. Media och inventarier 
Media som idag finns i bibliotekets lokaler ägs av Västerviks kommun. Föreningen 
är fri att själva köpa in böcker till biblioteket, och dessa ägs då av 
biblioteksföreningen. Vid eventuellt upphörande av avtalet eller att 
biblioteksverksamheten upphör är Västerviks kommun ansvarig för att 
mediebeståndet tas om hand. 

 
Utbyte sker normalt inte för böcker utgivna under året eller föregående år.  
Detta gäller också för böcker reserverade av enskilda personer via Algot,  
bibliotekets katalog på nätet. 
Böcker som köps in eller skänks till Loftahammars bibliotek måste registreras i  
Bookit för att kunna lånas ut. Övriga bibliotek i kommunen kommer då att kunna  
reservera o låna dessa böcker, med samma förbehåll angående utgivningsåret.   

 
Fjärrlån och lån av medier som ej ägs av kommunbiblioteket expedieras ej. 
Depositioner medges ej. 
 
Befintliga inventarier (hyllor, möbler mm) liksom alla medier som där förvaras 
tillhör Västerviks kommunbibliotek och disponeras tillsvidare av föreningen. De får 
inte säljas eller avyttras utan samråd med kommunbibliotekets företrädare. 
 

5. Uppföljning och utvärdering 
Bibliotekets vänner i Loftahammar och Västerviks kommun ska två gånger om året 
följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa att parterna uppfyller sina 
åtaganden.  
 

6. Ersättning 
Västerviks kommun står för lokalhyra enligt hyreskontrakt.  
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7. Kontaktpersoner 
Västerviks kommunbibliotek  Bibliotekets Vänner i Loftahammar 
Elisabeth Axelsson, bibliotekschef Barbro Lokrantz, Ordförande 
 

8. Omförhandling 
Om förutsättningarna för överenskommelsen väsentligen förändras under den i 
punkt 10 överenskomna tiden ska nya förhandlingar upptas om endera parten begär 
det. Sådan förhandling ska påkallas genom skriftligt meddelande inom 30 dagar från 
det att parten fick kännedom om de åberopade omständigheterna. 
 

9. Ändring/tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande, vara skriftligen 
avfattade och behörigen beslutade och undertecknade av parterna. 
 

10.Tid för överenskommelsen 
Denna överenskommelse gäller från och med 2013-03-01 till och med 2013-12-31. 
För det fall överenskommelsen inte sagts upp senast tre månader innan den 
överenskomna tidens slut förlängs överenskommelsen automatiskt med ett år i 
sänder med oförändrade villkor. 
 
 
 
 
Västervik 2013-     
 
 
 
 
Barbro Lokrantz 
Ordförande 
Bibliotekets Vänner i Loftahammar 
 
 
 
 

 
 

Harald Hjalmarsson    Carl-Magnus Mårheden 
Kommunstyrelsens ordförande    Kommundirektör  
Västerviks Kommun    Västerviks Kommun   
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Instruktioner för användning av BOOK-IT vid föreningsdriven 
biblioteksverksamhet i Västerviks kommun 

 
 

Detta ingår i BOOK-IT 
Utlåning, återlämning, omlån, reservationsmöjlighet, katalog över mediebeståndet för 
kommunens alla biblioteksenheter, statistik samt support från stadsbibliotekets 
systemansvariga. 

Användning 
Föreningen behöver utse en till två personer som blir ansvariga för BOOK-IT och 
som får tillgång till systemet. Dessa behöver gå en utbildning som tillhandahålls av 
systemansvarig på kommunens systemansvarig. Utbildningen debiteras separat med ca 
700kr/utbildningstillfälle. Den som har tillgång till BOOK-IT måste skriva på ett 
särskilt avtal om sekretess. 

 
Övriga kan låna i självbetjäningen (om föreningen skaffar en självbetjäningslicens) och 
använder då sitt eget lånekort och den personliga PIN-kod som är kopplad till kortet. 
Det är samma PIN-kod som man använder i utlåningsautomaterna på stadsbiblioteket 
i Västervik och bibliotekets katalog på nätet ”Algot”.  

Katalog och inköp 
Böcker som köps in eller skänks till föreningen måste registreras i BOOK-IT för att 
kunna lånas ut. Övriga bibliotek i kommunen kommer då att kunna reservera och låna 
dessa böcker. Utbyte sker inte för böcker utgivna under året eller föregående år. 

Utrustning  
Föreningen får överta befintlig utrustning (dator med skanner) och är själva ansvarig 
för att byta ut dessa vid behov. Kommunen ombesörjer uppkoppling till BOOK-IT. 

Kostnader 
Föreningen står för kommunens licenskostnad för BOOK-IT som 2013 är 10 325 
kr/år samt erforderlig support på 500-3000 kr/år beroende på hur stor arbetsinsats 
som krävs av systemansvarig. Föreningen har möjlighet att beställa tjänsten 
självbetjäning för en licenskostnad på 1 095 kr/år (2013). Licenskostnad debiteras 
halvårsvis. 

 
Inköpta böcker måste förses med streckkodsetiketter (0:60-1:90 kr/st).  



 2013-03-01 
 

 

 
 
 
 

För BOOK-IT frågor kan föreningen kontakta Jan Brandel  IT-, webb- och 
systemansvarig på  Västerviks kommunbibliotek. Tfn  0490-25 55 07. 

 
 

Västervik 2013-02-20 
 

Elisabeth Axelsson 
Bibliotekschef 
Västerviks kommunbibliotek 

 



Till Kommunstyrelsen i Västerviks Kommun. 

 

 

 

MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR BIBLIOTEKET I LOFTAHAMMAR. 

 

BAKGRUND 

På grund av kommunens dåliga ekonomi stängdes biblioteket den 1 september 2012. En grupp 

arbetade under hösten med möjligheterna att bevara biblioteket. Vid ett informationsmöte den 19 

november 2012 bildades biblioteksföreningen, BIBLIOTEKETS VÄNNER I LOFTAHAMMAR. 

 MÅLSÄTTNING 

Bedriva biblioteksverksamhet och fungera som kulturmötesplats i Loftahammar.  

VERKSAMHETSPLAN  

 Ansvara för bibliotekets öppethållande: förslagsvis tisdag, torsdag  ( 2h/gång). 

 Vara uppkopplade mot Internet och mot kommunbibliotekets katalog ”Algot” för att kunna 

ta del av kommunens mediabestånd och därmed kunna beställa böcker, CD‐skivor, DVD, 

tidskrifter m.m. 

 Tillhandahålla och förmedla kommunal information. 

 Ombesörja boktransporter till och från huvudbiblioteket. 

 Ansvara för personalkostnader och städkostnader.  

 Ansvara för vissa driftskostnader. 

 Ansvara för inköp av media. 

 Verka för samarbete med skolan. 

 Samarbete med kommunbiblioteket genom kontaktperson. 

 

FINANSIERING   

Medlemsavgifter, bidrag för bokbussen som inte kommer till L‐h (överförs som verksamhetsbidrag), 

föreningsbidrag, sponsorer, fonder och stiftelser. 

 

 Loftahammar den 15 jan. 2013 

Bibliotekets Vänner i Loftahammar 



Förslag från interimsstyrelsen. 
STADGAR 

för  

BIBLIOTEKETS VÄNNER I LOFTAHAMMAR 
 

§ 1 
ÄNDAMÅL OCH UPPGIFT 
 
Bibliotekets Vänner i Loftahammar är en ideell förening, verksam inom Loftahammar med omnejd, 
med uppgift att främja biblioteksverksamheten inom detta område. 
 
Föreningens arbete skall präglas av en allmänbildande och kulturell grundsyn, som syftar till att i 
föreningens regi driva biblioteksrörelse och därmed ge de boende inom Loftahammar bästa möjliga 
låneutbud av fack och skönlitterära bokverk. 
 
Biblioteksverksamheten skall så långt möjligt vara anpassad till intresserade låntagares lånebehov i 
förhållande till föreningens ekonomiska och personella resurser. 
 
Biblioteket skall ha ett öppethållande på tider som föreningsstyrelsen bestämmer. 
 
§ 2 
ORGANISATION 
 
Medlem i föreningen kan vara ideell förening, organisation eller juridisk person. 
 
§ 3 
Medlem erlägger avgift som bestäms av årsmötet. 
 
§ 4 
Föreningens verksamhet styrs av årsmötet och föreningsstyrelsen. 
 
§ 5 
ÅRSMÖTE  

 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 31/3. 
  Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant påkallat. 
 Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. 
 Kallelse till årsmötet skall kungöras senast 14 dagar i förväg. 
 Till ordinarie årsmöte kan förslag, som rör föreningens verksamhet, framställas av styrelse 

och medlemmar. Sådana förslag skall vara föreningen skriftligen tillhanda senast 7 dagar 
före årsmötet. 

 
§ 6 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande för mötet. 
2. Val av sekreterare för mötet. 
3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 
4. Dagordningens godkännande. 
5. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
7. Revisorernas berättelse. 
8. Fastställande av resultat och balansräkning. 



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens. 
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift för nästkommande 

verksamhetsår. 
11. Val för tiden t o m nästa årsmöte:   

Föreningsordförande. 
 7 ledamöter i styrelsen . 
 2 revisorer samt en ersättare. 
 Valberedning. 
      12 Övriga frågor. 
 
§ 7 
Vid årsmötet är alla närvarande medlemmar röstberättigade 
Beslut fattas med öppen omröstning, utom vid personval då sluten omröstning kan ske om någon 
begär det. 
 
§ 8 
STYRELSEN  

 Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ.  
 Styrelsen består av föreningsordföranden och 6 ledamöter. Ordföranden väljs på 1 år medan 

ledamöterna väljs på två år på så sätt att halva antalet väljs varje år.  
 Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassaförvaltare och vice ordförande. 

 
§ 9 
Styrelsen åligger 

 att verka för utveckling av föreningens verksamhet 
 att verkställa årsmötets beslut 
 att förvalta upparbetade och tilldelade medel 
 att till årsmötet avge årsberättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget 
 att bemyndiga firmatecknare för föreningen 
 att till årsmötet lämna rapport över utlåning, inköp o dyl. 
 att samverka med myndigheter, organisationer, företag och föreningar 

 
§ 10 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför om minst tre ledamöter är 
närvarande. 
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. 
 
§ 11 
FIRMATECKNARE 
Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 
Firmatecknare får inte utan bemyndigande av styrelsen för föreningens räkning göra större inköp.  
 
§ 12 
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår. 
 
§ 13 
ÄNDRING AV STADGAR 
Årsmötet beslutar om förändring av föreningens stadgar. Härför fordras att beslut tagits vid två på 
varandra följande allmänna möten varav ett årsmöte. 
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