
      

Tjänstekoncessionskontrakt mellan Lilla Edets 
kommun och Folkets hus Lilla Edet  
Diarienummer: 

Parter: Lilla Edets kommun (2120000-1496), nedan kommunen, och Folkets Hus i Lilla 
Edet ekonomiska förening (763000-0565), nedan föreningen. Gemensamt benämnda 
parterna. 

§ 1 Bakgrund och syfte 

1.1  Detta tjänstekoncessionskontrakt, nedan avtalet, är framtaget gemensamt av 
parterna.  

1.2  Kommunen ger föreningen ett uppdrag om att bedriva biografverksamhet i det 
kommunägda, genom bostadsbolaget AB EdetHus, Kulturhuset Eden som ligger 
i fastigheten Torgbacken 17, Lilla Edet. Föreningen kommer att bedriva och 
utveckla biografverksamheten för att erbjuda medborgarna ett brett filmutbud. 

1.3  Föreningen kommer genom avtalet att erhålla ersättning från kommunen mot 
att föreningen bedriver biografverksamhet i Kulturhuset Eden samt visar ett 
antal filmföreställningar varje år.  

1.4  Nivån och särskilda förutsättningar för att föreningen ska kunna erhålla 
ersättning från kommunen regleras enligt nedan. Ersättningen, även om hela 
beloppet kan erhållas, utgör endast en del för att kunna täcka den totala 
kostnaden för att föreningen ska kunna bedriva biografverksamheten.  

1.5 Genom tydlig dialog och gemensamt arbete mellan parterna är målet med 
avtalet att få ett så levande Kulturhus Eden som möjligt. 

1.6 Syftet med avtalet är att tydliggöra parternas ingående ansvar. Vidare är syftet 
att klargöra samhällsnyttan av samverkan mellan kommunen och föreningen 
samt att avtalet ska utgöra en grund för ett långsiktigt arbete mellan parterna. 

1.7 Slutligen är syftet med avtalet att parterna tillsammans ska erbjuda ett brett 
kulturutbud, främja en levande centrumkärna och skapa goda förutsättningar för 
ett levande kultur- och föreningsliv. 
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§ 2 Gemensamma åtaganden 

2.1 Parterna ansvarar gemensamt för ett gott samarbetsklimat, gott bemötande 
internt och externt.  

2.2  Parterna förbinder sig att avsätta tid för dialog runt kulturverksamheten i form 
av kulturhusmöten månadsvis, om inte annat överenskommes. 

2.3  Parterna förbinder sig att träffas årligen, senast oktober månads utgång, för att 
säkerställa att båda parters åtaganden i avtalet uppfylls. Dessa möten initieras 
av kommunen. 

§ 3 Föreningens åtaganden 

3.1  Föreningen åtar sig att visa minst 100 (etthundra) bioföreställningar per år samt 
4 (fyra) skolbioföreställningar per år. Det är positivt om fler bioföreställningar 
visas. Planering av bioföreställningar samt skolbioföreställningar ska ske 
halvårsvis i förväg i samråd mellan parterna.  

3.2 Föreningen har ansvar för att återställa och städa lokalerna enligt instruktion 
(bilaga 2) efter bioföreställning så att lokalerna kan användas av andra i 
anslutning till bioföreställning. Med återställa menas att möblemang och teknisk 
utrustning ska återgå till överenskommen grundplacering. 

3.3 Föreningen ansvarar för att bekosta och upprätthålla ändamålsenlig 
serverkapacitet och programvara för att hålla igång de system som krävs för 
föreningens egna ändamål men även för biografens boknings- och kassasystem 
och annan utrustning i serverrummet som föreningen disponerar. 

3.4 Föreningen har rätt att dygnet runt marknadsföra sin verksamhet på skärmen i 
fönstret i huvudentrén. Användning och drift av övriga digitala skärmar regleras 
i bilaga 3.  

3.6 Föreningen har rätt att affischera i huset på överenskomna platser. Affischering 
ska hållas aktuell. Dialog om innehåll och omfattning sker mellan parterna på 
kulturhusmötet. 

3.7 Föreningen redovisar en sammanställning av erhållna stödmedel för 
biografverksamheten till kommunen årligen i samband med avstämningen i 
oktober månad. 
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3.8  Föreningen ansvarar för erforderlig service och underhåll av teknisk utrustning 
för biografen. Extern resurs kan ta in där det finns särskilda kompetenskrav. 
Avstämning sker med kommunen innan beställning av extern resurs. 
Föreningen initierar att hålla kommunen uppdaterad kring den tekniska 
situationen i biografen. 

§ 4 Kommunens åtaganden 

4.1  Kommunen ansvarar för att ändamålsenlig teknisk utrustning för filmvisning 
finns tillgängligt, tex. bioserver, biografprojektor, projektorduk, ljudutrustning 
etc. Med ändamålsenlig menas motsvarande utrustning som överlämnas vid 
övergång 210101, se separat upphörandeavtal. 

4.2 Kommunen ska ge föreningen tillgång till erforderlig utrustning för att kunna 
genomföra biografföreställningar. Kommunen kan också nyttja 
biografutrustningen, tex. i anslutning till exempelvis filmfestival eller annan 
kulturell aktivitet. Föreningen står för det kommersiella utbudet och 
kommunen har möjlighet att visa film ur ett kultur- och bildningsperspektiv. 

4.3 Kommunen ansvarar för samtliga kostnader i samband med service, underhåll 
och utbyte av teknisk utrustning för biografen under förutsättning att erhållet 
stöd inte täcker kostnaderna enligt 4.4. Dialog ska ske mellan parterna innan 
material eller tjänster beställs. 

4.4 Om möjlighet finns kan föreningen söka stöd från externa parter för 
upprustning och investeringar av biografutrustning. Planering och dialog runt 
investeringsbehov ska ske i god tid inför varje budgetår med representanter från 
kommunen och föreningen. Föreningen initierar denna dialog. 

4.5 Dialog kring parternas filmutbud skall föras vid kulturhusmöten.  I första hand 
ska föreningen tillfrågas om filmvisning. Visningen ingår i dessa fall i avtalade 
volymer. Finns inte intresse från föreningen att visa filmen kan kommunen 
själv välja att visa filmen.  

4.6 Kommunen ska tillhandahålla lämplig lokal för föreningens möten 12 (tolv) 
gånger per år (månadsmöten). 

4.7 Kommunen ska tillhandahålla lunchrum för föreningen. Företrädesvis ska rum 
417 användas. Är detta upptaget ska annat rum tillhandahållas. Möjlighet att 
värma mat ska finnas.  

4.8 Kommunen ska ge föreningen tillgång till omklädningsrum med tillhörande 
dusch och toalett. 
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4.9 Kommunen ska tillhandahålla ett kontorsrum till föreningen (rum 418), som 
ska uppfylla krav på god arbetsmiljö avseende ventilation, solskydd och 
ljudisolering. Kontorsutrymmet skall tillhandahållas möblerat med 
arbetsmiljöanpassade kontorsmöbler samt förvaringsmöjligheter.  

4.10 Kommunen ska tillhandahålla sopkärl där föreningen kan slänga sitt avfall, som 
uppstått samband med biovisning, på anvisad plats. Vid förhyrning av lokaler 
för andra aktiviteter gäller samma regelverk som för övriga föreningar. 

4.11 Kommunen ska ge tillgång till tvättstuga för föreningen där möjligheter till 
tvättning, strykning och torkning skall finnas. 

§ 5 Lokalernas disposition 

5.1 Bilaga 1 till avtalet reglerar vilka ytor som föreningen skall nyttja vid 
uppdragets utförande till lokalerna i Kulturhuset Eden. I nyttjandet av lokalerna 
ingår el, värme och sophämtning.  

5.2 Röd yta: Yta som föreningen exklusivt disponerar under avtalstiden för 
kontorsplats samt förvaring av föreningens tillhörigheter; under förutsättning att 
övriga kontraktsvillkor uppfylls. 

5.3  Grön yta: Kommunen har huvudansvar för denna yta och den får alltid tillträdas 
och besökas båda parters ansvariga. I samband med bioföreställningar har 
föreningen ansvar för besökare och ska tillse att grönmarkerad lokalyta endast 
används i syfte att bedriva biografverksamhet i enlighet med avtalet. Lokalerna 
disponeras av föreningen 3 timmar före en filmvisning och erforderlig tid efter 
sista filmvisning för iordningställande, städ etc. 

5.4  Blå yta: Denna yta disponeras av kommunen exklusivt med undantag vid 
eventuell uthyrning.  

§ 6 Nycklar 

6.1  Föreningen får en uppsättning nycklar som minst ger tillgång till de lokaler som 
behöver disponeras för uppfyllande av avtalet (röd och grön yta på ritning). 
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§ 7 Ersättning 

7.1  Kommunen förbinder sig att under avtalsperioden till föreningen betala en 
ersättning på 250 000 (tvåhundrafemtiotusen) kr exklusive moms per år, som 
utbetalas halvårsvis i förskott mot faktura. 

7.2 Utbetalning förutsätter att åtagandet enligt § 3 är uppfyllt. Visas färre 
bioföreställningar än avtalat avräknas dessa med en 104/del per bioföreställning 
som inte visats. Avräkningar sker på första fakturan årligen med start 
verksamhetsår 2 (år 2022). 

Exempel avräkning: Föreningen visar 95 föreställningar ett år, 

250 000 kronor /104*5 = -12 019 ger en total uppdragsersättning för året med 
237 981 kronor. 

7.3 Avdrag från uppdragsersättningen avräknas inte om § 10 i avtalet träder i kraft. 

§ 8 Avtalsperiod 

8.1 Avtalsperioden avser 2021-01-01 till 2025-12-31. 

§ 9 Uppsägning 

9.1  Avtalet upphör utan uppsägningstid då avtalsperioden löper ut. Avviker 
föreningen väsentligen från sitt åtagande kan avtalet sägas upp av kommunen 
med 6 (sex) månaders varsel.  Med väsentligen menas färre än 75 (sjuttiofem) 
visningar på ett år. 

9.2 Föreningen kan säga upp avtalet med 6 (sex) månaders varsel. Uppsägning ska 
ske skriftligt till kommunen. 

9.3 Dialog mellan parterna ska föregå uppsägning. 
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§10 Undantag utan ersättningsreducering 

10.1  Föreningen kan, utan ersättningsreducering, fritas från sin skyldighet att 
fullgöra sin del i kontraktet under vissa förutsättningar.  

 För att få godkänt ett undantag från avtalat antal biovisningar utan 
ersättningsreducering, ska föreningen skriftligen, i rimlig tid innan undantaget 
träder ikraft, redovisa på vilka grunder föreningen åberopar undantag. 
Kommunen ska skyndsamt fatta beslut huruvida undantag godkännes.  

 Begäran om undantag ska ske skriftligen till avtalande part i kommunen. 

§ 11 Tvist 

11.1 Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas 
genom förhandling mellan parterna. Om förhandling inte leder till ett för båda 
parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol.  

§ 12 Avtalets giltighet 

12.1 Avtalet gäller endast under förutsättning att det  

a) godkänns av föreningens styrelse och 

b) godkänns av kommunen, genom beslut i kommunstyrelsen som vunnit laga 
kraft. 

12.2  Skulle föreningen begäras i konkurs, verksamheten överlåtas eller föreningen 
på annat sätt upphöra så upphör avtalet med omedelbar verkan. 

12.3 I och med avtalets undertecknande upphör tidigare tjänstekoncessionskontrakt 
mellan parterna. 

12.4  Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar som växlats mellan parterna. 
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Bilagor till detta avtal: 

Bilaga 1) Ritningar av lokalytor och dess användning 

Bilaga 2) Städning av lokalytor  

Bilaga 3) Användning av digitala skärmar 

Lilla Edet 2020-12- 

       

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande Linus Westerlund, ordförande 

Lilla Edets Kommun   Folkets Hus i Lilla Edet 

       

Malin Krantz, kommunchef  Anton Johansson, verksamhetschef 

  
Lilla Edets Kommun   Folkets Hus i Lilla Edet
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Tjänstekoncessionskontrakt - Diarienummer:  

Bilaga 2 - Städning av lokalytor 

Följande städ ska fullföljas i samband med a3 lokalerna ny3jas för biovisning 

Plan 1 källarvåning: 

101. Trappa från entréplan och förrum Bll toale3er. *Moppa (torr/fukt) 

103. Toale3rum damer inklusive toale3er. Töm papperskorg, rengör handfat och toale3stol, fuktmoppa golv 

104. Toale3rum herrar inklusive toale3er. Töm papperskorg, rengör handfat och toale3stol, fuktmoppa golv,  

  

Plan 2 Bo7envåning: 

201 A. Huvudentré. *Moppa (torr/fukt) 

201. Foajé 1. *Moppa (torr/fukt) 

Plan 3 Biosalongen: 

301. Trappa/trapphall från entréplan. *Moppa (torr/fukt) 

302. Foajé 2. *Moppa (torr/fukt) 

305 A. Passage. *Moppa (torr/fukt) 

305. Biosalong. *Moppa (torr/fukt) 

308 A. Passage. *Moppa (torr/fukt) 

313. Passage. *Moppa (torr/fukt) 

314. Korridor. *Moppa (torr/fukt) 

315 A. RWC toale3. Töm papperskorg, rengör handfat och toale3stol, fuktmoppa golv 

317. Foajé 3. *Moppa (torr/fukt) 

*Moppa (torr/fukt): Anpassas uBfrån behov beroende av väderlek och nedsmutsningsgrad. Vid torrmoppning ta bort 
eventuella uppkomna fläckar. 

Generellt: 

• Entréma3or eller övriga ma3or dammsugs vid behov. 

• Papperskorgar töms. 

• Insamling av skräp 

• Kommunen ska fylla på förbrukningsmaterial; exempelvis toale3papper och tvål före biovisning och Folkets 
hus e]er biovisning



	 	 Sida  av 1 2
Tjänstekoncessionskontrakt - Diarienummer: 

Bilaga 3 - Användning av digitala skärmar 

Denna bilaga reglerar hur de digitala informa2ons- & reklamskärmarna används i Kulturhuset Eden.  
Se specificerad numrering och placering av skärmarna på sid 2. 

Kommunen äger all hårdvara i form av bildskärmar, kablage samt väggfästen. Kommunen 2llhandahåller 
ändamålsenlig mjukvara för publicering av marknadsföringsmaterial och informa2on 2ll de nedan angivna 
skärmarna. 

Kommunen 2llhandahåller ändamålsenlig plaEorm så aF föreningen kan administrera sin digitala 
marknadsföring på egen hand. 

Skärm nr 1 (Entréplan, fönster utåt gatan) 

NyFjas av föreningen 2ll aF marknadsföra dess verksamhet dygnet runt. 

  

Skärm nr 2 (Entréplan, pelaren i foajén) 

NyFjas av kommunen för informa2on och marknadsföring. 

Skärm nr 3 (Bioplan, bredvid hissen) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

Skärm nr 4 (Bioplan, bredvid biokiosken) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

Skärm nr 5 (Bioplan, bredvid biokiosken) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

Skärm nr 6 (Bioplan, bredvid biokiosken) 

NyFjas av föreningen på angiven 2d vid biografföreställningar för informa2on och marknadsföring.  
Övrig 2d nyFjas skärmen av kommunen. 

 



	 	 Sida  av 2 2
Tjänstekoncessionskontrakt - Diarienummer:  
Bilaga 3 - Användning av digitala skärmar


