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Styrelsen för Folkets Hus i Lilla Edet ekonomisk förening verksamhetsåret 2020.

STYRELSEN
________________________________________________________________

Ordförande Linus Westerlund
Vice Ordförande Jim Marklund
Kassör Johnny Schönemann
Ledamot Göran Sühl
Ledamot Peter Lodin
Ledamot kommunrepresentant Jonas Hilmersson t.o.m. 2020-10-15
Ersättare kommunrepresentant Gitte Jensen
Ersättare Pelle Thisen
Ersättare Kerstin Åkesson
Ersättare Niclas Vackenholt
Personalrepresentant Caroline Andersson t.o.m. 2020-12-31
Adjungerad verksamhetschef Anton Johansson

REVISORER
________________________________________________________________

Revisor Stig Hvid
Revisor Mats Eriksson
Revisorsersättare Pelle Thisen t.o.m 2020-10-24
Revisorsersättare Anna Andersson

Kommunens revisor Ingemar Ottosson
Kommunens ersättande revisor Dan Pettersson

VALBEREDNINGEN
________________________________________________________________

Sammankallande Ellen Johansson
Anita Andreasson
Anita A Björk

FÖRENINGSSTÄMMA

______________________________________________________________________________

Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 maj 2019 i Folkets Hus Lilla Edet. Under året har 
föreningen även genomfört två extrastämmor den 27 juni samt 24 oktober.

SAMMANTRÄDEN
______________________________________________________________________________

Styrelsen har under 2020 hållit tio (10) ordinarie protokollförda sammanträden, samt tolv (12) 
extrainsatta protokollförda sammanträden.
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PERSONAL
______________________________________________________________________________

Anton Johansson - Verksamhetschef Heltid (100%)

Caroline Andersson - Biograf, konferens & personalansvar    Heltid (100%)

REPRESENTATION/UTBILDNING 
______________________________________________________________________________

FHP - Kulturdagar i Motala 16-19 jan Anton Johansson, 
Caroline Andersson

LEK - Föreläsning om upphandling, Disponentvillan 5 feb Anton Johansson

FHP - Chefsnätverk, digitalt 22 april Anton Johansson

DHP - Chefsnätverk, digitalt 25 augusti Anton Johansson

FHP - Ledamot i Västra Folkets Hus & Parkstyrelsen 2020 Anton Johansson
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Inledning

Året 2020 blev ett mycket annorlunda år och något som vi sent skall glömma. 
När  COVID-19 ökade runt om i landet fick vi strikta restriktioner vilket gjorde 

att föreningen inte har kunnat bedriva sin verksamhet på ordinarie sätt.

Istället har man under året har vi varit kreativa och lyckats fortsätta bedriva 
verksamhet på ett smittsäkert sätt.

Man kan även sammanfatta pandemiåret 2020 som ett år med massvis med 
nytänk och verksamhetsutveckling som annars inte hade kommit upp till ytan 

och blivit verklighet, så lite gott har det ändå kommit ur denna dystra tid.

Föreningens största fokus under större delen av året var också att förhandla 
fram ett nytt avtal med Lilla Edets Kommun vilket man i slutet av året 

lyckades med.

Nu fokuserar vi på framtiden och har otroligt stora möjligheter till ytterligare 
verksamhetsutvecklingar.
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BIOGRAFEN

I mitten på mars valde föreningen att stänga ner biografen på grund av de nya 
restriktionerna. Biografen hölls stängd fram tills i slutet på augusti då man vid ett 
tillfälle började med att genomföra en utomhusvisning av filmen ”En del av mitt 
hjärta” på Ströms Säteri.

Biografen började visa två filmer i veckan under september och oktober, men i 
början av november valde man att stänga ner igen på grund av striktare 
restriktioner samt för lite besökarantal.

Besöksantalet för de öppna visningar man haft under 2020 uppgick till 1 682 pers.

Totalt besöksantal 2020: 1 682 personer

CAFÉBIO
__________________________________________________________________
Vår succé med cafébio på Folkets Hus har fortsatt med samma koncept som 
tidigare år med mingelfika klockan 13.00 och filmstart klockan 14.00. 

Dock blev även cafébiovisningarna inställda på grund av pandemin vilket gjorde att 
man endast har kunnat genomföra 6 stycken tillfällen med cafébio.
Det sammanlagda besöksantalet för cafébio 2020 blev 328 personer.

Specificerad statistik för hela biografen finns på sidan 5.
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BIOGRAFSTATISTIK 2020 (Exkl. slutna visningar)

ÅR ANTAL 
VISNINGAR

ANTAL 
BESÖKARE

BESÖK 
GENOMSNITT

INSPELAT 
BELOPP KR

2015 138 5 442 39 466 032

2016 110 5 016 45 441 441

2017 130 5 492 42 511 483

2018 138 4 720 36 433 469

2019 154 5 506 36 566 238

2020 54 1 682 31 178 612
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ARRANGEMANG

Under året har Folkets Hus haft ett mycket begränsat verksamhetsprogram på 
grund av det rådande läget kring COVID-19. Föreningen valde att vidta alla möjliga 
åtgärder för att följa de nya restriktionerna och för att minska smittorisken.

Under hösten 2020 genomförde man en After Work under perioden då 
restriktionerna lättade något i Sverige. Kvällens tema var Oktoberfest och på 
scenen spelade HAAKS som samtidigt genomförde en av sina populära 
livestreams. Besöksantalet för kvällen blev totalt 62 personer.
 
Därefter valde man att återigen stänga ned alla arrangemang då Folkhälsomyndigheten 
kom ut med nya restriktioner i landet. 

Under tidens gång har föreningen sökt alla möjliga stödmedel för att kunna upprätthålla sin 
verksamhet utan att behöva göra omorganisationer och säga upp personal. 
Se specifikation av stödmedel nedan:
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Sammanställning av stödmedel 2020

Stödgivare Totalt erhållet bidrag

Svenska Filminstitutet 162 038

Tillväxtverket 154 936

Kulturrådet 135 000

Folkets Hus & Parker 53 100

Västra Götalands Regionen 33 536

Privata gåvor 1 000

Övriga erhållna stödmedel 44 412

GRAND TOTAL: 584 022



VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGEN 2020

Året 2020 blev mycket händelserikt för Folkets Hus i Lilla Edet.
I början av året påbörjade man arbetet med att ta fram underlag och förutsättningar 
för ett nytt tjänstekoncessionskontrakt tillsammans med kommunchefen.

Vid ett möte den 20:e maj där föreningen träffade kommunstyrelsens ordförande 
Julia Färjhage (C) och kommunchefen Malin Krantz lämnades det ett besked om att 
kommunstyrelsen kommer att ta ett beslut om att inte teckna ett nytt 
tjänstekoncessionskontrakt med föreningen. 

Föreningen ifrågasatte detta mycket starkt och efterfrågade vilka grunder förslaget 
baserades på. Svaret man fick då var att kommunen gjort en beräkning på att man 
skulle kunna spara 500 tkr per år genom att ”ta över driften” av kulturhuset.

På grund av kommunens agerande kallade föreningen till en extrastämma där båda 
kommunalråden var inbjudna för att svara på medlemmarnas frågor om hur 
kommunen ställer sig till föreningens framtid och överlevnad i samband med 
kommunstyrelsens beslut. Efter långa diskussioner fick styrelsen i uppdrag av 
stämman att försöka hitta andra samverkansformer tillsammans med kommunen 
och kalla till ytterligare en stämma senare under hösten.

Efter sommaren påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt förslag till 
tjänstekoncessionskontrakt tillsammans med kommunchefen Malin Krantz.
Mellan slutet på augusti och mitten på december pågick arbetet med att framställa 
kontrakt, bilagor och förhandlingar mellan föreningen och kommunen.

Efter många timmars arbete, långa styrelsemöten och nio olika typer av 
kontraktsförslag och samarbetsavtal beslutade man att teckna det föreslagna 
tjänstekoncessionskontraktet med tillhörande bilagor den 18:e december 2020.

Det underskrivna kontraktet samt bilagor finns att läsa som extern bilaga till 
verksamhetsberättelsen efter årsredovisningen.

Kortfattat blev slutresultatet av det nya avtalet att föreningen lämnar ifrån sig sina 
hyreskontrakt med EdetHus och istället får ett nyttjanderättsavtal på 
biograflokalerna och kontor utan några hyreskostnader. Vidare har föreningen även 
sålt alla sina verksamhetsinventarier till kommunen i utbyte mot att kommunen tar 
över föreningens banklån. Läs ytterligare specifikationer i 
tjänstekoncessionskontraktet.

En fullständig redogörelse om hela processen kring avtalsarbetet kommer att 
publiceras under hösten 2021.
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HYRESGÄSTER

Kulturskolan & bibliotek

Samarbetet mellan kulturskolan och biblioteket har under året löpt på som vanligt 
med husmöten och gemensam planering av verksamheter i huset.

By Chefs

Under sommaren har Folkets Hus tillsammans med hyresgästen By Chefs 
förhandlat om det hyresavtal som träffats mellan parterna och kommit överens om 
att hyresgästen fick lov att avflytta från lokalen från och med 2020-11-01.
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GÄSTLISTA 2020 

Företag/föreningar: 

BoKlok Housing AB

BRF Baneret i Lilla Edet

By Chefs Trollhättan

Comedy Art Theatre Sweden AB

Edet FK

Edetlistan

Essity Hygiene & Health AB

Highbay AB

ICA Boström

Janne Näsström AB

JLW Tech Solutions AB

Joyvoice World Choirs AB

Kommunal Trollhättan/Lilla Edet

LEK - Biblioteket

LEK - Ekonomiavdelningen

LEK - Kommunfullmäktige

LEK - Kommunledningsförvaltningen

LEK - Kultur- & fritidsnämnden

LEK - Kulturskolan

LEK - Socialförvaltningen

Lilla Edets Fjärrvärme AB

Lilla Edets Ridklubb

Marketport Scandinavia

Pappers avd. 150

SEKO Vägveteranerna

SFK Laxen

SISU Västra Götaland

SOA Guld & Silver AB

Södra Skogsägarna


Privatpersoner: 

A. Johansson
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BESÖKSSTATISTIK 2020 

Uthyrning av samlingslokaler: 

2020 73 tillfällen=  6,0 tillfällen /månad 
2019	 	 189 tillfällen= 15,7 tillfällen /månad

2018	 	 227 tillfällen= 18,9 tillfällen /månad

2017	 	 191 tillfällen= 15,9 tillfällen /månad


Barn- & familjeföreställningar: 

2020 58 besök 2 föreställningar = 29 pers./föreställning 
2019	 	 158 besök	 	 3 föreställningar =	 	 53 pers./föreställning

2018	 	 283 besök	 	 2 föreställningar=	 	 141 pers/föreställning

2017	 	 85 besök	 	 3 föreställningar =	 	 28 pers./föreställning


After Work 

2020 62 besök 1 föreställningar = 62 pers./föreställning 
2019	 	 530 besök	 	 2 föreställningar=	 	 265 pers./föreställning

2018	 	 120 besök	 	 1 föreställning=	 	 120 pers./föreställning

2017	 	 113 besök	 	 1 föreställningar = 	 	 113 pers./föreställning


Musikcafé 

2020 0 besök 0 föreställningar = 0 pers./föreställning 
2019	 	 87 besök	 	 2 föreställningar =	 	 43 pers./föreställning

2018	 	 100 besök	 	 2 föreställningar =	 	 50 pers./föreställning

2017	 	 616 besök	 	 7 föreställningar = 	 	 88 pers./föreställning
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VERKSAMHETSPLAN 2021 

Folkets Hus ska skapa möjligheter för samhällsutveckling, kulturupplevelser, 
demokrati, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att driva och tillhandahålla 
attraktiva mötesplatser och verksamheter för vårt samhälle, där medborgarnas 
delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.


Efter ett år som 2020 med mycket stora förändringar i verksamheten både 
gällande samarbetet med Lilla Edets Kommun och läget kring COVID-19 så blickar 
nu Folkets Hus i Lilla Edet framåt mot en ljus framtid.


Föreningens ekonomiska läge har förändrats och är nu redo att påbörja ett nytt 
kapitel i historien. Genom den nya överenskommelsen med Lilla Edets Kommun 
kan nu föreningen bredda sin verksamhet och börja utveckla den även ute på 
landsbygden, inte bara inne i centrum.


Föreningen skall starta upp samarbeten med bygdegårdsföreningarna, 
företagarföreningen och idrottsföreningar för och ta ut sin verksamhet till flera olika 
platser i kommunen. Med allt från barnföreställningar till festivaler och catering.


Folkets Hus i Lilla Edet skall bli den flexibla kulturarrangören med det lilla extra 
som alla i samhället kan ta del av. 


Biografverksamheten skall självklart fortsätta att utvecklas och bedrivas i 
kulturhuset, men även där skall man utöka möjligheterna till att arrangera 
utomhusbio tillsammans med Västra Folkets Hus & Parkregionen.


Genom att fortsatt söka stödmedel från Svenska Filminstitutet, 

Västra Götalandsregionen, Kulturrådet mm så kommer föreningens möjligheter till 
utveckling fortsätta i en positiv riktning.


Så länge det råder en pandemi och så länge det finns restriktioner om allmänna 
sammankomster så kommer föreningen självklart att följa dessa och alltid 
genomföra arrangemang på ett smittsäkert sätt.


Ingenting är omöjligt för den flexibla kulturarrangören!
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