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Göteborgs Litteraturhus verksamhetsplan 
 1 april 2021 – 1 april 2022 

 
 
 
    

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR OCH SYFTEN 
 
Verksamhetens övergripande syfte är att tillvarata medlemmarnas och allmänhetens 
litterära intressen och engagemang så som det finns formulerat i föreningens stadgar 
och programförklaring. Målet är att med tydlig förankring bland föreningens 
medlemmar utforma och presentera ett mångsidigt, intresseväckande och 
innehållsrikt litterärt program för allmänheten. Att vara ett sammanhang där 
litteratur och samtalen om och genom litteratur lyfts fram som en central del av ett 
demokratiskt samhälle. Programmet ska skapas i nära samverkan med medlemmar, 
samarbetspartners och de som på olika vis tar del av föreningens verksamhet. 
Programmet ska därför planeras på sätt som omfattar och förenar olika litterära 
genrer, ämnen, former och aktiviteter. 
 
Verksamheten ska präglas av ett öppet och nyfiket förhållningssätt inför de sätt som 
litteraturen verkar på i människors liv och i samhället.  
 
Ett annat viktigt syfte är att vara en plats för litterär och demokratisk praktik och 
organisering, ett sammanhang för möten och kunskapsutbyten som möjliggör nya 
idéer att ta form, samarbeten skapas, litterära och bildande projekt och arbeten 
genomföras. 
 
Majoriteten av de programpunkter och aktiviteter som presenteras av föreningen ska 
vara offentliga och kommunicerade till allmänheten i förväg via främst hemsida och 
den egna sidan på Facebook. Ett visst utrymme finns samtidigt för medlemmar att 
hålla interna träffar, kurser, cirklar eller möten.  
 
Göteborgs Litteraturhus har dessutom som övergripande mål att nå en så varierad 
och blandad publik som möjligt avseende ålder, sociala och ekonomiska villkor och 
grad av litterärt intresse. Av denna anledning ska också majoriteten av programmet 
ha fritt inträde.  
 
I hjärtat av verksamheten finns en vilja till att omsätta och en tro på litteraturens 
verkningskraft och vikten av en demokratisk folkbildning för alla.  
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VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH PRIORITERINGAR 2021 
 
Denna verksamhetsplan syftar till att strukturera och kommunicera på vilka sätt 
föreningens medlemmar och medlemmarnas behov kan styra utvecklingen av 
föreningens verksamhet i den egna lokalen.  
 
Detta sker i växelverkan med föreningens gemensamma målsättning att driva på 
utvecklingen av den litterära offentligheten i stort i Göteborg, ett arbete som sker i 
samverkan också med aktörer som inte är medlemmar utan istället 
samarbetspartners och finansiärer. 

Fokus för 2021 kommer för första halvåret ligga på att utveckla förutsättningarna för 
föreningen att strömma, spela in och nå ut med litterära program digitalt. Det gäller 
både arrangörer med liten digital kompetens och små ekonomiska marginaler och 
arrangörer med ambition att skapa digitala program på avancerad nivå. Det digitala 
utbudet ska korrelera med hur medlemmarna använder rummet: mindre såväl som 
större arrangemang ska beredas plats och få möjlighet att utvecklas på lika villkor. 
Medlemmarnas behov ska styra utvecklingen av programmet. 

En annan viktig tyngdpunkt kommer under 2021 ligga på att utveckla verksamhetens 
samarbeten inom staden, regionen och internationellt. Tid och arbete kommer 
läggas i strategiska samarbeten och projekt som har syftet att stärka föreningens 
position som centralt nav för en stark och hållbar utveckling av litterära aktörer - 
och för litteraturens ställning i staden och i samhället i stort. Stärka föreningens 
organisatoriska, stöttande och främjande strukturer och förutsättningar i en 
komplex och osäker tid. 
 
Verksamheten på Göteborgs Litteraturhus ska stimulera och ge utrymme för många 
delar av det litterära fältet; läsare av alla slag, författare, förläggare, redaktioner, 
översättare, arrangörer, poeter, förmedlare, kritiker och givetvis en litterärt 
intresserad allmänhet i stort: vad litteratur är och vad ett litterärt intresse kan 
bestå i eller hur det kan ta form och verka är dessutom en fråga som vi betraktar 
som öppen och föränderlig.	
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OMRÅDEN FÖRENINGEN LÄGGER SÄRSKILD VIKT VID 
VERKSAMHETSÅRET 2021-22: 
 

1. Medlemmars program och projekt 
2. Unga arrangörer och producenter  
3. Samarbeten  
4. Program producerat av föreningens 
anställda 
5.	Lokalutveckling 
6. Finansiering och budget 
 
 
 

1. Medlemmars program och projekt  
 
Ett fortsatt fokus på medlemsutveckling skapar bredd, kvalitet och hållbarhet och 
under 2021 ligger en fortsatt stark betoning på att stötta och främja medlemmars 
program och projekt. Vikt läggs vid att fortsätta arbetet med att pågående inventera 
medlemmarnas behov och låta dessa vara vägledande för verksamheten. Målet under 
kommande år är att de ska stärkas i rollen som arrangörer och programproducenter 
med särskild betoning på digital kompetensutveckling, eller på andra sätt smittsäkra 
former så länge pandemin pågår.  
 
Föreningens personal har som uppgift att analysera behov och möjligheter och stödja 
dem i deras arbete kring programläggning, idéutveckling till programpunkter eller 
projekt och erbjuda annat stöd i form av exempelvis kompetens att skapa digitala 
program, stöd i marknadsföring och främja nätverkande och samarbeten. Allt 
utvecklingsarbete sker i nära och förtroendefull dialog mellan föreningens två 
anställda och styrelsen.  
 
Särskild vikt kommer 2021 läggas på att lyhört möta medlemmarnas behov under och 
efter pandemins härjningar i samhället. Detta visar sig konkret i en satsning på digital 
kompetens för att fler ska kunna strömma digitala program, en satsning på bokcirklar 
utomhus när massvaccinationen är klar, samt i målsättningen att så fort det är säkert 
igen bjuda in till en medlemsfest. 
 
 
Prioriteringar 2021: 
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● Enskilda möten med alla medlemmar som så önskar i syfte att inventera behov, 
stödja deras arbeta och bidra till att deras offentliga arrangemang blir så 
lyckade som möjligt. 
 

● En satsning på filmkameror, ljus och utbildning med syfte att utveckla 
föreningens digitala program. 
 

● Erbjuda medlemmarna kurser för att stärka en digital kompetens och skapa 
möjligheter för alla som vill att strömma eller spela in digitala litterära 
program.  
 

● Stötta förlagen i föreningen genom att fortsätta satsningen på en förbättrad 
struktur för nätverk, fortbildning och kunskapsutbyte för förlagen genom att 
arbeta vidare med projektet Digital utveckling för tidskrifter och förlag. 
Nätverksmöten, handledning, utbildningar och enskilda konsulttillfällen. I 
projektet ingår också planer på att säkra nätverkets fortsatta existens efter 
projekttidens slut.  

• Att tillsammans med tidskriften Meänmaa arrangera minst en programpunkt 
med fokus på litteratur, språk och berättartradition från Tornedalen 
(framskjuten från 2020). 
 

• Att tillsammans med Svensk PEN presentera minst två programpunkter med 
fokus på yttrandefrihetsfrågor.  
 

• Samarbeta med och stödja medlemmen Göteborgs poesifestival i övergången 
till nya programformer och i att skapa en hållbar organisationsform.  
 

• Tillsammans med medlemmen Tranan utveckla en digital programserie med 
internationell profil. 
 

• Utöver stadgeenliga medlemsmöten i mars och september bjuda in till 
medlemsträffar i syfte att främja kommunikation, trivsel, samarbeten – så fort 
det anses säkert med hänsyn till smittorisk. 

 
● Efter vårens vaccinationer samordna en satsning på läsecirklar tillsammans 

med medlemmarna. Cirklarna bjuder in deltagare från allmänheten men har 
också syftet att främja möten och samtal mellan medlemmar med 
utgångspunkt i läsning, efter en lång tid av isolering och ensamhet för många. 
 

● Tillsammans med Daidalos, Folkuniversitetet och Ord&Bild starta 
programserien ”Vår tids tänkare”. Ett scensamtal via länk med en 
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internationell filosof, forskare eller författare. Till en början helt digitalt, men 
framöver är idén att göra det inför en publik.  

 
 

2. Unga som målgrupp	 
 
Göteborgs Litteraturhus har som genomsnitt en ung publik och framförallt 
åldersintegrerad publik. Detta gäller framförallt till de egenproducerade 
programpunkterna och de program som arrangeras av unga själva, medlemmar 
eller icke medlemmar. På Göteborgs Litteraturhus kan unga arrangörer testa 
idéer, lyfta fram det som väcker intresse. Ett exempel där det händer är program 
som presenteras i samarbeten med utbildningar: Litterär gestaltning, 
Redaktionell praktik och Kulturprogrammet (Göteborgs universitet), 
Yrkeshögskolan Kulturverkstan, Författarskolan i Angered och 
Kvinnofolkhögskolan. Flera av dessa har sedan några år tillbaka sina 
slutseminarier och avslutningsläsningar i Göteborgs Litteraturhus, vilket vi 
uppmuntrar en fortsättning på 2021. Göteborgs Litteraturhus har även blivit en 
självklar plats för uppläsningar av flera av landets skrivarutbildningar. 

Att det går snabbt och är lätt att arrangera program hos oss och att enskilda 
arrangörer får mycket frihet men även stöd i arbetet samt att kommunikationen 
fungerar är andra viktiga faktorer till varför vi har många unga arrangörer i 
verksamheten. Det är lätt att testa en idé, och det finns möjlighet att utvecklas om 
man vill fortsätta. Förbättrade möjligheter för digitala sändningar kommer lyftas fram 
särskilt för en ung målgrupp.	

Prioriteringar 2021 

• Stöd till unga arrangörer och vid behov hyresreducering för unga arrangörer, 
te x skrivarskolor som vill presentera nyskriven litteratur, även om de inte är 
medlemmar. 
 

• I riktad kommunikation mot ungdomar särskilt lyfta fram de nya digitala 
resurser föreningen erbjuder för utveckling av litterära program 2021.  
 

• I utvecklingen av program som sker tillsammans Göteborgs poesifestival värna 
ungas perspektiv och ingångar till att läsa och skriva poesi. 
 

• Undersöka möjligheten att med Kulturutveckling VGR och/ eller Kultur & 
ungdom starta ett projekt där vi kan erbjuda vår scen och plats för unga 
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arrangörer som vill arbeta med litteratur, skrivande eller läsning, alternativt 
skapa en skrivarkurs under ett skollov. 
 
 

 
 

3. Satsningar på samarbeten inom och med staden, regionen, 
Skandinavien och internationellt 
 
Inom och med Göteborgs stad 
Den viktigaste formen för lokal samverkan just nu sker inom ramen för arbetet med 
ansökan att bli en UNESCO City of Literature. Oavsett hur ansökan faller ut kommer 
samverkan i denna arbetsgruppen fortsätta. Viktiga gemensamma satsningar inom 
gruppen gäller läsfrämjande för barn och unga, satsningar på yttrandefrihet och 
fokus på Göteborg och regionen som Fristad (ICORN). Arbetsgruppen leds av 
stadsledningskontoret och här ingår förutom Göteborgs Litteraturhus båda anställda 
representanter från Författarcentrum Väst, Göteborgs universitet, Bokmässan, VG-
regionen, Kulturstrategiska avdelningen Göteborgs stad och Blå stället.  
 
Formaliserat samarbete har föreningen med Folkuniversitetet och Förvaltningen för 
Kulturutveckling (fd Kultur i väst). Föreningen har även återkommande samarbeten 
med studenter vid Göteborgs universitet (Institutionen för Litteratur, idéhistoria 
och religion, Valand-HDK, Institutionen för kulturvetenskap) samt Jonsereds 
Herrgård. Även Kulturhuset Blå stället är en återkommande lokal samtalspartner.  
 
Göteborgs Litteraturhus ingår sedan 2019 i den större föreningen Föreningen 
Lagerhuset. Syftet handlar om att samla alla kulturverksamheter i Lagerhuset och 
utveckla huset till en mötesplats och resurs för publicistisk och kulturell verksamhet. 
Arbetet har fortskridit och blivit ett viktigt forum för samordning, idéutbyte och 
projektplanering. Under 2020 blev Föreningen Lagerhuset medlem i Folkets hus och 
parker. En dialog pågår kring lokalutveckling och fördjupat samarbete i syfte att 
stärka Lagerhusets position som central plats för kulturlivet när staden planerar 
omfattande nybyggnationer på och runt Masthuggskajen och Olof Palmes plats. 
 
Föreningens personal deltar även i juryarbetet för Årets brunnslockspoet, ett 
projekt som ägs av Göteborgs stad och syftar till att varje år publicera ny poesi på 
brunnslock på ett antal gator i staden.  
 
 
Regionalt och skandinaviskt samarbete 
Under hösten 2020 stod Göteborgs Litteraturhus tillsammans med Nordiska 
litteraturhuset i Åmål värd för en digital konferens för fristående litteraturhus i 
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Skandinavien. Även liknande verksamheter eller aktörer som vill starta upp 
litteraturhus bjöds in. Konferensen resulterade i att vi började lära känna varandras 
verksamheter; deras förutsättningar, premisser, särskildhet och framtidsdrömmar 
för att se om vi kan ringa in vad vi har gemensamt och vad vi kan hjälpa varandra 
med. Att vi gemensamt fick möjlighet att reflektera över litteraturhusens roll i 
samhället de är en del av. Under 2021 ska konferensen arrangeras igen, denna gång i 
Åmål. Syftet att konferensen ska skapa möjligheter för ökad kännedom om de 
skandinaviska litteraturhusens särskilda roll, och är en del av en strategi där nya 
strukturer kan ta form genom kunskapsutbyten, samarbeten och utblickar. 
 
Föreningen har under senare år fördjupat samarbetet med Kulturutveckling VGR där 
vi tillsammans lägger programmet för deras fortbildnings- och inspirationsträffar 
kring läsning, läsfrämjande och litteratur i programserien “Croissanter och litteratur” 
som fortsätter 2021. Träffarna inom nätverket Förlagsmåndag planeras gemensamt 
och kommer att fortgå och koordineras ihop med projektet Digital utveckling för 
förlag och tidskrifter. 

Demokrati- och litteraturutbyte med Sydafrika 
Under 2019 inleddes ett demokrati- och litteraturutbyte med spoken word-
kollektivet Hear my voice i Sydafrika. Poeter, författare och arrangörer deltar och 
syftet är att vitalisera föreningens litterära scen och utveckla våra respektive 
föreningar i rollen som pådrivande inom samhällsutveckling och som forum för 
samtidsfrågor, samt initiera publikationer av översatt samtida sydafrikansk och 
svensk litteratur. Projektet är ett uppdrag från Svenska Institutet och sker även i 
samarbete med Svenska ambassaden i Pretoria. Under 2020-21 utarbetades nya 
former för utbytet som genomförts digitalt. Fokus ligger nu på minoritetsspråk och 
översättning. Detta tema knyter an till frågor som rör koloniala arv och motrörelser, 
o-översättbarhet, muntliga berättartraditioner och inte minst mänskliga rättigheter 
och demokratiska praktiker. 

I sina samarbeten ska föreningen göra följande prioriteringar: 

• Ge extra stöd och vid behov handledning till student- och elevarrangerade 
programpunkter och samarbeta med litteratur-, konst- och kulturutbildningar 
i Göteborg. 
 

• Tillsammans med Förvaltningen för Kulturutveckling arrangera minst 4 program 
under rubriken ”Litteratur och Croissanter”. 
 

• Genom projektet ”Digital utveckling för tidskrifter och förlag” med bland 
andra Föreningen Lagerhuset och Nätverkstan fortsätta arbetet med att stärka 
nätverk och kunskapsutbyte mellan förlag i Västsverige. 
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• Tillsammans med Nordiska kulturhuset i Åmål genomföra en uppföljande 

konferens för fristående litteraturhus i Skandinavien, förhoppningsvis denna 
gång med på plats i Åmål med fysiska möten. Undersöka möjligheterna att 
starta ett nätverk för litteraturhus i Norden. 
 

• Undersöka och eftersöka ett förnyat uppdrag från SI att fortsätta/ fördjupa 
demokrati- och litteraturutbytet med Sydafrika.  
 

• I samarbete med Föreningen Lagerhuset arbeta för att värna och stärka 
Lagerhusets position i staden under nybyggnationerna i närområdet.  
 
 
 

5. Program producerat av föreningens anställda  
 
Som redan nämnt kommer föreningens anställda lägga vikt vid medlemsutvecklingen 
och fördjupning av samarbeten kring programpunkter som presenteras tillsammans 
med medlemmar och andra samarbetspartners som redan beskrivits, vikt kommer 
läggas vid att stärka den digitala kompetensen inom föreningen när det kommer till 
programutveckling. 

Ett fokus på programläggning med utgångspunkt i frågor kring minoritetsspråk och 
mångspråkighet kommer prioriteras, en förlängning av utbytet med Sydafrika. Ett 
annat fokus kommer ligga på att samordna och erbjuda medlemmar och allmänhet 
ett antal bokcirklar under senvåren.  

Under 2020 producerade föreningen ett omfattande digitalt program under 
Bokmässans Play. För hösten inleds dialog med medlemmar under våren -21 för att 
undersöka behov och möjligheter kring samarbete under kommande bokmässa som 
blir av arten ”hybrid” med litterära program i både rum och via skärm. Planen för 
höstens programläggning kommer därför att behöva anpassas och justeras utifrån 
hur dessa samtal med medlemmar och bokmässa utfaller. Detta innebär att 
föreningens personal kan komma att producera mer program än vad som planeras 
här, om det visar sig möjligt, önskvärt, motiverat.  

En annan sak som påverkar planerna avseende program under denna rubrik är hur 
stadens ansökan om att bli en UNESCO City of Literature faller ut. Föreningens 
anställda kommer i så fall förankra och kommunicera sådana planer till föreningens 
medlemmar i takt med att de utvecklas. 
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Här är några programsatsningar föreningens personal kommer prioritera 2021-22: 

Bokcirklar våren och sommaren 2021 
Att kunna presentera en fortsättning på den mycket uppskattade 
Kritikersalongerna i kombination med bokcirklar är en målsättning för 2021.		

Göteborgs Litteraturhus C/O 
Föreningen kommer även presentera ett par arrangemang ”care of” andra scener 
än vår egen, dels kommunicera och nå ut med vår verksamhet på andra platser 
men även för att det är en god grund för att utveckla viktiga samarbeten, lära av 
andra och stödja och ta del av liknande verksamheter. Exempel på detta är 
arrangemang c/o Angereds bokmässa i september. 

Fönsterpoesi / program i anslutning till UNESCO City of Literature 
Inom ramen för ansökan till UNESCO samarbetar vi nära med Författarcentrum väst, 
Frilagret, Göteborg & Co och Göteborgs stadsbibliotek i den gemensamma 
satsningen Fönsterpoesi. Vi sitter med i gruppen som planerar programmet. Utnämns 
Göteborg som litteraturstad i UNESCOS program kommer vi bidra till att 
uppmärksamma det i arrangemang under hösten -21. 

Internationella författarporträtt / Tranan 
Samarbeten kring internationella författarbesök har blivit en del av föreningens 
programverksamhet, och målet är att fortsätta kunna presentera ett par sådana 
gäster varje år. Vi kommer nära följa och stödja Tranans idé om filmer och intervjuer 
med sina internationella författare.  

Litteratur- och demokratiutbyte Sydafrika-Sverige / fokus minoritetsspråk och 
översättning  
I offentliga program kommunicera erfarenheter, kunskap och nya litterära verk som 
skapats av utbytets deltagare föregående år med tema minoritetsspråk och 
översättning. 

Föreningens anställda ska under verksamhetsåret 2021-21  

• Samordna ett program med bokcirklar för medlemmar och intresserad 
allmänhet. 
 

• Bidra till att producera minst 2 internationella författarsamtal (digitalt). 
 

• Arrangera minst 2 program i serien ”c/o…” 
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• Bidra till genomförandet av 3 arrangemang Fönsterpoesi, varav ett blir en del 

av staden Göteborgs födelsedagsfirande den 4/6 2021, vilket är den aktuella 
högtidsdagen då staden fyller 400 år. 
 

• Inom ramen för utbytet med Sydafrika och satsningen på minoritetsspråk och 
översättning presentera minst 3 offentliga programpunkter. 
 

• Vid behov bidra i arbetet med programläggningen och planeringen av 
Göteborgs poesifestival 2021. 
 

• Beviljas stadens ansökan till UNESCO om att bli en City of Literature kommer 
litterära program arrangeras i anslutning till tillkännagivandet. 
 
 
 

6. Investeringar och förbättringar av lokalen 
 
Den större satsning och investering i att utveckla föreningens lokaler sköts upp 
under 2020. Föreningen Lagerhusets medlemskap i Folkets hus och parker har 
under föregående år skapat nya möjligheter som kommer utforskas under 2021-22, 
steg tas för att ansöka om en större summa från Boverket för lokalutveckling, 
inklusive den planerade och länge önskade tillgänglighetsanpassningen. Planen är 
fortfarande att installera hörselslinga, ramp och se över ljussättningen i stora 
rummet. Utöver detta fanns ett stort och ökande behov av föreningens medlemmar 
att få tillgång till ytterligare ett närliggande rum som kan bokas för mindre möten, 
cirklar och liknande verksamhet. 
 
Det finns även önskemål om att färdigställa den stora hyllan mitt i rummet och 
inreda väggar och hyllor så att lokalen i större utsträckning genom sin inredning 
stödjer men också speglar föreningens program, medlemmar, verksamhet.  
 
Syftet med denna större satsning är att göra Göteborgs Litteraturhus till en mer 
tillgänglig och välkomnande miljö för publik, arrangörer och medverkande.  
 
En utveckling av lokalens inredning och särart och tillgänglighetsanpassning kan 
också bidra till ökade inkomster till föreningen i form av hyra av externa arrangörer 
och då i form en mer differentierad hyressättning för externa arrangörer - inte en 
mer omfattande uthyrningsverksamhet som sådan. 
 
Beviljas föreningen medel för satsningen innebär det sannolikt att föreningens 
personal behöver hyra kontorsplatser på ett annat våningsplan i Lagerhuset. 
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Åtgärder för att förbättra och utveckla föreningens lokaler och utrustning 2021-
22: 
 

• Ansöka om eller avsätta medel för att förbättra tillgängligheten för personer 
med funktionshinder. 
 

• Ansöka om eller avsätta medel för att inreda ett anslutande rum för möten 
och cirkelverksamhet, färdigställa bokhyllan i stora rummet och jobba med 
rummets design och inredning. 
 

• Investering i filmkameror, bildmixer, pod-mikrofon och studiobelysning på 
scenen för digitala inspelningar och sändningar. Samt erbjuda medlemmarna 
utbildning i att hantera utrustningen. 

 
 

7. Finansiering och budget 
 

Göteborgs stads verksamhetsstöd är den viktigaste förutsättningen för föreningen 
att bedriva verksamheten i Göteborgs Litteraturhus. Verksamhetsstödet täcker 
utgifterna för hyran och två halvtidsanställda. Att det finns resurser för en 
välfungerande lokal och anställd personal är fundamentalt för verksamheten. För 
2021 fick föreningen en höjning med 80	000 av verksamhetsstödet, bland annat 
med motiveringen att föreningens anställda med tid och resurser bidragit i 
arbetet med att ta fram en ansökan om att bli UNESCO City of Literature. 
 
Göteborgs Litteraturhus har i Folkuniversitetet en viktig samarbetspartner i 
programläggning, föreningen rapporterar även statistik från offentliga program 
och bokcirklar till Folkuniversitetet och beviljas därigenom ersättning 
motsvarande 50 000 kr årligen.	 

För programverksamheten har föreningen tidigare ansökt hos Statens Kulturråd och 
Svenska akademien som beviljat medel till litterära projekt och program, och kommer 
göra så även 2021-22. Svenska Institutet stödjer utbytesprojektet med Sydafrika, med 
en budget som delvis spenderas under -21. En fortsättning på utbytet är önskvärd. 
Göteborgs Litteraturhus söker och får även extern finansiering i form av mindre 
summor för olika program från tillfälliga samarbetspartners. Intäkter kommer även i 
form av medlemsavgifter och vanliga år också från tillfälliga uthyrningar (under första 
halvåret -21) räknar vi inte med att få in några hyresintäkter och i vilken mån det 
kommer kunna ske under andra halvan av 2021 år är oklart. Under första halvåret av 
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2021 sker ingen inkomstbringande uthyrning. VGR bidrar med stöd till konferensen 
för skandinaviska litteraturhus. 

En prioritering är också fortsättningsvis att hålla medlemsavgiften låg samt så långt 
det är rimligt inte ta inträde för det program som produceras av föreningens 
anställda eftersom vi identifierar dessa två förutsättningar som viktiga komponenter i 
verksamhetens vitalitet och tillgänglighet. Medlemsavgifterna inbringar ca 60	000 
årligen. 
 
Genom medlemskapet i Föreningen Lagerhuset och Folkets hus och parker kan 
föreningen ansöka om medel för lokalutveckling hos Boverket. Hela summan för 
ombyggnad och tillgänglighetsanpassning kan då täckas, men det är ett projekt som 
kommer att ta tid – planen är att ta ytterliga viktiga steg under 2021 och påbörja 
arbetet med en ansökan. 
 

Budget 2021 

 Utfall budgeten 2020                                Budget 2021 

    Utgifter  Planerade utgifter  

Lokalhyror, el, larm   393	000   430 000 
Löner anställd personal  554	000   540 000 
Programkostnader  173 000   250 000 
Projekt SI/litt-utbyte  140 000   60	000 
Konferens litteraturhus  61 000   20 000 
Marknadsföring  8 000   30 000 
Redovisning, admin.  58 000   50 000 
Städning   30	000   40 000 
Revision   19 000   20 000 
Lön extrapersonal  11 000   30 000 
Lokalutveckling  10 000   150 00
 Medlems-/styrelsemöten 3 000   15 000 
Fortbildn, friskvård  3 000   5 000 
Övrigt (bank, försäkringar) 24 000   20 000 
Medlemsutbildningar  0   40 000 
Sända/dokumentera  26 000   40 000 

SUMMA kostnader  1 513 000   1 740	000 
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    Utfall intäkter kr Planerade intäkter kr 

Göteborgs Stad  1 168 000   1 180 000 
Folkuniversitetet   50 000   50 000 
Medlemsavgifter   60 000   60 000 
Hyror    28 000   20 000 
Överskott tidigare år  0   190 000 
Externa program-  
och projektstöd  170 000   50 000 
SI, Hear my voice   140 000   60 000 
VGR   0   30 000 
Övriga intäkter  85 000   100 000 

SUMMA intäkter  1 701	000                     1	740 000	 

Kommentar: 
Pensionsskuld för tjänstepension för föreningens anställda betalades in 2020, för en 
sammanlagd summa av 83	859 kr.  
 
Ett överskott ackumulerades under 2020, detta planeras att användas i kontot för 
programkostnader, medlemsutbildningar, lokalinvesteringar och för extra 
lönekostnader. 
 
 
 


