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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 från en bred presentera ett mångsidigt, 
intresseväckande och innehållsrikt litterärt program och vara en kraft som främjar 
och driver en litterär och demokratisk utveckling. Programmet ska skapas i nära 
samverkan med medlemmar, samarbetspartners och alla de som på olika vis tar del 
av föreningens verksamhet. Programmet ska därför planeras på sätt som omfattar 
och förenar olika litterära genrer, former och aktiviteter.  
 
Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening och en plats där litteraturen står i 
centrum, i all sin mångsidighet och oväntadhet. Verksamheten ska präglas av ett 
öppet och nyfiket förhållningssätt inför de sätt litteraturen tar plats i världen. Ett 
annat viktigt syfte är att vara en plats för organisering, möten och kunskapsutbyten 
som möjliggör att nya idéer väcks, samarbeten skapas, litterära och folkbildande 
projekt och arbeten genomförs. 
 
Göteborgs Litteraturhus ska genom sina litterära aktiviteter möjliggöra möten mellan 
människor och ge goda möjligheter för befolkningen i Göteborg med omnejd att ta 
del av och delta i föreningens offentliga program – samt påverka och forma det. 
Genom sin verksamhet ska Göteborgs Litteraturhus vara en plats och ett mångsidigt 
och välkomnande sammanhang för de som vill ta del av verksamheten utifrån de 
principer som anges i föreningens stadgar. 
 
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 mer interna träffar, kurser, cirklar eller möten.  
 
Eftersom behovet av plats också för den typen av aktiviteter ökar stadig så kommer 
föreningen under det aktuella verksamhetsåret 2020-2021 göra satsning för att 



försöka möta det behovet ytterligare genom att frigöra ett rum i anslutning till den 
befintliga lokalen. Plats i Göteborgs Litteraturhus ska nämligen också kunna ges för 
satsningar på särskilda målgrupper, exempelvis inom läsfrämjande för barn, 
cirkelverksamhet, fortbildning och nätverksträffar, samt för utomstående att hyra 
lokalen. Syftet är att skapa en litterär miljö där det finns utrymme att växa. 
 
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 
fritt inträde. Verksamheten ska präglas av öppenhet i mötet med nya litterära 
aktörer, deltagare och publikgrupper. 
 
I hjärtat av verksamheten finns en vilja till och tro på vikten av en demokratisk 
folkbildning för alla.  

 
 

VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH PRIORITERINGAR 2020 
 
Denna verksamhetsplan syftar till att strukturera och kommunicera på vilka sätt 
föreningens medlemmar och deras behov kan styra utvecklingen av föreningens 
verksamhet i den egna lokalen, samtidigt som föreningen också arbetar vidare med 
driva utvecklingen av den större litterära offentligheten i Göteborg, både avseende 
programsatsningar, strategiska samarbeten och uppsökande verksamhet. 

Eftersom föreningen nu i antal medlemmar och bokningar befinner sig på en fortsatt 
hög nivå i antal arrangemang, program och medlemmar så kommer fokus för 2020 
ligga mycket på att ta hand om, utveckla och stärka organisatoriska och stöttande 
och främjande strukturer, fördjupa samarbeten samt reflektera över strategiska 
beslut om det fortsatta arbetet med föreningens plats och verksamhet i en 
kulturpolitiskt sett orolig tid.  

Av den anledningen står vi 2020 värd för en konferens för fristående litteraturhus i 
Skandinavien i syfte att knyta nya kontakter och tillsammans med andra litteraturhus 
reflektera över den roll litteraturhusen spelar och hur den kan utvecklas. Vi 
fortsätter även utveckla nätverket för förlag i Västragötalandsregionen, samt fortsatt 
driva frågan om Göteborg som litteraturstad UNESCO City of Literature och fortsätta 
och fördjupa det demokrati- och litteraturutbyte med Hear my voice i Sydafrika.  

En av styrkorna med verksamheten är att den är flexibel och helt sammanflätad med 
det litterära fältet och dess aktörer. Som förening kan vi vara lyhörda inför behov 
som uttrycks av medlemmar och snabbt lyfta frågor som aktualiseras i 



samtidsdebatten och vi är en plats där dessa samtal kan föras på ett sätt som 
situerar och fördjupar inte bara ett litterärt samtal, utan också samtalet i 
bemärkelsen demokratisk praktik. 
 
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.	 
 

 
6 OMRÅDEN FÖRENINGEN LÄGGER SÄRSKILD VIKT 
VERKSAMHETSÅRET 2020-21: 
 

1. Medlemmars program och projekt 
2. Unga arrangörer och producenter  
3. Satsningar på samarbeten inom och med 
staden, regionen, Skandinavien och 
internationellt 
4. Program producerat av föreningens 
anställda 
5.	Utveckling av lokal 
6. Finansiering och budget 
 
 
1. Medlemmars program och projekt  
Ett fortsatt fokus på medlemsutveckling skapar bredd, kvalitet och hållbarhet och 
under 2020 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. 
 
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 marknadsföring och 
nätverksarbete. Allt utvecklingsarbete sker i nära och förtroendefull dialog mellan 
föreningens två anställda och styrelsen. Föreningens ledning uppmuntrar och skapar 
därigenom också möjligheter till samarbeten mellan medlemmarna. I takt med att 



föreningen växer kan processen för inval av nya medlemmar ses över för att 
säkerställa att litterära syften står i fokus även fortsatt. 
 
Gbg romanfestival (som arrangeras av Skrift), program tillsammans med Meänmaa, 
Minerva - Sveriges författarförbund sakprosasektion, Clandestino Talks, Göteborgs 
poesifestivals poesiskola Qalam ledd av Johannes Anyuru samt Judiska salongen är 
andra exempel på medlemsinitiativ och program aktivt stöttas och bidrar till att 
utveckla i den mån det efterfrågas och behövs. 
 
Svenska PEN är föreningsmedlem men också en samarbetspartner vad gäller 
programproduktion och gemensamma satsningar på yttrandefrihetsfrågor i en 
internationell kontext. 
 
 
Under verksamhetsåret 2020-21 prioriteras: 
 

● 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. 
 

● Medlemskurser: att utifrån en pågående kartläggning av behov och dialog 
genomföra minst tre kurstillfällen för i första hand medlemmar.  
 
 

● Stötta förlagen i föreningen genom att fortsätta satsningen på en förbättrad 
struktur för nätverk, fortbildning och kunskapsutbyte för förlagen genom att 
stå värd för två nätverksmöten för förlag i Västsverige. Projektet går under 
2020 under titeln ”Förlagsmåndag på Göteborgs Litteraturhus”. 

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

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

• Utöver stadgeenliga medlemsmöten i mars och september bjuda in till minst 
två medlemsmöten i syfte att främja kommunikation, trivsel, samarbeten. 
 

● En satsning på dokumentation och spridning av de litterära samtal som skapas 
och äger rum på Göteborgs Litteraturhus scen (mer under punkt 4).  
 

● En satsning på lokalen och dess utformning och funktioner (mer under punkt 
5) 



 
● I styrelsen se över och diskutera rutinen och ansökningsförfarande för inval av 

nya medlemmar i relation till föreningens plattform. 
 

2. Unga som målgrupp	 

Göteborgs Litteraturhus har som genomsnitt en ung publik och framförallt 
åldersintegrerad publik, kanske framförallt till de egenproducerade 
programpunkterna, liksom till de program som arrangeras av unga själva. Här 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 2020. Göteborgs 
Litteraturhus har även blivit en självklar plats för uppläsningar av flera av landets 
skrivarutbildningar, exempelvis Biskops Arnö, Skurups folkhögskola och Sundbybergs 
folkhögskola. 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.		

Avseende unga som prioriterad målgrupp prioriteras: 

• En fördjupning av samarbetet med medlemmen Göteborgs poesifestival, vars 
skrivarskolor Qalam (leds av Johannes Anyuru) och Mer än ord (leds av Vic Vem) 
träffas i Göteborgs Litteraturhus april-november för att sedan resultera i en 
festival.  
 

• Utveckling av utbytesprojektet med Hear my voice i Sydafrika som i första hand 
är en plattform för unga spoken-wordpoeter. Under deras besök i Sverige 
samarbeta med Angereds Bokmässa, lokala skrivutbildningar och spoken 
wordpoeter verksamma i Göteborg. 
 

• Stöd till unga arrangörer och vid behov hyresreducering för unga arrangörer, 
te x skrivarskolor som vill presentera nyskriven litteratur. 
 

 
 



3. Satsningar på samarbeten inom och med staden, regionen, Skandinavien och 
internationellt 
 
Lokala samarbeten 
Göteborgs Litteraturhus har förutom med medlemsföreningarna en många 
samarbeten inom folkbildning, högre utbildning och bland litterära aktörer och 
föreningar. Formaliserade samarbeten har vi med Folkuniversitetet, Förvaltningen för 
Kulturutveckling (fd Kultur i väst), Göteborgs universitet (institutionen för Litteratur, 
idéhistoria och religion, Akademin Valand, Institutionen för kulturvetenskap). Även 
Kulturhuset Blå stället är en återkommande samtalspartner.  
 
UNESCO City of Literature 
Under föregående året har en ny grupp format och träffats med målet att stärka 
stadens engagemang för böcker, läsning och litteratur genom att få staden att aktivt 
ta ställning för att driva läs- och litteraturfrämjande arbeten i Göteborg genom att 
ansöka om att bli en UNESCO City of Literature. Målet nåddes men ansökan föll på 
mållinjen då det svenska UNESCO-rådet bedömde att en väl underbyggd och grundad 
ansökan inte skulle hinna bli klar i tid - vilket på det stora hela måste betraktas som 
en klok slutsats. På kort tid hann vi trots detta väldigt långt och nu hoppas vi att 
staden kommer försöka på nytt 2021 och står beredda för att stödja en sådan 
ansökan och delta i det arbete som krävs för att förankra idén och formulera en 
vision för vilken sorts litteraturstad Göteborg kan bli. I skrivande stund är det oklart 
vad staden beslutar angående en ansökan 2021, men föreningens avsikt är att oavsett 
beslut fortsätta verka inom det samarbete som inleddes för att gemensamt med 
Bokmässan, PEN och Göteborgs stad med flera för att fortsätta främja och samordna 
Göteborgs anmärkningsvärda utveckling på litterära områden. 
 
Regionalt och skandinaviskt samarbete 
I april står Göteborgs Litteraturhus tillsammans med Nordiska litteraturhuset i Åmål 
värd för en konferens för fristående litteraturhus i Skandinavien. Även liknande 
verksamheter eller aktörer som vill starta upp ett litteraturhus bjuds in. Konferensen 
syftar till att börja lära känna varandras verksamheter; dess 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 gemensamt reflektera över 
litteraturhusens roll i samhället de är en del av. Förhoppningen är också att 
konferensen ska skapa möjlighet för en ökad kännedom om de skandinaviska 
litteraturhusens särskilda roll, och att nya strukturer att ta form genom 
kunskapsutbyten och samarbeten. Till konferensen kommer en keynote-talare från 
Tyskland, Carolin Löher, som nyligen disputerat med en studie över litteraturhusens 
utveckling i Tyskland och Skandinavien.	Planen är att konferensen ska fortsätta och 
återkomma i Åmål 2021. I samband med konferensen planeras ett nätverk för 
Nordiska litteraturhus att skapas, där föreningen är en av tre initiativtagare. 
 



Föreningen har under senare år fördjupat samarbetet med Kultur i Väst där vi 
tillsammans lägger programmet för deras fortbildnings- och inspirationsträffar kring 
läsning, läsfrämjande och litteratur i programserien “Croissanter och litteratur” som 
fortsätter 2020. Vi har också gemensamt tagit initiativ till att samla alla regionens 
bokförlag till en träff. Den arrangerades ihop med Business Region Göteborgs 
nätverk KKN (Kultur- och kreativa näringar). Syftet med samarbetet och träffen 
handlar om att uppmärksamma förlagen i Göteborg och västra Sverige och undersöka 
vilka behov av stöd, samverkan och nätverkande som finns här. Under kommande 
åren kommer vi fortsätta denna satsning och försök att förbättra möjligheterna för 
små förlag i västsverige att växa och frodas. 

Demokrati- och litteraturutbyte med Sydafrika 
Under 2019 inleddes ett projekt som pågår även under 2020 och avser 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 litteratur eller andra relaterade texter. Projektet är ett 
uppdrag från Svenska Institutet och sker även i samarbete med Svenska ambassaden i 
Pretoria. Ett fokus på utbytet kommer i år ligga på relationen mellan minoritetsspråk-
majoritetsspråk. 

I sina samarbeten ska föreningen göra följande prioriteringar: 

• Fortsatt främja ge extra stöd till stötta student- och elevarrangerade 
programpunkter, samt program arrangerade av unga. 
 

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

• Tillsammans med bland andra KKN fortsätta samarbetet med att stärka nätverk 
och kunskapsutbyte mellan förlag i Västsverige. 
 

• Tillsammans med Nordiska kulturhuset i Åmål genomföra konferensen för 
fristående litteraturhus. 
 
 

• Tillsammans med Litteraturhuset i Svendborg (DK) och Litteraturhuset i 
Fredrikstad starta ett Nordiskt nätverk för litteraturhus. 
 



• Fortsätta utbytet med Hear my voice i Sydafrika på uppdrag av Svenska 
Institutet genom att både skicka och ta emot en grupp poeter och verka för 
ett fördjupat samtal och samarbete om litteratur och demokrati i och mellan 
de båda länderna. 

 

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. 
Utbytesprojektet med Sydafrika och konferensen kan nämnas även under denna 
rubrik. Utöver detta kommer personalen arbeta med följande program: 

Kritikersalongen 
Att kunna presentera en fortsättning på den mycket uppskattade 
Kritikersalongerna i kombination med bokcirklar är en målsättning för 2020.		

Kanon enligt… 
Under 2019 testades ett koncept under titeln ”Kanon enligt Pär Thörn”. Syftet är att 
kritiskt förhålla sig till kanonbegreppet genom att knyta det till specifika verk och 
författare. Under 2020 är målet att fortsätta serien i samarbete med en 
göteborgsbaserad författare, denna gång är seriekonstnären Sara Granér tillfrågad. 

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. 

En egen podd 
Under 2020 undersöks möjligheten för att förbättra dokumentationen och ta hand 
om det rika material som produceras på Göteborgs Litteraturhus genom att 
tillgängliggöra det för fler i digitalt format. Detta i form av dels videoinspelningar men 
i första hand av en egen podd. Planen är att i första steget använda föreningens kanal 
på YouTube för att långsamt utveckla detta till en podd. Innehållet i podden kommer 
redigeras och väljas av föreningens personal så att podden som helhet håller hög 
kvalité och förmedlar den rika och litterära mångfald som blivit föreningens signum.  



Internationella författarbesök 
 Samarbeten kring internationella författarbesök har blivit en del av föreningens 
programverksamhet, och målet är att fortsätta kunna presentera ett par sådana 
gäster varje år.  

Föreningens anställda ska under verksamhetsåret 2020-21  

• Arrangera minst 3 Kritikersalonger med tillhörande bokcirkel. 
 

• Arrangera minst 2 internationella författarbesök. 
 

• Arrangera minst 2 arrangemang i serien ”c/o…” 
 

• Presentera 3 arrangemang i serien ”Kanon enligt…” 
 

• Utveckla och fördjupa samarbetet genom att tillsammans producera någon typ 
av litterärt verk med utgångspunkt i samarbetet med Hear my voice, 
exempelvis översättningar eller reportage. 
 

• Förbättra dokumentationen och den digitala spridningen av de litterära 
program som äger rum i Göteborgs Litteraturhus, främst genom 
ljudupptagning. 
 

• Undersöka möjligheterna för att starta en välproducerad egen podd. 
 
 
 
 

 
6. Tillgänglighetsanpassning, lokalförbättringar samt skapa mer plats 
 
Lokalen som Göteborgs Litteraturhus presenterar nästan allt program i är 
uppskattad och flera större investeringar är redan gjorda. Verksamhetens 
omfattning innebär ofrånkomligen slitage på inventarierna och en rad förbättringar 
behöver göras. Under föregående verksamhetsår gjordes en översyn av 
möjligheterna till att ansöka om särskilda medel i syfte att förbättra föreningens 
möjlighet att utvecklas i enlighet med de behov som finns och uppstått i takt med 
att verksamheten blir allt mer omfattande – 2019 gjordes över 400 bokningar av 
lokalen. Detta tryck på lokalen gör att styrelsen kan komma att behöva se över 
bokningspolicyn men även se över möjligheter att utveckla själva de fysiska 
förutsättningarna för verksamheten, i termer av en till lokal. 
 



Först och främst behöver lokalens tillgänglighet förbättras med exempelvis 
hörselslinga, ramp och en bättre ljussättning. Utöver detta finns 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 
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. Under 
2019 utreddes vilka medel som kan sökas för en tillgänglighetsanpassning för 
avseende personer med funktionshinder enligt lagstiftning tillsammans med en 
utveckling av lokalen. I första hand ansöker föreningen då om medel från Boverket 
och Arvsfonden, men föreningen måste även gå in med egna medel. Denna satsning 
bygger på att föreningen beviljas stöd för att bekosta utförandet.  
 
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 kontorsplats på ett annat våningsplan i Lagerhuset. 
 
Åtgärder för att förbättra och utveckla föreningens lokaler 2020-21: 
 

• Ansöka om medel för att förbättra tillgängligheten för personer med 
funktionshinder; främst genom installerande av ljudslinga, ramp och 
förbättrad belysning. 
 

• Ansöka om medel från i första hand Boverket för att inreda ett anslutande 
rum för möten och cirkelverksamhet, samt färdigställa bokhyllan och jobba 
mer med inredningen av lokalen så den speglar och kommunicerar 
föreningens verksamhet. 
 

• Se över bokningspolicyn så att den fungerar fortsatt i takt med att 
föreningens verksamhet växer. 

 
 

7. Finansiering och budget 
 



Göteborgs stads verksamhetsstöd är den absolut viktigaste förutsättningen för att 
bedriva verksamheten i Göteborgs Litteraturhus. Verksamhetsstödet täcker 
kostnaderna för nuvarande hyreskostnader och två halvtidsanställda, vilket utgör 
ett fundament för att verksamheten alls ska kunna existera. 
 
Göteborgs Litteraturhus har i Folkuniversitetet en viktig samarbetspartner som 
under uppstartsfasen de första tre åren bidragit till finansieringen med 250 000 
kronor per år, men från och med från och med förra året minskat sitt stöd till 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 2020-21. Svenska Institutet stödjer utbytesprojektet med Sydafrika. 
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 tillfälliga uthyrningar. VGR bidrar med stöd till 
konferensen för skandinaviska litteraturhus, och föreningen kommer tillsammans 
med Litteraturhusen i Svendborg och Fredrikstad ansöka om medel för att starta ett 
nätverk tillsammans. 

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. 
 
Beviljas föreningen stöd från Boverket bygger det på att ännu en part eller 
föreningen själv kan finansiera minst halva arbetet. Det innebär att en större del av 
det ackumulerade överskott föreningen har för oväntade utgifter kan komma att 
brukas för renovering och utbyggnad. 
 

Budget 

 Utfall budgeten 2019                                Budget 2020 

    Utgifter  planerade utgifter  

Lokalhyror, el   365	000   380 000 
Löner anställd personal  540	000   560 000 
Programkostnader  550 000   250 000 



Projekt Hear my voice  200 000   200	000 
Konferens litteraturhus  0   80 000 
Marknadsföring  50 000   50 0000 
Redovisning, admin  60 000   50 000 
Städning   30	000   40 000 
Revision   20 000   20 000 
Lön extrapersonal  20 000   50 000 
Lokalutveckling  15 000   250 000 
Rekrytering   0    0 
Medlems-/styrelsemöten 10 000   10 000 
Fortbildn, friskvård  10 000   10 000 
Övrigt (bank, försäkringar) 15 000   15 000 
Medlemsutbildningar  25 000   20 000 
Dokumentation, podd  0   50 000 

SUMMA kostnader  1 910 000   2 035	000 

    Utfall intäkter tkr planerade intäkter kr 

Göteborgs Stad  1 100 000   1 100 000 
Folkuniversitetet   50 000   50 000 
Medlemsavgifter   60 000   60 000 
Hyror    70 000   70 000 
Överskott tidigare år  20 000   50 000 
Externa program-  
och projektstöd  250 000   150 000 
SI, Hear my voice   200 000   200 000 
VG-regionen konferens  20 000   60 000 
Boverket   0   150	000 
Arvsfonden   0   100 000 
Inträden, övr intäkter  100 000   45 000 

SUMMA intäkter  1 870	000                      2 035	000	 

Kommentar: 

Resultat 2019 efter avskrivning på inventarier var –19 694 kr. Budgeten för 2019 
var planerad att landa på ett resultat på –70	000 kr, dvs vi planerade använda upp 
mer av sparade medel från tidigare år än vi gjorde.  

För 2020 planerar vi använda mer av överskottet men behåller fortfarande en del 
för oväntade händelser såsom hyreshöjning. En högre summa än 50	000 kan 



komma att brukas ifall Boverket eller Arvsfonden kräver en högre egen insats för 
beviljande av medel för ombyggnationer och tillgänglighetsanpassning av lokal. 
 
 
 


