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Förslag
Verksamhetsplan 2021
Corona-pandemin
Våren 2020 drabbades världen av ett tidigare okänt virus. På kort tid spreds detta globalt och blev en
pandemi. Ingen har kunnat undgå att påverkas av Corona-pandemin. Det gäller givetvis även Folkets
Hus Hallunda (FHH). Troligen kommer smittspridningen att vara ett problem även under en stor del
av år 2021 – i värsta fall under hela året. Därför präglar pandemin och dess konsekvenser i hög grad
denna verksamhetsplan.
På grund av den stora osäkerhet som råder om den fortsatta utvecklingen har vi formulerat två
alternativa utvecklingsmöjligheter för vår egen verksamhet. Enligt det mest pessimistiska scenariot
kommer pandemin att fortsätta under hela 2021 eller den största delen av året. Gällande föreskrifter
och riktlinjer kommer då att kvarstå eller skärpas under samma tid. Ett mera optimistiskt alternativ är
att pandemin kommer att minska stegvis och/eller delvis med åtföljande lättnader i föreskrifterna.
Med en något sliten klyscha: Vi hoppas på det bästa men förbereder oss för det värsta.

Värdegrund
Folkets Hus Hallunda har antagit en värdegrund. Den gäller alltid – även i svåra tider som nu under
pandemin. Värdegrunden har följande lydelse:
” Vi utgår i vår verksamhet från principerna om jämlikhet och människors lika värde, som de kommer
till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i den svenska diskrimineringslagen.
Medlemmar i Folketshusföreningen är organisationer som är demokratiskt uppbyggda och som i sin
verksamhet värnar grundläggande demokratiska värden.
Alla former av diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, sexism och glorifierande av våld är därför
oförenliga med medlemskap i Folkets Hus Hallunda.
För förhyrning av våra lokaler gäller att vi inte ställer dem till förfogande för aktiviteter där det
förekommer brott mot de nämnda principerna. Inte heller ställer vi våra lokaler till förfogande för
aktiviteter där bruk av narkotika eller andra droger förekommer.
Nyttjare av våra lokaler som inte respekterar dessa föreskrifter riskerar att stängas av från framtida
förhyrningar i huset.”

Folkets Hus Hallundas visioner – Vi är en folkrörelse
Folkets Hus Hallunda är – och vill vara – en viktig samhällsaktör, främst lokalt men också regionalt
och nationellt. Genom vårt geografiska läge har vi goda möjligheter att spela en sådan roll.
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Folkets Hus vill vara en stor, öppen och demokratisk mötesplats. Vi ska också vara en hemvist för
kultur och bildning. Folkrörelsearbetet är vår ”själ” och vårt existensberättigande.
Som ideell organisation är det också angeläget att betona medlemskapets värde.
Folkets Hus verksamhet ska i alla avseenden vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
Det är vår starka ambition att dessa visioner ska vara vägledande också under den rådande
pandemin.

Föreningens mål på kort sikt
Folketshusföreningen har tre mål under den besvärliga tid som präglas av Corona-pandemin:
1. Att föreningen ska överleva.
Tack vare stöd från främst staten och Botkyrka kommun ser det för närvarande ganska ljust
ut i detta avseende.
2. Att bedriva så mycket verksamhet som möjligt utan att riskera smittspridning.
Vissa verksamheter, t.ex. lokaluthyrning och restaurangen, har kunnat bedrivas i rimlig
utsträckning. Annat, t.ex. danserna, har inte arrangerats sedan våren 2020.
3. Att planera och utveckla verksamheter – befintliga, förändrade och nya – för tiden efter
pandemin.
Detta är styrelsens viktigaste uppgifter i närtid.

Kultur
Våra danser har länge varit en av våra profilerande verksamheter. På grund av pandemin har alla
danstillställningar ställts in tills vidare. Detta skedde redan under våren 2020. Vi räknar inte med att
kunna återuppta danserna på länge än, vilket är beklagligt eftersom de tillhör våra mest populära
verksamheter. Detta är dock nödvändigt – med den närhet mellan de dansande som ligger i sakens
natur i s.k. styrdans är dansen en särskilt riskabel verksamhet ur smittspridningssynpunkt.
Konstutställningar har varit en regelbundet återkommande verksamhet. Under pandemin har
intresset att ställa ut varit lågt, men inget hindrar att utställningar anordnas. Vår foajé är en lämplig
plats för sådana, med låg risk för smittspridning.
Direktsändningarna av lördagsmatinéerna från Metropolitan Opera i New York blev tidigt en succé
som har lockat publik från när och fjärran. Denna verksamhet ligger f.n. nere eftersom Metropolitan
har ställt in sina föreställningar. Överföringar av andra evenemang dock kan bli aktuella, med
reducerad publik i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om antal
besökare och avstånd mellan dem.
Café Bio, där aktuella, attraktiva filmer visas, återupptogs i september 2020, och kommer att
anordnas under hela 2021. Antalet besökare är tills vidare begränsat till 50 i enlighet med
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tillsammans med kaffe med hembakat bröd Café Bio är en
uppskattad eftermiddagsverksamhet främst för seniorer och andra daglediga.
Vissa barn-och familjeföreställningar (matinéer) kommer också att ges. Sådana är planerade till
skolloven vecka 44 år 2020 och vecka 9 år 2021.
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Fester
Vi anlitas ofta för privata fester. Vi räknar med att det kommer att vara så även framgent. Privata
fester är inga allmänna tillställningar, men vi kommer att tillämpa samma strikta regler som de som
gäller för sådana. För restauranger gäller ett särskilt regelverk, och självfallet tillämpas det i husets
restaurang.

Att vara en mötesplats
Att svara för ändamålsenliga samlingslokaler för olika slags behov är en Folkets Hus kärnuppgifter. I
första hand ska vi tillgodose det lokala föreningslivets behov av möteslokaler. Också under pandemin
har efterfrågan på sådana varit relativt god. Folkhälsomyndighetens riktlinjer har då iakttagits. Flera
av våra lokaler är så stora att det inte är några svårigheter att möblera dem så att det är möjligt att se
till att avståndet blir tillräckligt mellan mötesdeltagarna. Vi räknar därför med att en relativt
omfattande lokaluthyrning ska vara möjlig under år 2021.
I vårt samarbetsavtal med kommunen har vi förbundit oss att väl vårda fastigheten. Under det
gångna verksamhetsåret har föreningen beviljats betydande belopp från Boverket och från Botkyrka
kommun för upprustning av huset och för tillgänglighetsåtgärder. Enligt våra ursprungliga planer
skulle vi göra en kompletterande ansökan om medel för ytterligare åtgärder. Vi har dock avstått från
detta pga. rådande osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna.

Strategiskt samarbete
Folkets Hus-föreningen kan inte på egen hand åstadkomma en önskvärd utveckling av verksamheten.
Samarbete med andra, särskilt med dem som har en liknande värdegrund som vår är därför både
önskvärd och nödvändig. Vi har redan samarbetsrelationer med ett antal av våra
medlemsorganisationer, och det är viktigt att upprätthålla dessa under Corona-pandemin.
Relationerna med Botkyrka kommun är särskilt betydelsefulla. Det gäller särskilt kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning. Deras stöd under det gångna året har varit avgörande för oss,
och vi räknar med att det goda samarbetet kommer att bestå och utvecklas under år 2021.

Biblioteket
Hallunda-biblioteket har funnits i huset alltsedan detta byggdes. Biblioteket förstärker vår roll och
karaktär som kulturhus. Biblioteket är – när detta skrivs – stängt tills vidare. Biblioteket är en
intressant och viktig samarbetspartner, så det är vår förhoppning att dess öppethållande så snart
som möjligt kan återgå till vad som gäller normalt.

Att nå ut
En verksamhet under utveckling är beroende av en fungerande information om verksamheten. Det
finns behov av att förstärka såväl informations- och kontaktverksamhet mot medlemmar och
samarbetspartners som mera kommersiellt inriktad marknadsföring mot kunder. Pandemin ställer
särskilda krav på aktuell och korrekt information till medlemsorganisationer, samarbetspartners och
kunder. Ett arbete har inletts med att utveckla och förbättra vår websida.

Att vara arbetsgivare
För den dagliga verksamheten är Folkets Hus beroende av insatser av vår duktiga personal. Att arbeta
i en idéburen organisation är lite mer än ”vilket jobb som helst”. Detta ställer krav på att
arbetsvillkoren ska vara goda. Under det gångna året har s.k. korttidspermittering tillämpats för delar
av personalen, efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. Syftet med åtgärderna har varit
att så långt möjligt hålla organisationen intakt.
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Den demokratiska organisationen
Tills vidare genomförs våra stämmor och alla våra styrelsemöten i digital form, via s.k. videolänk.
Vad gäller stämmorna gäller – efter en stadgeändring år 2018 – att erlagd medlemsavgift är en
förutsättning för deltagande med beslutanderätt i påföljande års förenings- och höststämmor.
Eftersom dessa genomförs digitalt är det också nödvändigt att ombuden har tillgång till en epostadress.
Vid stämmorna under år 2021 kommer därför endast ombud som företräder andelsägare som
betalar medlemsavgift för 2020 att kunna delta med beslutanderätt.

Varför är vi till?
Det bärande budskapet i denna verksamhetsplan är att Folkets Hus Hallunda främst är till för de
människor som bor, lever och verkar i vårt närområde. Det är deras behov vi ska fånga in och försöka
tillgodose. Vi är också till för våra medlemsorganisationer. De är inte bara vårt viktigaste ändamål
utan också vårt skarpaste verktyg. Detta gäller både under pandemin och vid mera normala
förhållanden.

