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Dnr2016/ 1483- 1.

Anslag till Möklinta bygdegårdsförening

INLEDNING
Föreningen Möklintagården ansöker om att kommunstyrelsen i Sala kommun beviljar
föreningen ett personalresursbidrag om 200 000 kr.

Beredning
Bilaga KS2016/238/1, ansökan från Föreningen Möklintagården

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g anvisa 200 000 kronor för 2017 ur eget kapital till Möklinta bygdegårdsförening
för att stärka bygdegårdens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande
mötesplats i bygden,

a_ttuppdra till Möklinta bygdegårdsförening att under våren 201 7 inkomma med en
ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017, verksamhetsplan för 2017
samt en redovisning över vidtagna och planerade åtgärder för att stärka bygdegår-
dens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande mötesplats i bygden
framöver, samt

m uppmana Möklinta Bygdegårdsförening att se över möjligheterna till medfinansie-
ring av sin verksamhet och till projektstöd från olika aktörer framöver och att därvid
utnyttja möjligheten till idé-och erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsföreningar.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanvisa 200 000 kronor för 2017 ur eget kapital till Möklinta bygdegårdsförening
för att stärka bygdegårdens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande
mötesplats i bygden,

g uppdra till Möklinta bygdegârdsförening att under våren 2017 inkomma med en
ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017, verksamhetsplan för 2017
samt en redovisning över vidtagna och planerade åtgärder för att stärka bygdegår-
dens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande mötesplats i bygden
framöver, samt

g uppmana Möklinta Bygdegårdsförening att se över möjligheterna till medfinansie-
ring av sin verksamhet och till projektstöd från olika aktörer framöver och att därvid
utnyttja möjligheten till idé-och erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsföreningar.

Utdrag

Kommunstyrelsen

/‘,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sala kommun

Möklinta den 9 december 2016

Ansökan om ekonomiskt stöd för personalresurs

Föreningen Möklintagården ansöker om att kommunstyrelsen i Salakommun
beviljar föreningen ett personalresursbidrag om 200 000 kronor.

Som stöd för vår ansökan vill vi anföra följande.

Den 26 mars 2016 upphörde den stödform för personal som vi sedan 2012 erhållit genom

Arbetsförmedlingens administration och som reglerats via värt skattekonto.
Vid möte med Arbetsförmedlingens företrädare sökte vi aktivt alternativa former för att lösa

detta, men vi fann att dessa inte var tillgängliga eller kraven möjliga att uppfylla.

Eftersom vår externa uthyrningsvolym inte var på den nivån att vi ansågosskunna bära hela
kostnaden för personal på dåvarande arbetsbas, beslöt styrelsen enhälligt att sägaupp det
gällande kontraktet.
Styrelsen var enig om att det är omöjligt att föreningsgården ska kunna drivas helt på ideell

bas,varför vi måste bemanna med en grundadministrativ resurs.Styrelsenfann detta möjligt
genom att erbjuda en anställning på 15 timmar i veckan.

Det ekonomiska utfallet för 2016 visar emellertid i klartext att intäkterna inte räcker för att

täcka denna nödvändiga tjänst, varför den kommer att upphöra underjanuari 2017. Våra

fasta kostnader, vars nivå är en konsekvens av fastighetens storlek (över 900 kvm), och som
är oberoende av uthyrningsvolymen, täcks emellertid av det kommunala lokalbidraget samt
hyresintäkterna från Svenskakyrkan. Föreningsgårdenär kyrkansförsamlingsgård,ett
förhållande som gäller tillsvidare.

Den förändring som under senhösten skett när PensionatÄsgårdenupphörde med sin
verksamhet, betyder att Möklintagården är den enda kvarvarandesamlingslokalenoch
därmed än mer nödvändig. Det ökade utnyttjandet från kyrkans sida kommer emellertid inte

att påverka våra intäkter eftersom avtalet innebär att kyrkan kan använda helafastigheten,
och under obegränsat antal gånger per år. Konsekvensen av detta blir att våra kostnader



ökar, liksom berättigade krav på personella resurser. Ett förhållande som består under

avtalets giltighetstid.
Stängningen av Pensionat Äsgården har även inneburit att PROflyttat hela sin verksamhet

till Möklintagården, och är därmed helt beroende av tillgången på våra lokaler. Ett
välkommet tillskott för att öka nyttjandegraden, men detta påverkar våra intäkter endast

marginellt.

Den semioffentliga verksamheten ger oss inga intäkter, men är en förutsättning för en

fungerande samhällsgemenskap och ett fungerande samhällsbehov.

Av detta följer att personalbemanningen är en given omständighet för en fungerande drift.

 
 
  

' dragåv styrelsen för Föreningen Möklintagården

li /sekreterare/

Telefon 0 4-804 55, 070-523 12 72

Kontakt i ärendet är

l\/lats Abrahamsson, telefon 070-511 86 36
Kenneth Friberg, telefon 070-519 11 91

Föreningen Möklintagården

Torget

733 75 Möklinta


