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Ansökan om ekonomiskt stöd för personalresurs

Föreningen Möklintagården ansökerom att kommunstyrelsen i Salakommun
beviljarföreningen ett personalresursbidragom 200 000 kronor.

Somstöd för vår ansökanvill vi anföra följande.

Den 26 mars 2016 upphörde den stödform för personal somvi sedan 2012 erhållit genom
Arbetsförmedlingens administration och som reglerats via vårt skattekonto.
Vid möte med Arbetsförmedlingens företrädare sökte vi aktivt alternativa former för att lösa
detta, men vi fann att dessainte 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.
Styrelsenvar enig om att det är omöjligt att föreningsgärden 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 räckerför att
täcka denna nödvändigatjänst, 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 Pensionat Ãsgärden upphörde med sin

verksamhet, betyder att Möklintagården är den enda kvarvarandesamlingslokalenoch
därmed än mer nödvändig. Det ökade utnyttjandet från kyrkanssida kommer emellertid inte
att påverkavåra intäkter eftersom avtalet innebär att kyrkan kan användahela fastigheten,
och under obegränsat antal gånger per år. Konsekvensenav detta blir att våra kostnader



ökar, liksom berättigade krav på personella resurser. Ett förhållande som består under
avtalets giltighetstid.
Stängningenav PensionatÃsgården har även inneburit att PROflyttat hela sin verksamhet
till Möklintagården, och är därmed helt beroende av tillgången påvåra lokaler. Ett
välkommet tillskott för att öka nyttjandegraden, men detta påverkarvåra intäkter endast
marginellt.

Densemioffentliga verksamheten ger oss inga intäkter, men är en förutsättning för en
fungerande samhällsgemenskapoch ett fungerande samhällsbehov.

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

  

 
nligfu _draggw styrelsen för Föreningen Möklintagården

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

Kontakt i ärendet är
Mats Abrahamsson,telefon 070-511 86 36
Kenneth Friberg, telefon 070-519 1191

Föreningen Möklintagården

Torget

733 75 Möklinta


