Internationella Vänskapsföreningen, IVF

Till Linköpings Kommun, Äldrenämnden, Omsorgsnämnden, Bildningsnämnden.

Internationella Vänskapsföreningen, IVF står inför ett tråkigt beslut att
avveckla Föreningen.
IVF:s deltagare har det senaste året minskat. Våra medlemmar är äldre och
vi har haft svårt att hitta nya, eftersom vi inte finns där invandrarna bor
(Berga Skäggetorp och Ryd). Vår verksamhet finns sedan 3 år i Tannefors.
Personalsitsen har också förändrats. Tre är långtidssjukskrivna och ingen av
dem kan komma tillbaka i arbete. En fjärde person har gått i pension. De
anställda är idag är fyra personer varav två arbetar bara 50%.
För att fullfölja de uppgifter, som vi haft under första halvåret har styrelsen
ryckt in och hjälpt till i grupperna. Det har inte funnits ekonomiska
förutsättningar att anställa någon. Samtliga anställda har haft lönebidrag
under sin anställningstid. I januari 2018 fick föreningen besked om att
lönebidragen skulle minskas eller tas bort helt. De anställda är medlemmar i
Unionen, vilket har inneburit att lönekostnaderna har ökat avtalsenligt varje
år. Efter information från Unionen och Arbetsförmedlingen stod det klart att
det inte fanns varken personal heller ekonomska förutsättningr att driva
verksamheten hela året 2018. Personalen hade 6 månaders uppsägning.
Styrelsen beslutade i januari av säkerhetskäl att säga upp de anställda för att
sluta den 30.6 2018. Styrelsen tillsammans med de anställda har försökt och
hoppats på att lösa situationen under våren, men tyvärr lyckades vi inte p.g.a
personalbrist, höga lönekostnader och hyreskostnader. Hyresvärden Klövern
har under våren försökt hjälpa till med uthyrning av lokalen, men ingenting
är klart. Vårt hyreskontraktet gäller tom 31/12 2018.
Den överenskommelse om Idèburet offentligt partnerskap, som skulle träda
kraft den 1.7.2018 kan vi inte genomföra, vilket vi verkligen beklagar.
Internationella Vänskapsföreningen tackar Linköpings Kommun för ett
mycket fint samarbete under 19 år, som IVF funnits till för våra invandrare.
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