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4. Information till fritidsnämnden angående Vallentuna 4H-gård (FN 2017.045)
Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

För att stötta Vallentuna 4H i den akuta problematiken kring visningsgården har
förvaltningen sedan hösten 2017 hjälpt föreningen med det praktiska arbetet kring
drift och underhåll. En gemensam utvecklingsgrupp har skapats för att stötta
föreningen med att utveckla sin verksamhet. Föreningen betalar i dagsläget heller
ingen hyra till fritidsförvaltningen för Vallentuna 4H-gård. Det rådande avtalet gäller
fram till och med 30 juni, 2018. Arbetet med att ta fram nytt underlag till ett
kommande avtal, som ska starta 1 januari 2019, pågår i samverkan mellan
förvaltningen och föreningen. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för
föreningen att bedriva en bra verksamhet och säkerställa en god arbetsmiljö. Under
hösten perioden 1 juli – 31 december, 2018 stöttar förvaltningen föreningen
ekonomiskt inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
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VALLENTUNA KOMMUN
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§ 30
Information till fritidsnämnden angående Vallentuna 4H-gård (FN
2017.045)
Beslut

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

För att stötta Vallentuna 4H i den akuta problematiken kring visningsgården har förvaltningen
sedan hösten 2017 hjälpt föreningen med det praktiska arbetet kring drift och underhåll. En
gemensam utvecklingsgrupp har skapats för att stötta föreningen med att utveckla sin
verksamhet. Föreningen betalar i dagsläget heller ingen hyra till fritidsförvaltningen för
Vallentuna 4H-gård. Det rådande avtalet gäller fram till och med 30 juni, 2018. Arbetet med
att ta fram nytt underlag till ett kommande avtal, som ska starta 1 januari 2019, pågår i
samverkan mellan förvaltningen och föreningen. Målsättningen är att skapa bättre
förutsättningar för föreningen att bedriva en bra verksamhet och säkerställa en god
arbetsmiljö. Under hösten perioden 1 juli – 31 december, 2018 stöttar förvaltningen
föreningen ekonomiskt inom befintlig budgetram.
Yrkanden

Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.
Beslutsgång

Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Information till fritidsnämnden
angående Vallentuna 4H-gård
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.
Ärendet i korthet
För att stötta Vallentuna 4H i den akuta problematiken kring visningsgården har
förvaltningen sedan hösten 2017 hjälpt föreningen med det praktiska arbetet kring
drift och underhåll. En gemensam utvecklingsgrupp har skapats för att stötta
föreningen med att utveckla sin verksamhet. Föreningen betalar i dagsläget heller
ingen hyra till fritidsförvaltningen för Vallentuna 4H-gård.
Det rådande avtalet gäller fram till och med 30 juni, 2018. Arbetet med att ta fram
nytt underlag till ett kommande avtal, som ska starta 1 januari 2019, pågår i
samverkan mellan förvaltningen och föreningen. Målsättningen är att skapa bättre
förutsättningar för föreningen att bedriva en bra verksamhet och säkerställa en god
arbetsmiljö. Under hösten perioden 1 juli – 31 december, 2018 stöttar förvaltningen
föreningen ekonomiskt inom befintlig budgetram.
Bakgrund
Föreningen Vallentuna 4H har idag ett avtal gällande drift av visningsgård på
Vallentuna 4H-gård. Föreningen har signalerat att den ekonomiska ersättning som är
avtalad inte täcker föreningens grundläggande kostnader och att det finns viss
problematik knutet till det praktiska arbetet på gården. Detta tar sig främst uttryck i
arbetsmiljöproblem.
Verksamheten är upphandlad och ersättning betalas till föreningen månadsvis.
Förvaltningen har sedan hösten 2017 haft en löpande dialog med föreningen för att
hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på föreningens situation.
Det nuvarande avtalet löper ut 30 juni, 2018 och ramarna för ett nytt avtal arbetas
fram. Avtalet ska gälla från 1 januari, 2019 och innehåller förslagsvis två huvudsakliga
förändringar;
-

Den ekonomiska ersättningen för visningsgårdens verksamhet bör enligt
bägge parter höjas med ca 490 tkr för att säkerställa en god arbetsmiljö och
en bra verksamhet.
Ansvaret för det praktiska arbetet fördelas om. Arbetsbelastningen blir för
hög för föreningen då personalen på gården ska ansvara för djur, besökare,
verksamhet, planering, inköp samt drift och underhållsfrågor. I det nya
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förslaget föreslås idrott- och friluftsenheten ansvara för en betydande del av
det praktiska arbetet med drift och underhållsfrågor.

Petri Peltonen
Förvaltningschef

Thomas Lindberg
Enhetschef

______________________
Ska expedieras till
Akten

6

