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§ 91
Verksamhetsbidrag 4H, 2021 (FN 2020.065)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
 
fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H-klubb ett ekonomiskt stöd för 2021 på 620 
000 kr.

Ärendebeskrivning
Vallentuna 4H-klubb bedriver en visningsverksamhet på uppdrag av Vallentuna kommun och 
en överenskommelse om verksamhetsbidrag ska beslutas inför verksamhetsåret 2021. För 
2020 är verksamhetsbidraget 620 000 kr. Vallentuna kommuns kommunplan för 2021 – 2023 
beskriver att fritidsnämnden inte får uppräkning på personal- och driftsbudgeten. Med det som 
bakgrund föreslår fritidsförvaltningen att verksamhetsbidraget för 2021 blir detsamma som 
för 2020, 620 000 kr. Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen har tidigare 
delfinansierat verksamhetsbidraget med respektive 200 000 tkr (BuF) och 50 000 kr (SF). I 
arbetet med kommunplanen 2021 – 2023 gjordes en omfördelning mellan barn- och 
ungdomsförvaltningen och fritidsförvaltningen vilket betyder att den delen av finansieringen 
av verksamhetsbidraget nu ligger hos fritidsförvaltningen.

Inför 2020 skrevs en avsiktsförklaring mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns 4H. 
Avsiktsförklaringen beskriver att fritidsförvaltningen avser att Vallentuna 4H-klubb ska 
bedriva visningsverksamhet under perioden 2020 – 2022 och för det erhålla ett årligt 
verksamhetsbidrag. Syftet med avsiktsförklaringen var att skapa en trygghet för 4H-klubben 
och möjliggöra en långsiktig planering. Avsiktsförklaringen beskriver vidare att vid det fall 
fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar förändras på sådant sätt att verksamhetsbidragets 
storlek behöver minskas ska Vallentuna kommun meddela 4H-klubben om detta omgående.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, Verksamhetsbidrag 4H, 2021
 Budget Vallentuna 4H 2021
 Överenskommelse 4H 2021
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsbidrag 4H, 2021

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H-klubb ett ekonomiskt stöd för 
2021 på 620 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna 4H-klubb bedriver en visningsverksamhet på uppdrag av Vallentuna 
kommun och en överenskommelse om verksamhetsbidrag ska beslutas inför 
verksamhetsåret 2021. För 2020 är verksamhetsbidraget 620 000 kr. Vallentuna 
kommuns kommunplan för 2021 – 2023 beskriver att fritidsnämnden inte får 
uppräkning på personal- och driftsbudgeten. Med det som bakgrund föreslår 
fritidsförvaltningen att verksamhetsbidraget för 2021 blir detsamma som för 2020, 
620 000 kr. Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen har tidigare 
delfinansierat verksamhetsbidraget med respektive 200 000 tkr (BuF) och 50 000 kr 
(SF). I arbetet med kommunplanen 2021 – 2023 gjordes en omfördelning mellan 
barn- och ungdomsförvaltningen och fritidsförvaltningen vilket betyder att den delen 
av finansieringen av verksamhetsbidraget nu ligger hos fritidsförvaltningen. 

Inför 2020 skrevs en avsiktsförklaring mellan Vallentuna kommun och Stockholms 
läns 4H. Avsiktsförklaringen beskriver att fritidsförvaltningen avser att Vallentuna 
4H-klubb ska bedriva visningsverksamhet under perioden 2020 – 2022 och för det 
erhålla ett årligt verksamhetsbidrag. Syftet med avsiktsförklaringen var att skapa en 
trygghet för 4H-klubben och möjliggöra en långsiktig planering. Avsiktsförklaringen 
beskriver vidare att vid det fall fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar 
förändras på sådant sätt att verksamhetsbidragets storlek behöver minskas ska 
Vallentuna kommun meddela 4H-klubben om detta omgående.

Ekonomiska konsekvenser
Socialförvaltningen har en ansträngd budget och fritidsförvaltningen ser att 
socialförvaltningens del av finansieringen, 50 000 kr, ryms i fritidsnämndens budget. 
Med det som bakgrund planerar fritidsförvaltningen att inte belasta 
socialförvaltningens budget.

 Konsekvenser för barn
4H-verksamheten når i hög grad barn och unga som inte deltar i annan 
föreningsverksamhet, företrädelsevis flickor. Förvaltningen ser därför att 
verksamheter fyller en viktig funktion och roll i nämndens arbete att möjliggöra ett 
brett fritidsutbud av hög kvalité i hela kommunen. 
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