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Kulturnämnden 

Verksamhetsbidrag 2016 till Uppsala läns 4H 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att fastställa ersättningen till styrelsen för Uppsala läns 4H till 3 364 tkr år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för stöd till 
barn och ungas fria tid och i dialog med Uppsala läns 4H, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Sammanfattning 
Uppsala läns 4H har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 2011 — 2014 
vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, BUN-2014-1574. 
Ersättningen avser drift av 4H-gårdarna, dagläger, öppen fritidsverksamhet och 
medlemsverksamhet vid Gränby och Årsta 411-gårdar, öppen fritidsverksamhet i Stavby och 
Tuna, djurhagar samt besöksverksamhet vid 4H-gårdarna för förskole- och skolgrupper. Inför 
2015 flyttades följande medel över till kulturnämnden: 

Nämnd Budget tkr Avsåg 
BUN 887 öppen barn och ungdomsverksamhet och verksamhet åt förskola 

och skola 
GSN 868 för drift av gårdarna, samt uppdragen naturbete på tunåsen och 

verksamhet på Östbergatorpet 
1FN 543 driftstöd och medlemsverksamhet 
KS 1 000 förstärkt kommunbidrag för driften av de två 4H-gårdarna 
Totalt 3 298 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Ersättningen till Uppsala läns 411 fastställs för år 2016 till 3 364 tkr vilket motsvarar en 
uppräkning mot föregående år med 2 %. 

Under 2016 måste förvaltningen, i dialog med föreningen, ta fram en överenskommelse om 
verksamhetsbeskrivning. Fram till att en ny överenskommelse finns antagen i nämnden gäller 
tidigare avtal från barn- och ungdomsnämnden. Föreningen har blivit informerad om detta. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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