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Interpellation 
 
De två 4H-gårdarna i Gränby och Årsta (1) utgör 
ett mycket välkommet och välkänt inslag för 
både unga och äldre i Uppsala. Genom gårdarna 
får stadsbor möjlighet att komma i kontakt med 
traditionella husdjur som kor, grisar, höns, gäss, 
får och getter och ett stadsnära lantbruk. Går-
darna, som håller öppet alla dagar i veckan året 
om, tar emot en stor mängd förskolegrupper, 
skolklasser och familjer. Här får många barn sin 
första kontakt med hästar genom ponnyridning 
och ridkurser och här ordnas dagläger under alla 
lov. Här får många ungdomar möjlighet till ett 
helg- och feriejobb som ungdomsledare och 
instruktörer och här erbjuds möjlighet till arbets-
träning och sysselsättning inom lantbruk och 
träd-gårdsskötsel. Gårdarnas betesdjur bidrar till 
den biologiska mångfalden och upplevelsen av 
Gränbyparken och Årsta och markerna fungerar 
som stadsnära rekreationsområden. Även om 
kommunen av oklar anledning sedan en tid slutat 
leverera ved är exempelvis grillplatserna vid de 
två 4H-gårdarna bland kommunens populäraste. 
 
Gårdarna redovisar att deras verksamhet om-
fattar: 
● Långt mer än 40 000 besökare varje år, en mö-
tesplats för medborgare med olika bakgrund, 
öppen alla dagar på året 
● 1 000 aktiva medlemmar i barn/ungdoms-
verksamhet 
● Ideell verksamhet varje dag på året 

● Ca 500‐700 skol‐ och förskolebesök per år 

● Omfattande lägerverksamhet alla lov (2 200 
deltagardagar) 
● Helg- och feriejobb för ca 100 ungdomar varje 
år 
 

Gårdarna drivs av den oberoende och ideella 
barn- och ungdomsorganisationen 4H utifrån 
visionen att alla barn och ungdomar ska utveck-
las till engagerade och ansvarstagande människor 
med respekt för omvärlden. För att inget barn ska 
behöva avstå från att delta i verksamheten vid 
gårdarna tillämpas medvetet en policy med inga 
eller låga avgifter. Föreningen belönades 2013 
med Barnombudsmannen i Uppsalas barnrätts-
pris(2) för sin förmåga ”…att tänka ett steg 
längre för att verksamheten ska vara till-gänglig 
för fler än den breda massan barn och unga. De 
ser särskilt till att inkludera barn i familjer med 
låg inkomst, med särskilda behov, och att barn av 
olika kön och härkomst nås av verksamheten.” 
 
4H-gårdarna arrenderar mark och byggnader av 
Uppsala kommun och har genom åren fått bidrag 
i olika former från kommunen för att driva går-
darna och för sin verksamhet. Vilken del av kom-
munen som egentligen känner ett reellt huvud-
ansvar för gårdarna är i dagsläget oklart. I nulä-
get har man ett uppdragsavtal med barn- och ung-
domsnämnden som täcker en del av verksam-
heten och i likhet med andra föreningar söker 
man aktivitetsstöd från idrotts- och fritidsnämn-
den. Dessa bidrag täcker dock inte de kostnader 
som är förknippade med att driva ett stadsnära 
lantbruk och hålla det öppet för allmänheten 
under årets alla dagar. Tidigare har man fått ett 
gårdstöd samt kunnat söka pengar från kom-
munen för olika projekt. För 2014 har dock dessa 
pengar uteblivit och något avtal med kommunen 
om den fortsatta driften på vare sig kort eller lång 
sikt finns inte. Det här omöjliggör all långsiktig 
planering och skapar osäkerhet i verksamheten. 
Såväl Gränby som Årsta 4H-gård befinner sig nu 
i ett mycket prekärt ekonomiskt läge och kan 
snart tvingas varsla sina gårdsföreståndare och 
verksamhetsledare om uppsägning.  
 
Uppsalas 4H-gårdar är uppenbart en verksamhet 
som är av stor nytta — inte minst för barns 
lärande och fritid och som tillför kvaliteter som 
uppskattas av Uppsalaborna och gör Uppsala till 
en attraktivare stad att bo, arbeta och driva före-
tag i. Dessa värden äventyras idag av kom-
munens oförmåga att samla sig till ett enhetligt 
bemötande och ett långsiktigt avtal med 4H-
gårdarna.  
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Socialdemokraterna har medverkat till breda 
blocköverskridande och långsiktiga överenskom-
melser för att säkra utbyggnaden av arenor för 
Uppsalas kultur- och idrottsliv. Vi är beredda att 
göra detsamma för att Uppsalaboma även fort-
sättningsvis ska ha tillgång till de fritidsaktivi-
teter och de rekreationsmöjligheter som 4H-går-
darnas stadsnära lantbruk erbjuder och för att 
verksamheten ska kunna utvecklas i takt med att 
Uppsala växer.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt 
(M):  
• Hur tänker kommunen agera för att skyndsamt 
hitta en lösning på 4H-gårdarnas akuta eko-
nomiska problem?  
 
• Är du beredd att medverka till ett långsiktigt 
avtal och en stabil finansiering som ger 4H-går-
darna en möjlighet att utveckla sin verksamhet? 
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Erik Pelling (S) 


