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Verksamhetsstöd till Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H år 2017-2019 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 3 431 t kr i verksamhetsstöd för år 2017- 
 2019, 
  
att verksamhetsstödet till Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 2018 och 2019 inte ska 

understiga 2017 års nivå, samt 
 
att verksamhetsstödet till Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 2018 och 2019 skrivs upp 

motsvarande den generella uppräkningen av stödet till barns och ungas fria tid. 
 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H (4H) har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för 
2011-2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27 
(BUN-2014-1574), samt ytterligare ett år med beslut i kulturnämnden 2015-12-10 (KTN-
2015-0544). Stödet avser drift av två 4H-gårdar, öppen fritidsverksamhet och 
medlemsverksamhet på 4H-gårdar och i 4H-klubbar, ambulerande djurhagar, samt 
verksamhet för förskola och skola. Inför 2016 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett nytt system för verksamhetsbidrag till 4H och 2016-09-24 fattade kulturnämnden beslut 
om nya riktlinjer för barns och ungas fria tid. Det nya stödet innebär att kulturnämnden 
övergår till ett system där föreningen söker verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid 
istället för att uppbära avtal och uppdrag med avtalsersättning. 4H söker 3 450 tkr/år i 
verksamhetsstöd 2017 - 2019. 
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Ärendet 
Inför 2015 valde kommunen att samla allt föreningsstöd till 4H under samma nämnd. 
Budgetmedel flyttades över till KTN från GSN, gamla BUN samt IFN. Dessa skulle täcka 
drift av 4H-gårdarna, öppen fritidsverksamhet, medlemsverksamhet för barn och unga, och 
verksamhet åt skola och förskola. Samtidigt fick kulturnämnden ytterligare 1 000 tkr för att ge 
i stöd för drift av 4H-gårdarna som föreningen hade aviserat inte gick runt. 
 
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande 
människor med respekt för omvärlden genom devisen "Lära genom att göra", där var och en 
får ta ansvar efter förmåga. Syftet med föreningens verksamhet är att genom att förmedla 
kunskap (huvud), omtanke (hjärta) färdighet (hand) och en hälsosam livsstil få unga att växa 
och att därigenom utveckla engagerade och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden. Verksamheten sker på 4H-gårdarna i Årsta och Gränby, och genom klubbar på 
landsbygden och i staden samt genom ambulerande verksamhet i kommunen.  
 
Genom 4H-gårdarna tar föreningen emot mer än 100 000 besök varje år, varav ca 500-700 
gruppbesök från skolor/förskolor, äldre/vårdboenden och HVB-hem. 4H-gårdarna har 
dessutom öppet dagligen för allmänheten. Under sommaren bedriver föreningen ambulerande 
djurhagar, då djuren istället åker till en skola eller ett evenemang. Skolaktiviteten Djurtolvan 
och Naturtolvan når femte- och sjätteklassare i ett 30-tal klasser. Föreningen har omkring 
1500 medlemmar i ca 15 klubbar i kommunen. Klubbarna ägnar sig bland annat åt 
djurskötsel, teater, idrott, friluftsliv, hantverk, kultur och internationella utbyten. 
Medlemsverksamhet sker i Gränby, Årsta, Valsätra, Tuna, Stavby, Bälinge, Stenhagen, Nyby, 
Börje och Björklinge.  
 
Särskilda satsningar som 4H vill göra inför 2017 är: 

• matskolor  
• utveckla en bättre pedagogisk struktur på 4H-gårdarna 
• stärka det pedagogiska grunden i filmklubbarna,  
• utöka verksamhet i Sävja, Björklinge och någon övrig ort.  
• stärka ledarnas kompetens kring antidiskriminering, friluftsliv och mottagande av 

nyanlända. 

 
Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Barn och ungdomar är delaktiga i verksamhetens utformning och beslutsprocessen och 
ungdomar deltar i styrelsearbete och årsplanering. Föreningen har låga deltagaravgifter och 
hög ledartäthet för att kunna uppmärksamma varje barns behov. Ledarna utbildas med fokus 
på barn med särskilda behov. Varje år genomför föreningen ett flertal ledarutbildningar för att 
ledarna ska känna sig trygga i sin roll som ledare och därmed få barnen att känna sig trygga. 
Föreningens aktiviteter har en jämn könsfördelning, och man samarbetar med socialtjänst för 
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att nå ut till barn med särskilda behov. All verksamhet syftar till att stärka barnens hälsa och 
föreningen arrangerar aktiviteter där rörelse och uteaktiviteter ingår som en naturlig del.  
 
Kulturförvaltningens bedömning 
Föreningen håller en hög kvalitet och når många kommuninvånare med sin verksamhet. 
Föreningen är duktig på att aktivera ungdomarna och lära upp dem som ledare. När det gäller 
driften av 4H-gårdarna finns det en del utvecklingsarbete att göra i samarbetet mellan 
förening och kommun. Utvecklingen av Gränby park kommer att lyfta frågan om kommunens 
och föreningens syn på Gränby 4H-gårds utveckling i relation till parken. 
 
Föreningen söker om 3 450 tkr/år i verksamhetsstöd 2017 – 2019. Förvaltningen föreslår en 
uppräkning på 2 % av 2016 års stöd vilket blir 3 431 tkr 2017, varav 1 289 tkr avser 
verksamheten för barn och unga och 2 142 tkr avser drift av de två 4H-gårdarna. Om stödet 
till barns och ungas fria tid räknas upp 2018 och 2019 föreslås att föreningens 
verksamhetsstöd räknas upp i samma grad. Vid beslut om treårigt stöd ska verksamheten 
redovisas årligen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för barns och ungas fria tid. 
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