Verksamhetsberättelse för
Knivsta föreningsråd år 2020
Knivsta föreningsråd är ett samarbetsorgan för föreningar i Knivsta kommun. Föreningsrådet
har till uppgift:
● att bidra till förståelse för och kunskap om olika föreningars arbete rörande
fritidsverksamhet.
● att vara kontaktorgan mellan föreningar och kommunala myndigheter i fritidsfrågor.
● att verka för samhällsstöd till föreningarna.
● att tillvarata möjligheterna att vara remissinstans i föreningsfrågor.
Medlemmarna i Knivsta föreningsråd är ideella föreningar som bedriver fritidsverksamhet i
Knivsta kommun och tillämpar demokratiska principer i sitt arbete. Alla sådana föreningar är
välkomna att bli medlemmar i föreningsrådet.
Verksamhetsberättelsen omfattar tiden mellan årsstämman 20 april 2020 och 31 mars 2021.

Innehåll
Organisation ............................................................................................................................... 2
Medlemsföreningar ................................................................................................................ 2
Styrelsen ................................................................................................................................. 2
Kommunikation med medlemmar ......................................................................................... 3
Föreningsrådets verksamhet ...................................................................................................... 3
Föreningslivet under Corona .................................................................................................. 3
Föreningssamverkan .............................................................................................................. 4
Dialog med kommunens förvaltning och politiker................................................................. 6
Remissvar och synpunkter till Knivsta kommun .................................................................... 7
Regional dialog och samverkan .............................................................................................. 7

Knivsta föreningsråds verksamhetsberättelse 2020

1 (8)

Organisation
Medlemsföreningar
Föreningsrådet har 37 medlemsföreningar:
Alsike IF
Dansgänget
Eda Lägergårdsförening
Equmenia Knivsta
*Fenix FK
Friluftsfrämjandet Knivsta
Friluftsfrämjandet Långhundra
Friskis & Svettis Knivsta
Hilti Fight Center
Knivsta Folkdanslag
Knivsta Hembygdsgille
Knivsta Idrottsklubb
*Knivsta IS
Knivsta Judoklubb
Knivsta Kenka Dojo
Knivsta Musiksällskap
Knivsta Optimist och JolleKlubb (KOJK)
*Knivsta Riksteaterförening
Knivsta Scoutkår

Knivsta.Nu
Knivstabibliotekets vänner
Kölängens odlarförening
Kören Låtar & Läten
Lagga fältrittklubb
Lagga Långhundra BK
Lions Club Knivsta
L-100 IF
*Majblomman Knivsta lokalförening
*Naturskyddsföreningen Knivsta
Odlarföreningen Dränggråten
Omställningsgruppen i Knivsta
PRO Knivsta
Rädda Barnens lokalförening i Knivsta
Röda Korset Knivsta
SK Vide
Upsala simsällskap
Vassunda IF

De fem föreningar med * valdes in vid årsstämman. Barn och ungdom i Gredelbykyrkan
bytte 2020 namn till Equmenia Knivsta. Fenix FK lades ned 2021.

Styrelsen
Styrelsen har utgjorts av nedanstående personer, med respektive föreningsengagemang:
Ann Edlund
Torolf Lönnerholm
Ingrid Lundell
Fredrik Åström
Kjell Karlsson
Dag Dacke
Jerker Wallström
Emelie Nordin
Cristina Cohen
Staffan Falk

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
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friluftsliv, samhällsplanering
odling, natur
integration, seniorfrågor
hallsport, innebandy
kampsport, hallsport
ledarskap, friidrott, is
fotboll, skidor
ungdomsledarskap, segling, is
kultur, seniorfrågor
välgörenhet
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Styrelsen har efter årsstämman 20 april 2020 till och med 31 mars 2021 haft 13
protokollförda möten (2020:4–13 och 2021:1–3).

Kommunikation med medlemmar
Styrelsen har delat upp kontakten med medlemmarna sinsemellan ledamöterna och mellan
styrelsemöten har respektive ledamot mer eller mindre kontakter med föreningar inom sitt
ansvarsområde.
Hemsidan används för att förmedla kontaktvägar till styrelse och medlemmar. Föreningens
Facebook-grupp har använts sparsamt för påannonsering av aktuella ämnen. Enstaka utskick
till samtliga medlemmar.
Förmedling av informationsbrev från kommunen, önskan om synpunkter på remissvar och
annan information har skickats per e-post både till alla medlemmar och riktat till berörda
medlemmar.
Styrelsen har ett Google-konto för e-post (knivstaforeningsrad@gmail.com) och
dokumenthantering (Google drive). Styrelsen har även tecknat ett utökat konto hos Zoom
för att kunna hålla längre digitala möten med medlemmarna.

Föreningsrådets verksamhet
Föreningslivet under Corona
Många medlemmar har drabbats hårt av restriktioner med bantade aktiviteter och inställda
evenemang till följd. Samtidigt har föreningslivet visat stort engagemang och drivkraft
utifrån de ramar som getts. Utomhusträning infördes omgående av många av våra
medlemmar. Digitala möten introducerades också tidigt, för årsstämmor som skedde i april
2020, och utvecklades under hösten till att förse föreningarna med föreläsningar och
workshops.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har kunnat fortsätta med verksamheten, om
än i bantad tappning. Övriga föreningar har i varierande grad ställt om till utomhusträffar
med färre deltagare och mer fysisk distans. Föreningarnas klubb- och styrelsemöten har i
stort sett skett digitalt och med färre möten än under normalår.
Föreningarna har drabbats ekonomiskt, äldre medlemmar har begränsats stort avseende
fysiska möten och svårigheterna har varit påtagliga för kulturföreningar och nystartade
föreningar. Men de stora och långsiktiga problemen som syns efter ett år med restriktioner
är framför allt tappet av ungdomsmedlemmar och svårigheter i en första introduktion inom
idrotten för yngre barn, vilket riskerar slå ut både föreningsengagemanget och folkhälsan för
hela årskullar.
Knivsta kommun har under perioder begränsat möjligheten att hyra lokaler men också gjort
tillfälliga lättnader lokalhyresreglementet och i bidragsreglerna. Vid möten mellan
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föreningsrådet och kultur- och fritidsförvaltningen har problematiken för föreningarna lyfts
och alla möjligheter hålls öppna utifrån de förutsättningar som finns i samhället. En god
samarbetsgrund finns att bygga föreningstillväxt på post-Corona.

Föreningssamverkan
Forum
I kommunen finns flertalet grupperingar av föreningar som samverkar. Föreningsrådets
styrelseledamöter deltar i dem, för att bevaka ett bredare perspektiv och för att lyfta frågor
till/från politik och förvaltning. Samverkansgrupper som föreningsrådet deltagit i eller
bevakat under verksamhetsåret är:







Brukarrådet för elljusspåret. Kultur- och fritidsförvaltningen sammankallar ca 2 ggr/år
utifrån anläggningsansvar.
Rådet för naturvård och friluftsliv. Kommunens park- och naturenhet sammankallar
ca 2 ggr/år med syftet att ge tidig dialog för kommunal utveckling/förvaltning av
intresseområdet.
Friluftslivssamverkan sammankallas av föreningsrådet. Träffarna syftar till att dela
resurser och behov mellan föreningar med utomhusverksamhet.
Föreningar som bidrar med välgörenhet och integration. Föreningsrådet
sammankallade en träff för att samlas kring bristen på aktivitet från kommunen.
Socialförvaltningen sammankallade två träffar för att ha föreningar som
referensgrupp i framtagandet av nytt styrdokument för integration.
Kulturföreningarna sammankallas av kultur- och fritidsförvaltningen ett par gånger
per termin.

I januari 2021 infördes månatliga medlemsmöten för i Zoom. Mötena har ibland ett
huvudtema men kan också utgå från deltagarnas önskemål och vad som delas i rummet.
Varje möte inleds med kort information från styrelsen om t ex möten med kommunen och
varje medlemsförening är välkomna att delta med någon ur styrelsen eller annan engagerad
medlem inklusive barn och unga. 18 januari möttes
vi under temat Centrum för idrott och kultur, för att
Engagerat brukargrupperna för
se gemensamma möjligheter i olikheterna hos de
Centrum för Idrott och Kultur
föreningar som är verksamma i anläggningen. 15
februari var temat Friluftsliv och riktade sig särskilt
till friluftsföreningarna, istället för en separat Friluftssamverkan. 15 mars var det ett utbyte
kring attraktiv kommun och synen på föreningar som möjliggörare för kommunens
utveckling. Vid varje möte har det varit 10–15 deltagare från ungefär lika många föreningar.
Särskilda insatser
Digitala möten

Föreningsrådet förmedlade tidigt under pandemin stöd till medlemmarna från
studieförbund, för att hjälpa till med omställningen till digitala möten.
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Om sponsring och reklam

När kommunen började ta fram ett reglemente för sponsring och reklam i kommunens
anläggningar framkom många behov och åsikter i föreningarna. Eftersom reglementet gäller
samtliga föreningar såg styrelsen det nödvändigt att samla medlemmar till gemensam input
till förvaltningen. En workshop ordnades 15 juni och med stor hjälp av ett par
medlemsföreningar fick kommunen ett väl genomarbetat underlag. I den politiska processen
framkom ytterligare kravställningar och önskemål på föreningarnas insatser när det gäller
sponsring och reklam. Föreningsrådet tryckte hårt på att föreningslivet bedrivs på ideell
basis, i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet går vartenda öre tillbaka till de unga
och det finns – och görs – inget utrymme för att tjäna pengar i något annat syfte än att sänka
de ekonomiska insatserna för barnen.
Om föreningslivet i Knivsta 2035

5 december bjöd föreningsrådet in medlemmarna till workshop för att diskutera
föreningslivets långsiktiga utmaningar och behov. Upprinnelsen var att kommunen kom ut
med ett tidigt material kring utvecklingen av tätorterna Alsike och Knivsta för att möta upp
en utbyggnad av järnvägen med fyra spår genom Knivsta och en ny station i Alsike.
Kommunens projektgrupp för ”Knivsta 2035” bjöds också in och deltog.
Gett medlemsföreningarna
något gemensamt

Workshopen tog avstamp i två frågor: ”Vad gör vi på fritiden
2035?” och ”Hur ska min förening hänga med i utvecklingen
för att matcha de nya stadsdelarna och den ökade
befolkningen?”.

Ett intensivt tankeutbyte kring ideellt engagemang, samhällsutveckling, mötesplatser och
kostnader följde. Kanske blir det utrymme för fler föreningar när kommunen blir större,
kanske samlas fler verksamheter inom en och samma förening, kanske behöver vi ännu mer
flexibla mötesplatser – inne, i stadsmiljöer, i friluftsmiljöer. Kanske kommer vi ägna oss mer
åt kombinerade idrotter, åt att mötas över gränser och odling.
Deltagarna var eniga kring att det är av största vikt för föreningarnas utvecklingsmöjligheter
att kommunens politiker som beslutar om kommunens generella utvecklingsinriktning ser
föreningarnas positiva bidrag till en attraktiv kommun. Det är också viktigt med många
meningsutbytestillfällen så att dialogen hålls igång genom hela processen. Trygga och gröna
kommundelar med goda kommunikationsmöjligheter är också mycket viktigt.
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Dialog med kommunens förvaltning och politiker
Kultur- och fritidsförvaltningen
Föreningsrådets styrelse möter kultur- och
Varit kontaktorgan mellan
fritidsförvaltningen ungefär en gång per månad. Mötena
föreningar, kommunala
förbereds av föreningsrådets ordförande och
myndigheter och andra
kommunens föreningsutvecklare. Vid mötena samlas
organ i fritidsfrågor
normalt ett par representanter från föreningsrådets
styrelse, kommunens fritidschef, kulturstrateg och
föreningsutvecklare. Andra som deltagit under året är kulturchefen, kommunikatörer och
fritidsbanken. Urval av frågor som behandlats under perioden är:
Förutsättningar








Kostnader och villkor för förrådsytor.
Regler för reklam och sponsring.
Corona-stöd till föreningslivet.
Lättnader i kriterierna för föreningsbidrag.
Lokalbokningssystemet, nya föreningsregistret eserve.
Effekter för föreningar pga nedstängningar.

Verkat för
samhällsstöd till
föreningarna

Anläggningar












Ishallen.
Spontannyttjande av kommunala ytor och anläggningar.
Konstsnö vid elljusspåret.
Kölängens utveckling.
Nyttjandet av friluftsanläggningar.
Öppethållning i kommunens anläggningar.
Avtal mellan kommunen och föreningar för allmänhetens nyttjande av olika
anläggningar.
Tillgänglighet och synlighet i Centrum för idrott och kultur.
Reklammöjligheter i Centrum för idrott och kultur.
Bemötande i Centrum för idrott och kultur.

Delaktighet









Behovet av brukarmöten, framför allt tvärs förenings-/verksamhetsgrenar i Centrum
för idrott och kultur.
Samverkan politik – förvaltning – föreningsliv.
Attraktiv kommun; föreningslivets roll i vad det är och innebär för boende, besökare
och verksamma i kommunen.
Kommunens föreningsdialog med Riksidrottsförbundet-SISU.
Barn och ungas engagemang i föreningslivet under Corona.
Barnperspektivet.
Nattvandring och andra vuxenengagemang för ungdomars trygghet.
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Kommunens integrationsarbete och hur det bör involvera både nya medborgare och
nya Knivstabor.
Fritidsbankens tillskapande, erbjudande och behov.
Friluftslivets år 2021.

Föreningsrådets relation till förvaltningen präglas av ömsesidig respekt, tillit och
transparens. Det har vi som en följd av många års löpande dialog där vi är öppna med att
lyfta frågor och ta in eller förmedla till rätt personer vid rätt tillfälle.
Kommunstyrelsens presidium
Mötet med kommunstyrelsens presidium 24 mars ställdes in. 26 maj var Peter Evansson
kommunstyrelsens ordförande och mötet behandlade föreläsningen om kulturkrockar som
föreningsrådet ordnat, insatsen kring konstsnö som gjorts, fritidsbanken samt politikens syn
och förväntningar på föreningslivet och dessa möten. Vid mötet 27 januari var Klas
Bergström kommunstyrelsens ordförande och mötet öppnade upp för ett samtal kring
föreningslivets roll för att möjliggöra och stärka en attraktiv kommun.

Remissvar och synpunkter till Knivsta kommun
Föreningsrådet bevakar kommunens planer och program
utifrån föreningslivets intressen.

Tillvaratagit möjligheterna
att vara remissinstans i
fritidsfrågor

Under verksamhetsåret har styrelsen lämnat yttrande på
samrådshandlingen för Fornåsa, Vrå 1:35 m fl, där styrelsen
påtalade behovet av att planera in fritidsmöjligheter i nya områden samt vikten av fortsatt
skydd av Pingla ström, för att inte tappa tidigare lokala naturvårdssatsningar som
genomförts både upp- och nedströms.
Andra planer som tagits upp för politiska beslut under perioden har skickats vidare till
medlemsföreningar med intresse för samhällsbyggnad och miljö. I den löpande dialogen
med kultur- och fritidsförvaltningen har styrelsen framfört synpunkter på, och fått mer
information om, vad som händer i kommunen.

Regional dialog och samverkan
Upplandsbygd
Föreningsrådet har förnyat medlemskapet i Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. Både
föreningsrådet och medlemsföreningar har tidigare tagit del av projektpengar som
Upplandsbygds förmedlar enligt Leader-metoden. Upplandsbygd står nu i att forma
utvecklingsstrategin för kommande programperiod och föreningsrådet deltog 16 mars 2021 i
en workshop för att göra projektkriterierna relevanta för det utvecklingsbehov som finns i
Knivsta. Läs mer på www.upplandsbygd.se.
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Landshövdingevandring
20 maj besökte landshövding Göran Enander Knivsta kommun,
med syftet att uppmärksamma betydelsen av friluftsliv, folkhälsa
och naturvård. Dagsturen i Knivsta gick via kommunens grönstråk,
åar och leder från Kölängsskogen till Alsike prästgård.
Föreningslivet representerades av Knivsta föreningsråds
ordförande som berättade om föreningarna som ägnar sig åt olika
former av utomhusaktiviteter, om friluftslivets mötesplatser och
civilsamhällets möjligheter i kommunen.

Bidragit till förståelse
för och kunskap om
olika föreningars
arbete rörande
fritidsverksamhet

Ann Edlund tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson, kommunekolog Carin von Köhler,
landshövding Göran Enander, kommundirektör Daniel Lindqvist samt park- och naturchef Josefin Edling i
Kölängsskogen. (Foto: Knivsta kommun)

Knivsta 7 april 2021
Styrelsen för Knivsta Föreningsråd
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