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Sammanfattning
Nedanstående tabell visar i grova drag arbetet som har genomförts för att jobba för ett ökat
innanförskap i Knivsta. Projektet har pågått under totalt nästan tre år och kan förhoppningsvis vara
en hjälp till det fortsatta arbete att skapa en kommun där medborgare känner sig trygga och
delaktiga i sin kommun genom att få lära känna människor i hela Knivsta. Knivstas föreningsliv finns
utspritt över hela kommunen. Det blåmarkerade representerar den del av projektet som delvis
finansierades av Upplandsbygd – Lokalt ledd utveckling och gjorde det möjligt att testa ett nytt
arbetssätt för att underlätta för nya Knivstabor att komma i kontakt med föreningslivet.
År 2015
Våren och sommaren
 Identifiering av resursbehov
i föreningarna pga ökade
nyanlända ungdomar i
föreningarna
 Hjälporganisationer
kontaktades om vad de
kunde stötta med och hur
detta kunde förmedlas till
behövande
 Skolans fritids kontaktades
för att höra vad de har för
erfarenheter och förslag
 Gruppen Tillsammans för
Knivsta kontaktades för att
ta del av erfarenheter och
vad föreningslivet kunde
hjälpa till med
Hösten
 Deltagande på möte med
Arvsfonden
 Ordförandekonferens med
workshop och fokus på
inkludering av nyanlända
arrangerades

År 2016
Våren
 Ytterligare möten med
Knivsta kommun Fritids och
Kultur/fritid för att
diskutera hur en ökad
inkludering kan underlättas
genom föreningslivet
 Ytterligare möten med
föreningslivet för att
diskutera utmaningar och
möjligheter för inkludering i
respektive förening
 Workshop med Dena
Gevarez arrangerades
 Initiativ till Vi-gruppen
 Ytterligare möten med
hjälporganisationer såsom
Lions och Majblomman.
 Första ansökan Leader

År 2017
Våren
 Genomförande av
matchningar
 Arrangerande av
Vänskapsdagen
 Utvärdering av projektet
Sommaren och hösten (t o m
Augusti)
 Sammanställning och
slutrapportering

Hösten
 Ytterligare möten kring
inkludering och
förberedelser för ansökan
 Andra ansökan Leader
 Beviljat anslag från Leader
 Kick-off Leader
 Framtagande av
föreningsaktiviteter
 Projektplanering
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Bakgrund
Nya utmaningar med konsekvenser och behov
I samband med att ett större antal människor sökte sig till Sverige för att söka asyl under hösten 2015
kom också många ungdomar till Knivsta. Några föreningar engagerade sig i att erbjuda sysselsättning
i sin förening. Exempel på sysselsättning var fotboll, cykling, ridning och simundervisning. Intresset
för att hjälpa till växte bland föreningslivet i Knivsta samtidigt som en del föreningar pga. resursbrist
hade svårt att kunna ta emot fler än man redan gjorde. Knivsta Föreningsråd (KFR)
uppmärksammade detta och påbörjade ett arbete med att se över hur man kunde lösa praktiska,
ekonomiska och sociala frågor.
KFR anser att föreningslivet har en viktig roll för att få nyinflyttade i Knivsta att känna sig delaktiga i
kommunen.

Vi-gruppen
Representanter från KFR och Knivsta Kommun skapade en arbetsgrupp (Vi-gruppen) för att jobba
med frågor som har att göra med att stärka Vi-känslan i Knivsta och minska utanförskap i ett vi-ochdom-samhälle. I gruppen diskuterades inhämtade erfarenheter från det lokala föreningslivet (t ex
Eda Lägergård, Knivsta Cykelklubb, Knivsta IK), personal på Fritidsgården Guldgruvan, gruppboenden
för ensamkommande, Knivstas volontärorganisationer (t ex Rädda barnen, Röda korset, Lions) och
erfarenheter från föreningsmatchning i Eskilstuna.

Workshops
Från de möten som hade genomförts med enskilda föreningar och andra aktörer så identifierade Vigruppen att det fanns olika syn på hur man kan hjälpa till och hur man kan lösa olika utmaningar.
Därför togs initiativ till att anordna workshops för att få möjlighet att ta del av varandras
erfarenheter.
Det identifierades att det fanns mycket initiativ och intresse att få hjälpa till, men också ett behov att
få känna tillhörighet bland nyanlända. Under workshoparna identifierades även ett behov av att ha
någon som koordinerar inkludering av nyanlända i föreningslivet. Det finns ofta inte resurser i
föreningarna att marknadsföra möjligheter och få med sig nyanlända i sin förening. Det behövs även
hjälp med skjutsar, material, tolkar, utbildning i värdegrund och hur föreningslivet fungerar.
Med kunskap om ensamkommandes bakgrund, och hur en del föreningar redan har jobbat så föddes
nya idéer till hur ens egen förening skulle kunna jobba med inkluderingsarbete. Arbetsinsatserna
under workshoparna mynnade ut i många förslag till aktiviteter och stöd som föreningslivet skulle
kunna erbjuda nyanlända. Mer information om utfallet från workshoparna finns i bilagorna.

Ansökan om utvecklingscheck
KFR tillsammans med Knivsta Kommun bestämde sig för att se hur man skulle kunna arbeta för att
hjälpa nya Knivstabor att känna tillhörighet i Kommunen genom att engagera sig i föreningslivet.
Därför vände man sig till Leader för att ansöka om en utvecklingscheck för att kunna täcka kostnader
för projektledning, material och tolkhjälp. Syftet var att, tillsammans med alla förslag på aktiviteter
från föreningarna, försöka genomföra och utvärdera hur man kan matcha nya Knivstabor med
föreningslivet. När beslut om beviljade anslag mottogs anordnades en kick-off för att starta igång
Föreningsmatchning i Knivsta, se Bilaga 1 och Bilaga 2.
3

Genomförande
Sammanställning av matchningsaktiviteter
Tillsammans med föreningarna så sammanställdes en lista med förslag på aktiviteter som skulle vara
lämpliga att genomföra i föreningen. För varje förening identifierades möjliga resursbehov. Till dessa
aktiviteter bifogades projektets syfte. Se Bilaga 3 med aktiviteter och exempel på hur dessa
presenterades. Som framgår i respektive aktivitetsunderlag så tydliggjordes matchningens syfte och
vem/vilka som var föreningens kontaktperson för matchningen.

Presentation av Knivstas föreningsliv och intresseanmälan
Den 7 februari besökte Ted Rönnevall (projektledare, KFR) och Elin Boyer (Frivillighetssamordnare,
Knivsta Kommun) SFI (Svenska för invandrare) i Knivsta för att berätta om Knivstas föreningsliv. Det
är ofta genom föreningslivet man träffar andra med gemensamma intressen på orten. Informationen
gavs på svenska i kombination med presentationsmaterial. De som kunde bäst svenska hjälpte till så
gott de kunde med att förmedla informationen som gavs.
Efter presentationen fick alla möjlighet att skriva vad man var intresserad av och lämna
kontaktuppgifter för att förhoppningsvis bli matchad med en förening.

Föreningsmatchning
Urvalsprocessen för matchning gick på ”känn” utifrån bedömda möjligheter att matcha personer
med rätt föreningar av olika karaktär. Storleken på urvalet gjordes med tanke på vad som skulle
hinnas med. Projektet var redan försenat och det började bli ont om tid.
Följande matchningar gjordes







Friskis & Svettis, Knivsta - Deltagare: En ledare och två matchade personer
Knivsta Judoklubb - Deltagare: En ledare och två matchade personer. Den ursprungligt
matchade personen uteblev, men ett barn till personen som matchades med pingisklubben
var med istället.
Vassunda Pingis - Deltagare: En matchad person med stöd av projektledaren för projektet
Långhundra Friluftsfrämjande - Deltagare: En ledare och en matchad person
Eda Lägergård – Deltagare: Tre ledare från Rädda barnen och två matchade
ungdomsvolontärer, varav fyra var ungdomar som nyligen kommit ensamma till Sverige från
Afghanistan och Eritrea. Dessutom ett otal ungdomar med olika nationaliteter.

Målet var att även Knivsta IK (fotboll) och Vassunda IF (handboll) skulle vara med som matchade
föreningar, men som pga. resursbrist inte blev av. Ytterligare förfrågan från SFI kom om att få matcha
nya deltagare med Knivsta IK. I projektets senare skede dök det upp intresse från NBV för att starta
upp försök med matlagning där man önskade bidrag till inköp av matvaror, men även det uteblev
eftersom NBV inte är medlemsförening till KFR. Det blev för kort varsel att anordna matlagningen i
samarbete med någon av medlemsföreningarna.
I samband med första matchningstillfället delades aktivitetsunderlaget ut tillsammans med underlag
för närvarorapportering och kostnadsredovisning.
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Deltagandet i föreningarna
Vid första matchningstillfället fanns projektledaren med för att introducera personerna för varandra.
Projektledaren höll regelbunden kontakt med föreningens kontaktpersoner för aktiviteterna och
besökte föreningarna i samband med minst ett aktivitetstillfälle.
Utfallet på deltagandet sammanfattas enligt följande:










Knivsta judoklubb – Deltagarna försågs med lånade träningskläder och de fick vara med på
träningarna som alla andra och fick därigenom interagera med minst ett tiotal personer vid
varje träningstillfälle. Ledarna försökte aktivt prata svenska och hämtade även upp när det
var dags för säsongsavslutning vid Kvarngården. Föreningen efterskänkte kostnader för
bilkörning och träningsavgifter.
Friskis & Svettis – Deltagarna försågs med lånade träningskläder och fick vara med på
träningarna som alla andra. Kontaktpersonen betalade dessutom ur egen privat kassa för bl a
träningsskor som deltagarna saknade. I samband med passen fick dom assistera värdarna när
folk kom. Rollen ”värdassistent” skapades då det ansågs för krångligt initialt att vara ”riktig”
värd med den administration som krävs. Deltagarna fick interagera med minst ett tiotal
person vid varje träningstillfälle. Medlemskapet var obligatoriskt och det tillsammans med
bilersättning lovades bekostas av projektet.
Långhundra Frilfuftsfrämjande – Deltagaren fick vara med och förbereda veckans skogsbingo
och efteråt vara med och grilla korv och fika tillsammans med de som deltog. Hon hjälpte
också till att grilla korv när det var nationaldagsfirande. Deltagaren fick interagera med minst
fem personer vid varje aktivitetstillfälle.
Vassunda Pingisklubb – Deltagaren hade första gången med sig sin släkting och de spelade
tillsammans då det visade sig att nivån på de som spelade var för hög för dom. De fick hjälpa
till att plocka fram och plocka undan pingisborden. Han blev sedan tillfrågad om han kunde
tänka sig att vara hjälpdomare på pingistävling, men ansåg sig inte ha tillräcklig kompetens
för det. Han fick slutligen möjlighet att testa att vara hjälptränare och spela med yngre barn.
Tyvärr avslutade den matchade pingisen på egen begäran pga att han fått jobbpraktik i
Uppsala. Vid de gånger som deltagaren deltog fick han möjlighet att interagera med minst tio
personer.
Eda Lägergårdsförening - Under tre dagar samlades 11 familjer ute på Eda lägergård utanför
Lagga. Det paddlades, badades, spelades fotboll, badminton, kubb och pingis. Det hoppades
rep, klättrades i träd, pysslades och naturspanandes. Kvällarna avslutades runt lägerelden där
det förutom att sjungas och samtalas även gräddades krabelurer (en typ av pannkakor) och
grillades marshmallows.
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Det var Eda lägergårdsförening, Rädda barnen och Tillsammans för Knivsta och Knivsta
naturskola i Eda som arrangerade lägret tillsammans. Deltagarna hade rötter bland annat i
Syrien, Libanon, Sudan, Afghanistan, Eritrea, Albanien, Kosovo, Australien och Sverige. Lägret
genomfördes med visst stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) och genom stort ideellt engagemang.
En av dagarna kom Magnus Simonsson från Friluftsfrämjandet i Knivsta ut för att lära barn
och vuxna mer om vad man ska göra man går vilse i skogen. Vi fick också besök av Emma
Norrby Andersson som höll ett mycket uppskattat danspass. Eva Salomon och Marianne
Carlbom från Rädda barnen höll varje morgon simskola för barnen. Tore Sjöqvist från Eda
lägergårdsförening lärde ut grunderna i orientering och höll även i paddlingsintroduktionen.
Per Ribbing hade till alla barns och föräldrars stora förtjusning med sig både elcykel och elbil
som man fick provköra. Sara Antell körde naturskola och olika lära-känna- varandra- lekar
och samarbetsövningar.
Anita Hedberg, Meth Källström och Sylvia Carlsson från Rädda barnen hade hand om köket
men även välbehövlig förstärkning av fem ungdomsvolontärer, varav fyra var ungdomar
som nyligen kommit ensamma till Sverige från Afghanistan och Eritrea. Förutom att
assistera i köket med matlagning och disk, gjorde dessa ungdomar ett fantastiskt fint jobb
med att sätta i gång olika lekar och aktiviteter och få barnen på lägret att känna sig sedda,
trygga och välkomna.
Lägret avslutades med ett stort kak- glasskalas och guldkottsutdelning för alla deltagare.
Glada, trötta och med många fina minnen och nya vänner skildes vi så åt.
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Utvärdering
De som hade varit med i matchningsprojektet bjöds in till den 15 juni för att hjälpa till att utvärdera
hur de tycker att projektet hade gått, se Bilaga 4. Tyvärr blev uppslutningen inte så stor pga
förhinder. Trots att första preliminära inbjudan till utvärdering inbjöd till att föreslå datum så hade
några ändå fått förhinder detta datum då de flesta skulle kunna. Information inhämtades separat hos
ledarna efteråt. En svarsenkät fylldes i tillsammans under utvärderingsmötet med tillägg av det som
skickades in separat.

Mål och avvikelser
Antal aktiva deltagare
Projektet hade som mål att ett 20 tal deltagare skulle vara aktiva i projektet. Från föreningslivets och
Knivsta kommuns sida deltog 20 personer vid projektets Kick-off som dessutom har varit med att ta
fram förslag på möjliga aktiviteter. Sju personer blev matchade, varav en inte dök upp. Vid de
deltagartillfällen som de matchade deltagit på så har olika personer varit inblandade för att hålla i
aktiviteterna och se till att deltagarna känner sig delaktiga i föreningen.
Uppfylldes målet: Ja

Antal aktiviteter
Projektet hade ett mål att det skulle genomföras 20 aktiviteter under projektet. I planeringsfasen
genomfördes en Kick-off. Deltagarna deltog på 31 aktiviteter i sina föreningar. Under två
kulturengagemang så deltog totalt ett tiotal personer under ungefär lika många aktiviteter. I
utvärderingsfasen genomfördes en utvärderingskväll med minigolf.
Uppfylldes målet: Ja

Antalet deltagare i utbildningar/kompetensutveckling
Projektet uppskattade att det i huvudsak skulle vara ensamkommande ungdomar med i projektet,
men de som i första hand matchades gick på SFI och tillhörde de som beräknades få etableringsstöd.
De som projektet bedömer ha fått kompetensutveckling är, förutom alla som deltagit från början i
planeringen av föreningsmatchning från föreningslivet, de som slutligen blivit matchade tillsammans
med de som varit ledare vid matchningen i sin förening. Uppdelat på kön så var det fyra kvinnliga
deltagare och två män som regelbundet deltog i en föreningsaktivitet. Utöver dessa deltog både
kvinnor och män som funktionärer i arrangerade kulturevenemang. Det är en bedömningsfråga vilka
som ska klassas som deltagare. Egentligen är det även de i föreningen som har fått interagera med de
nya deltagarna.
Uppfylldes målet: Ja i huvudsak. Projektets utgångspunkt var att matcha 20 personer varav 5
kvinnliga. Detta mål behöver tänkas igenom ytterligare hur den ska definieras. Både
nyanlända/ensamkommande och befintliga Knivstabor får ju kompetensutveckling i att stärka Vikänslan i samhället.
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Antal nya nätverk/samtalsgrupper
Knivsta Föreningsråd tillsammans med Frivilligsamordnare i Knivsta kommun, och
arbetsförmedlingen har vid 2-3 tillfällen träffats för att planera för hur engagemang i föreningslivet
kan ingå i nyanländas etableringsplan.
Knivsta Föreningsråd tillsammans med NBV har träffats vid ett par tillfällen för att diskutera uppstart
av studiecirklar för ökad inkludering i samhället.
Nätverksdagen ”Vänskapsdagen” arrangerades för att få nya och gamla Knivstabor att träffas och lära
sig mer om varandra. Det är tänkt att denna dag ska bli av även kommande år.
Eda Lägergårdsförening tillsammans med övriga deltagande föreningar genom läger och många
kontakter mellan nyanlända och svenskar.
Projektledaren har fungerat som en lots in i föreningslivet där föreningarna och deltagarna
tillsammans har träffats vid första aktivitetstillfället och efter sista aktivitetstillfällena för att
utvärdera projektet.
Varje deltagare har genom att delta i föreningsaktiviteterna fått nya nätverk.
Uppfylldes målet: Ja

Antal nya mötesplatser
Projektet hade som mål att skapa 10 nya mötesplatser. Alla föreningar som har varit med och skapat
aktiviteter för nya Knivstabor har bidragit till ”nya” mötesplatser där man som nyinflyttad ska kunna
känna sig välkomnad. Totalt har föreningslivet bidragit med att skapa 12 mötesplatser med över 15
olika aktiviteter.
Uppfylldes målet: Ja

Antal kulturevenemang
Projektet hade som mål att skapa ett nytt kulturevenemang. Under projektet har kulturevenemanget
”Vänskapsdagen” genomförts och blir förhoppningsvis ett återkommande arrangemang för att stärka
Vi-känslan i Knivsta. Även arrangemanget på Eda lägergård skedde inom ramen för projektet.
Uppfylldes målet: Ja med 2 stycken evenemang
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Ekonomisk redovisning
Kostnader
Faktiska
kostnader

Beskrivning

Beräknat
belopp

Utfall

Kommentar

Löner

A1

Projektledare
föreningsrådet

3 månader 10 %

21 000 kr

A2

Totalt 73 timmar varav 48 timmar
som faktureras och övriga 25
21 000 kr timmar ideell tid ( se nedan)

0 kr

0 kr

B1

0 kr

0 kr

B2

0 kr

0 kr

Investeringar

Övriga kostnader
Tryck och material togs fram
ideellt. Obligatoriskt medlemskap
i Friskis och Svettis inkluderas här.

C1

Tryck- och
materialkostnader,
marknadsföring

10 000 kr

C2

Köp av tolktjänst

10 000 kr

C3

Transporter
Kick-off, föreningar
och nyanlända

C4

6 000 kr
föreläsare, fika etc.

Summa faktiska
kostnader

Resurser

13 000 kr

60 000 kr

Vem/vilka

Vad

Värderat
belopp

287 kr
Genom att nyttja nätverk så
0 kr uteslöts tolktjänster.
185 kr
Lokalhyra Eda Lägergård kostade
9000 kr 7500:- för tre dagar.

30472 kr
Värderat
belopp

Idéellt arbete

E1

Projektgruppsmöte

E2

Ideellt engagerade
ledmöter i
föreningsråd

Planering och
strategi
Matchning, sprida
information,
samtal, följa med
första gången, ta in
intresseanmälninga
r, ideella som
handleder

Lån eller donerad
utrustning

Engagerade
knivstabor

5 000 kr

Endast projektledare 25 timmar
*175:- = 4375:- Dessutom timmar
som diskuterats i Föreningsrådets
5 000 kr styrelse.
9363:- enligt närvarolistor i de
första projekten. Lägret som
genomfördes på Eda Lägergård
värderades arbetet till 42700:-.

9 000 kr

52063 kr

5 000 kr

Lånekläder från judo, Friskis &
Svettis, Friluftsfrämjandet och
5 000 kr Vassunda Pingis.

Övriga idéella
resurser (privata
gåvor, insatser
som kan
värderas)

F1
F2

0 kr

0 kr

Offentliga
resurser
G1

Kommunlokal

För
planeringsträffar,

2 000 kr

Samlingslokal och mötesrum vid
2 000 kr de träffar och möten som
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G2

Kommunala
tjänstemän

kick-off mm.

genomfördes.

Planering,
implementering i
ordinarie
verksamhet, flera
aktörer

Uppskattad summa gäller lön för
frivilligsamordnare, kultur & fritid,
fritidspersonal mfl.

Summa
budgeterade
resurser
Projektets totala
kostnad

35 000 kr

35 000 kr

56 000 kr

99063 kr

116 000 kr

129 535 kr

Finansiering
Faktisk
finansiering

beräknat
belopp

Beskrivning

beräknat
belopp

H4

Sökt finansiering av
Upplandsbygd
(kansliets
noteringar)
(kansliets
noteringar)
(kansliets
noteringar)

H5

Kommun

H6

Landsting

0 kr

0 kr

H7

Länsstyrelse
Samverkansorgan/r
egion
Övrig offentlig
finansiering

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Privat finansiering

0 kr

0 kr

60 000 kr

30 472 kr

H1
H2
H3

H8
H9
H10
Summa faktisk
finansiering
Projektets övriga
finansiering,
resurser
I1

50 000 kr

20 472 kr

40%

20 000 kr

8 189 kr

30%

15 000 kr

6 142 kr

30%
Budget för
integrationsprojekt
som kommunen
beviljat
föreningsrådet

15 000 kr

6 142 kr

10 000 kr

10 000 kr

Beskrivning

Värderat
belopp

Värderat
belopp

14 000 kr

I2

Idéellt arbete
Övriga idéella
resurser

5 000 kr

5 000 kr

I3

Offentliga resurser

37 000 kr

37 000 kr

56 000 kr

56 000 kr

77 000 kr

77 000 kr

19 000 kr

19 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

116 000 kr

129 535 kr

Summa resurser

J1
J2
J3

Total offentlig
finansiering
Total privat
finansiering
Total EU
finansiering

(kansliets
noteringar)
(kansliets
noteringar)
(kansliets
noteringar)
Projektets totala
finansiering

57 063 kr
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Kommentarer och förslag för framtiden
Det är flera saker som påverkar hur bra en matchning fungerar. Bland annat beror det på:
-Hur aktiv deltagaren själv är på att ta kontakt med en förening. Ofta sker det genom
kompisar/bekanta. Något som kan underlätta kontakt med en förening är att det finns en tydlig
information om vilka aktiviteter som finns i Knivsta och hur man ska göra för att ta del av föreningens
aktiviteter. Informationen bör finnas på olika språk.
-Förmåga till finansiering. Många av nyanlända har inte så bra ekonomi eller kan ha andra
ekonomiska prioriteringar. Det skulle kunna underlätta om det fanns en tydlig information om hur
man kan söka bidrag för att delta i en förening. Det skulle möjligtvis också vara bra att få prata med
en rådgivare som kan hjälpa till att prioritera hur befintliga bidrag ska användas för att få råd att
delta i en förening och på så sätt känna tillhörighet i Knivsta.
-Om det finns någon person som kan ta kontakt med nyanländ / ny Knivstabo och på dess eget språk
berätta om föreningslivet, hur det fungerar och att man är välkommen att bli medlem. En del
personer har inga föräldrar som kan ta med en till föreningen. Därför skulle det vid behov behöva
finnas en mentor som kan ta initiativ till detta.
-Hur välplanerad föreningens aktiviteter är för att lämpa sig för en ny medlem och hur mycket
resurser föreningen har för att ta emot nya personer i föreningen. I vissa föreningar kan det vara
svårt att komma in i ett handbollslag om man inte spelat förut eller har kunskap/förmåga att utföra
ordinarie sysslor som ledare. Då kräver det en annan typ av resurs för att handleda personen i den
aktivitet som skapats som ett alternativ till ordinarie sysslor i föreningen.
Av de matchningar som genomförts så anser föreningens ledare och de matchade deltagarna att det
har varit mycket positivt att få lära känna nya människor som man inte skulle ha gjort annars. Den
största nackdelen som föreningarna har känt är att det har tagit lite extra tid och uppstått lite extra
kostnader som man inte har begärt ersättning för. Det har inte alltid känts helt enkelt att ge
arbetsuppgifter till nyanlända, men förhoppningsvis blir dessa personer fullvärdiga och betalande
medlemmar och på sikt kan stärka föreningen.

Knivsta den 31 Augusti, 2017

Ted Rönnevall
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Inbjudan till Föreningsmatchning
Knivsta Föreningsråd har tillsammans med Knivsta kommun beviljats en utvecklingscheck
på 50’000 kronor för ett pilotprojekt syftande till att matcha nyanlända i Knivsta med lokala
föreningar i kommunen. Bidraget ges av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.
Detta är en fortsättning på det arbete som redan påbörjats. Se gärna några av de arbeten
som har genomförts under senaste året:
Introduktion till mötet den 23 November 2015
Sammanfattning från grupparbetena den 23 November 2015
Sammanfattning från workshop för ett inkluderande Knivsta 21 Mars 2016 med Dena
Gevarez
Föreningsmatchning syftar till att stärka den sociala sammanhållningen och inkludera
nyanlända Knivstabor i det lokala föreningslivet, samtidigt som de får träna på det svenska
språket. Som förening får ni nya deltagare på era aktiviteter och på sikt förhoppningsvis nya
medlemmar.

Nu finns stöd för er förening att söka!
Välkommen till projektets kickoff!
Vi tittar tillsammans på hur projektet kan genomföras, vilka stöd er förening kan få och vad
det kan innebära att ta emot en nyanländ i er förening.
Datum: 15 November
Tid: 19:00 - 21:00
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta
Program:
● Genomgång av projektets innehåll och budget
● Inspiration och tidigare erfarenhet av att ta emot nyanlända i en förening
● Information om målgrupper, exempel på aktiviteter och genomgång om hur den egna
föreningen kan genomföra sin del av projektet
Vänligen anmäl senast den 10 November till ted@ronnevall.se vilka som kommer från er
förening.

Knivsta Föreningsråd

Knivsta kommun

Kick-off Föreningsmatchning den 2016-11-15
Tid: 19-21:30
Plats: Tilassalen
Deltagare:
Ted Rönnevall (Knivsta Föreningsråd, projektledare)
Elin Boyer (Knivsta Kommun)
Jon Hulander (Knivsta Kommun)
Torgny Nilsson (Knivsta Föreningsråd)
Nils Dahlin (Knivsta Hembygdsgille)
Lena Pettersson (Lagga Långhundra BK, Friluftfrämjandet L-100)
Jan Eksvärd (Lions)
Magnus Simonsson (Friluftsfrämjandet Knivsta)
Helena van Loosdrecht (Friskis & Svettis)
Johanna Holmbäck (Friskis & Svettis)
Hasanen Hadi (Knivsta Kommun)
Lars Berglöf (Vårda Knivsta)
Ann Edlund (Friluftsfrämjandet Knivsta, Knivsta Föreningsråd)
Brian Boucuet (Knivsta Kommun, 18+)
Frida Hedström (Knivsta Kommun)
Fred Fritzson (Knivstabibliotekets vänner, Knivsta Föreningsråd)
Torolf Lönnerholm (Odlarföreningen Dränggråten, Knivsta Föreningsråd)
Issa Mohamad (Somaliska föreningen)
Biniam Tadese (Arbetsförmedlingen Etablering)
Tore Sjöqvist (Eda lägergårdsförening, Knivsta Föreningsråd)

Anteckningar från mötet:
Elin och Ted välkomnade deltagarna och introducerade projektet ”Föreningsmatchning” med en kort
presentation som kan laddas ner här.
Susanne Fredriksson från Knivsta Cykelklubb berättade om sina erfarenheter och hur de jobbar med
nyanlända i sin verksamhet.
Biniam Tadese från Arbetsförmedlingen berättade om etableringsstöd och hur det fungerar.
Arbetsförmedlingen uppskattar om föreningar kan erbjuda praktikplatser, men vad det kommer
erbjuda för förening respektive den etableringssökande bedöms från fall till fall.
Efteråt inbjöds deltagarna att brainstorma/resonera sinsemellan och komma med förslag på vad
föreningarna skulle kunna erbjuda för nyanlända Knivstabor.
Kvällens förslag finns här.
Mötet avslutades en halvtimme efter planerat avslut då det fanns mycket att diskutera kring.

Ted Rönnevall och Elin Boyer

AKTIVITETER INOM FÖRENINGSMATCHNING I KNIVSTA

Föreningsmatchning syftar till att stärka den sociala sammanhållningen och inkludera nyanlända Knivstabor i
det lokala föreningslivet, samtidigt som de ska få träna på det svenska språket. Som förening får man nya
deltagare på aktiviteterna och på sikt förhoppningsvis nya medlemmar. Föreningsmatchning är en del av ett
pilotprojekt syftande till att matcha nyanlända i Knivsta med lokala föreningar i kommunen och stöttas av
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.
Förening
Friskis & Svettis

Beskrivning
En ideell förening med ett enkelt budskap "det ska vara kul att träna". Erbjuder
olika former av ledarledda inomhusträningar för ökad kondition, rörlighet och
styrka.
Förslag 1: Vara assisterande värd (hjälpvärd) vilket innebär att man en gång i
veckan, tillsammans med en ordinarie värd, ansvarar för att låsa upp lokalen, ev.
städa lite, plocka fram dynor och annat material, kontrollera medlemskort och
lämna ut nya kort, mm.
Man får vara med på värdmöten någon gång per termin. Mötena går ut på att lära
känna varandra och informera alla om förändringar och regler. Vi har även
funktionärsmöten där alla funktionärer är välkomna. Ibland kombineras dessa med
någon form av utbildning, tex. HLR.
Som värd får man vara med och jympa gratis på alla jympapass som anordnas.
På sikt, när personen lärt sig tillräckligt med svenska, kan personen bli ordinarie
värd.
Vara funktionär t ex hjälpvärd så man är två tillsammans. Då ordnar man belysning,
lägger fram dynor, välkomnar deltagare mm. Man får även vara med på passen
gratis. Kan även hända att man träffas hemma hos varandra samt att man får
genomgå utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR).

Friskis & Svettis

En ideell förening med ett enkelt budskap "det ska vara kul att träna". Erbjuder
olika former av ledarledda inomhusträningar för ökad kondition, rörlighet och
styrka.
Förslag 2: Om intresse finns, och personen anses lämplig, finns möjlighet att bli
ledare. Då får personen en utbildning av F&S. Som ledare har man ansvar för ett
jympapass. Man väljer musik, sätter samman rörelser och leder passet.
Sedan finns ju alla andra möjligheter till ideellt arbete som behövs i en
idrottsförening.

Vassunda IF Handboll

VIF handbolls medlemmar är i huvudsak aktiva spelare från 6 år upp till senior.
Det viktigaste med vår ungdomsverksamhet är att ha roligt med handbollen. Vår
huvudsakliga verksamhet är givetvis att träna och spela handboll.
Att med kamera spela in matcher och sedan med dator redigera det inspelade
material för att kunna användas inom handbollsverksamheten. Inspelning och
redigering görs tillsammans med någon i föreningen och ger färdigheter i media
och dessutom får vara del av att utveckla föreningens verksamhet.
Övriga aktiviteter: Vara matchvärd, hjälpa till med ljudanläggning vid matcher, göra
ren bollar, hjälpa till med hemsidorna, vara med på möten mm

Lions Knivsta

Klubben grundades 1967 och har i dag ca 40 medlemmar som arbetar med att
hjälpa till där det behövs - när det behövs. Klubben möts andra tisdagen varje
månad för att diskutera och besluta om olika stödprojekt.
Hjälp med att få kontakt med företag. Inbjudan till Lions möten om t ex hur sverige
fungerar. Medverka vid Lions kulturarrangemang antingen som funktionär eller
delta med egen konstaktivitet.

Knivsta
Hembygdsgille

Knivsta Hembygdsgille har till ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö
och dess kulturarv och föra detta vidare till nya knivstabor och kommande
generationer.
Underhåll av byggnader.

Lagga Långhundra
BK

LLBK fotbolls medlemmar är i huvudsak aktiva spelare från 6 år upp till senior.
Träning och matcher sker på Stenevi i Husby-Långhundra och på Furuvallen,
Lagga.
Delta som aktiv spelare eller hjälptränare under ordinarie verksamhet.

Somaliska
Kulturförening

Somalisk Kulturförening är en somalisk kulturföreningsklubb. Vi träffas fikar och
håller på med olika aktiviteter beroende på intresset. Driver Cafévänner där man
kan prata, spela spel.
Hjälpa till med att driva caféet, träffas för att fika, spela spel och prata.

Eda
Lägergårdsförening
Deltaga i eller leda friluftsaktiviteter och ”öppethusdagar”.
Vårda Knivsta

Föreningen skall via Knivstas invånare skapa en medvetenhet om vad som är
viktigt att bevara i Knivsta och verka för att Knivstas utveckling tar fasta på och
stärker dess särprägel.
Hjälpa till med att ställa frågor inom det arbete föreningen är aktiva inom, få hjälp
att tänka i nya banor. Vid behov dela ut och sammanställa enkäter.

Låtar och läten

En kör med hjärtat i Knivsta. Vi sjunger idag allt från visor, jazz, gospel och pop.
Vi samarbetar gärna med andra aktörer kring något kulturprojekt. Kulturprojektet
skulle kunna vara en samling kring sång och dans från olika nationaliteter. Det
skulle kunna vara ett samarbete mellan olika körer, Knivsta musiksällskap,
hembygdsföreningen och dansgillet och skulle kunna utmynna i en konsert.

Friluftsfrämjandet

Stöttar hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka 84 000
medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar
för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.
Träffas, göra upp eld, grilla pinnbröd, prova på vandring, paddling, skridskor för att
göra det enkelt. Kan vara intressant med hjälpledare. Om man börjar som deltagare
och blir intresserad så kan man så småningom bli ledare. Kommunalt stöd ges för
utbildning av ledare.

Friluftsfrämjandet

Stöttar hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka 84 000
medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar
för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.
Friluftsfrämjandet (och säkert med hjälp av andra friluftsföreningar) kommer gärna
till SFI och berättar om Allemansrätten och hur Friluftsfrämjandet fungerar.

Friluftsfrämjandet

Stöttar hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka 84 000
medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar
för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.
Pensionärer som vill göra ett par timmars vandring dagtid – vi har
vardagsvandringar vår-höst. Övriga vuxna naturligtvis också välkomna.

Friluftsfrämjandet

Stöttar hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka 84 000
medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar
för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.
Ensamkommande föräldrar som ser fram emot att få hit sin familj och kunde
spendera tid utomhus med sina barn. Sådana personer får gärna hänga med på
aktiviteter för lite äldre barn (strövare/lufsare där barnen är mer självständiga och
en ny vuxen kan få ta mer utrymme) och på så sätt se vad vi gör tillsammans med
andra vuxna ledare. Möjlighet till ledarutbildning finns.

Friluftsfrämjandet

Stöttar hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka 84 000
medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar
för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet.
Barnfamiljer kan få vara med på familjemulle. Först vid lite mer vana känner jag
som ledare att det är ok att släppa iväg barn utan sina föräldrar eftersom vi är ute
en bit från hemma en längre stund.

Knivsta IK

Knivsta IK – med glädje och gemenskap tar vi ansvar för fotbollens utveckling i
Knivsta kommun
Delta i ordinarie fotbollsverksamhetverksamhet som spelare eller ledare. Som
ledare genomgår man tränarutbildning och får även ansvara för träningsupplägg.

Knivsta JK

Vid Knivsta Judoklubb inriktar vi oss i första hand på bredd- och motionsjudo. Vi
bygger träningen runt rörelse, lek och glädje. Det genomsyrar all träning hos oss från de allra minsta nybörjarna till de äldre motionärerna. Vi har även en aktiv
skara tä
Delta i ordinarie verksamhet i de träningsgrupper som finns. Om flera önskar prova
på judo kan det finnas möjlighet att arrangera enstaka prova-på-tillfällen. Det finns
idag en grupp som kallas för hälsojudo som även passar den som aldrig har hållit på
med judo.

Vide SK

SK Vide är en idrottsförening som varit verksam i Knivsta sedan 1941. Vid start
ingick många olika idrotter i föreningens verksamhet, sedan 1988 ligger fokus på
enbart innebandy. SK Vides målsättning är att vara en av de ledande
innebandyföreningarna avse
Fungera som matchfunktionär på innebandymatcher och torka golv när det blir
blött under matcher.

INBJUDAN TILL UTVÄRDERING
AV FÖRENINGSMATCHNING
Vi äter, umgås och utbyter erfarenheter

Vi skulle vilja bjuda in till en utvärderingskväll för att utbyta erfarenheter från perioden som
föreningsmatchningen pågått. Den som blivit matchad, föreningens projektledare/kontaktperson och även
medlemmar som har lärt känna de matchande personerna är välkomna.
Datum: 15 Juni, 2017
Tid: 18-21
Plats: Minigolfbanan vid Särstabadet
Meddela mig senast den 11 Juni via e-post ted@ronnevall.se om du kommer. Jag har telefonnummer
0733740877. Meddela mig även om ni inte äter mat eller dricker något före klockan 22 med anledning av
Ramadan. För att få ut så mycket som möjligt av kvällen rekommenderar jag att ni har med er någon som kan
tolka. Om du inte har en tolk så meddela mig så ska vi försöka ordna någon som kan tolka mellan svenska och
önskat språk.

Program

Inbjudan till Utvärdering av Föreningsmatchning | 2017-06-15

18:00 Tipspromenad och minigolf

1

19:00 Vi äter och pratar ihop om hur det har varit att bli matchad. Möjlighet at fylla i ett frågeformulär om
föreningsmatchning. Syftande till hur matchningsprojektet kan förbättras och för att skapa underlag om det är värt
att fortsätta med föreningsmatchning.
21:00 Avslutning

Med vänliga hälsningar
Knivsta Föreningsråd / Knivsta Kommun

Ted Rönnevall / Elin Boyer
Projektledare / Frivillighetssamordnare

