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Verksamhetsberättelse för Knivsta Föreningsråd år 2015  

 
Knivsta Föreningsråd (KFR) har sedan årsstämman den 28 april 2015 haft 12 ordinarie 

styrelsemöten. Därtill kommer en sommarträff med styrelsen på Eda lägergård den 12 augusti 

och ett särskilt möte för att besvara några remissärenden den 17 augusti.  

 

Föreningsrådet har vid slutet av året 32 medlemsföreningar. Föreningen Vårda Knivsta 

invaldes vid årsstämman 2015 och en förening, Knivsta Kulturförening, har lagt ner sin 

verksamhet under året. 

 

Styrelsen konstituerades vid möte direkt efter Årsstämman den 28 april 2015 och har under 

året haft följande sammansättning: 

Torgny Nilsson  ordförande 

Kjell Karlsson vice ordförande 

Ted Rönnevall sekreterare 

Torolf Lönnerholm kassör 

Dag Dacke  ledamot 

Lotta Ek  ledamot 

Ove Engström ledamot 

Fred Fritzson  suppleant, biträdande sekreterare 

Lena Pettersson suppleant  

Tore Sjöqvist  suppleant 

Organisation av verksamheten i Föreningsrådet 

Verksamheten i Föreningsrådet har under året bedrivits enligt den organisation som infördes 

2014.  

 

I den löpande verksamheten har ingått att företräda KFR och handlägga 

projektövergripande kommunikation mellan KFR och medlemsföreningarna, kommunen 

och andra samarbetspartners.  

 

Föreningsrådets planerade verksamhet har utgått från verksamhetsplanen för år 

2015 och har under året varit fördelad på 7 olika projekt eller verksamhetsområden, se 

förteckning i bilaga 1.  

 

Fyra medlemsbrev har sänts ut under året 
 juni Sommarhälsning från den nya styrelsen  

 25 oktober Upprop om föreningslivets viktiga roll för att få nyinflyttade i Knivsta att 

känna sig delaktiga i samhället samt inbjudan till konferens/möte i samarbete med 

Knivsta kommun den 23 november ”Samhörighet och integration – vad kan 

föreningslivet och kommunen göra?”   

 21 december Julhälsning samt utlysning av KFR:s Föreningspris för 2015 

 13 mars Inbjudan till workshop för ett inkluderande Knivsta i samarbete med Knivsta 

kommun 

 

Lämnade synpunkter på detaljplaneförslag 
Föreningsrådet har under året lämnat synpunkter på fyra detaljplaneförslag från Knivsta 

kommun. Det gäller detaljplanerna för: 
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 Kvarteret Murteglet, Gredelby 7:80 

 Östra gärdet, del av Ängby 1:1 (BMK 2015-000072) 

 Kvarteret Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet (BMK2014-000032) 

 Margarethahemmet, Särsta 38:4 (BMK 2013-000056) 

 

Fast rutin där företrädare för Föreningsrådet träffar Kommunstyrelsens 

presidium 2 gånger per termin. 
Med anledning av att Fritids- och kulturnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/15 och 

ansvaret för fritids- och kulturfrågorna lades direkt under Kommunstyrelsen har 

Föreningsrådet framfört önskemål om att hitta nya former för överläggningar med den 

politiska nivån inom kommunen bl.a. till kommunalrådet Klas Bergström som även är 

kommunstyrelsens ordförande. Föreningsrådets framställan har tillmötesgåtts och en fast rutin 

har införts där företrädare för Föreningsrådet träffar Kommunstyrelsens presidium 2 gånger 

per termin. 

Under verksamhetsåret har 4 möten med Kommunstyrelsens presidium hållits; den 9 juni, 10 

september och 24 november 2015 samt den 15 februari 2016. Från och med 2016 är mötena 

protokollförda och förbereds med gemensamma dagordningar.  

 

Samarbete mellan föreningslivet och Knivsta kommun för ett inkluderande 

Knivsta 
Under sommaren/hösten hölls ett antal möten mellan Ted Rönnevall, projektledare för 

Föreningsrådets projekt för Föreningssamverkan och integration och olika intressenter inom 

området; idrottsföreningar, Lions, nätverket Tillsammans för Knivsta, Fritidsverksamheten i 

Knivsta kommun, m.fl. Ordföranden Torgny träffade kommunens Kultur och fritidschef Lena 

K Larsson vid flera tillfällen och när den nya integrationssamordaren anställdes (oktober 

2015) inleddes satsningen på ett samarbete mellan föreningslivet och kommunen för ett 

inkluderande Knivsta. Föreningsrådet gick ut med medlemsbrev med upprop/inbjudan till 

medlemsföreningarna, se under punkten Medlemsbrev, och kommunen gick ut med inbjudan 

till kommunens samtliga föreningar och nätverk till en gemensam konferens med rubriken: 

 Samhörighet och integration – vad kan föreningslivet och kommunen göra? 

Konferensen, som hölls den 23 november, var välbesökt och visade på stor vilja från 

föreningar och frivilligorganisationer i kommunen att delta aktivt med inkluderande 

insatser för nytillkomna Knivstabor. 

 Efter novemberkonferensen tog Föreningsrådet initiativ till bildandet av en gemensam 

arbetsgrupp för att leda det fortsatta samarbetet. Gruppen, som senare fått 

benämningen ”Vi-gruppen”, tillsattes vid ett möte mellan representanter för 

Föreningsrådet och kommunen den 26 januari 2016 och har därefter haft ett antal 

möten.  Bland annat har man arrangerat och bjudit in till: 

 Workshop för ett inkluderande Knivsta den 21 mars 2016. Arbetet vid workshopen 

leddes av en inbjuden expert på inkluderingsfrågor och fokuserade på att ge deltagarna 

verktyg för att i sin verksamhet skapa innanförskap och undvika att hamna i ett ”vi 

och dom-tänkande”. Deltagare var representanter för ett stort antal föreningar, 

frivilliga nätverk och kommunens verksamheter samt ett antal nytillkomna Knivstabor 

– en alltigenom lyckad kväll! 

 

Deltagande i stadsutvecklingsseminarium 
Föreningsrådet inbjöds att delta i och hålla ett anförande vid ett stadsutvecklingsseminarium 

som de fyra opositionspartierna ordnade den 7 oktober. Föreningsrådet inriktade sina 

synpunkter på Knivstas utveckling inom kultur-, fritids-, sport och rekreationsområdena.  
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Föreningspriset 
KFR:s föreningspris för 2015 om 5 000 kronor utlystes i december och när ansökningstiden 

gick ut den sista januari 2015 hade tre föreningar inkommit med väl underbyggda 

ansökningar. Priset delas ut i samband med Föreningsrådets årsstämma den 25 april 2016. 

 

 

Knivsta, den 3 april 2016 

Styrelsen för Knivsta Föreningsråd 

Torgny Nilsson, ordförande 


