
Knivsta Föreningsråd 2017-04-06 
Styrelsen 

 

Verksamhetsberättelse för Knivsta Föreningsråd år 2016  
 
Knivsta Föreningsråd (KFR) har sedan årsstämman den 25 april 2016 haft 11 ordinarie 
styrelsemöten. Därtill kommer ett avstämningsmöte om ansökningar till Upplandsbygd Lokalt 
Ledd Utveckling den 28 juni och julavslutningsmöte med styrelsen på Knivsta stationshus den 
15 december.  

Föreningsrådet har vid slutet av året 31 medlemsföreningar. En förening, Knivsta Cykelklubb, 
har begärt utträde och har lämnat Föreningsrådet. Två har sökt om inträde, Rädda Barnen och 
Knivsta Rödakorskrets, vilket slutligt avgörs av Årsstämman. 
 
Styrelsen konstituerades vid möte den 1 maj 2016 och har under året haft följande 
sammansättning: 
Torgny Nilsson  ordförande 
Kjell Karlsson vice ordförande 
Ted Rönnevall sekreterare 
Torolf Lönnerholm kassör 
Dag Dacke  ledamot 
Ann Edlund  ledamot 
Ove Engström ledamot 
Fred Fritzson  suppleant 
Lena Pettersson suppleant  
Tore Sjöqvist  suppleant 

Organisation av verksamheten i Föreningsrådet 
Verksamheten i Föreningsrådet har under året bedrivits enligt den organisation som infördes 
2014 och sedan utvecklats vidare under 2015 och det gångna året 2016.  
 
I den löpande verksamheten har styrelsen företrätt KFR och handlagt projektövergripande 
kommunikation mellan KFR och medlemsföreningarna, kommunen och andra 
samarbetspartners.  
 
Den planerade verksamheten har utgått från verksamhetsplanen för år 2016 och har varit 
fördelad på 7 olika projekt eller verksamhetsområden. 
 

1. Bevaka planer och byggande av nya anläggningar i kommunen.  
2. KFR:s deltagande i referensgrupper för planering av CIK. 
3. Föreningsbidragsfrågor 
4. Lokalbokning och uthyrning till föreningar och allmänhet 
5. Föreningssamverkan inkl. föreningspolicy och integrationsfrågor 
6. Kommunikation med medlemsföreningarna 
7. Utveckla KFR:s hemsida  
 

Start av intressegrupper 
I syfte att skapa en bättre dialog mellan medlemsföreningar med likartat verksamhetsinnehåll 
och mellan medlemsföreningarna och Föreningsrådets styrelse har ett arbete inletts för att 
starta s.k. intressegrupper. Längst har arbetet kommit inom intressegruppen för Friluftsfrågor 
som hade sitt första möte i september 2016 och sedan följt upp med att träffas igen i januari 
2017. I gruppen ingår Eda lägergårdsförening, Friluftsfrämjandet Knivsta, Friluftsfrämjandet 
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Långhundra, Knivsta Scoutkår, Barn- och ungdom i Gredelbykyrkan samt 
orienteringsklubben Långhundra IF.  
 
Fast rutin där företrädare för Föreningsrådet träffar Kommunstyrelsens 
presidium 3 gånger per år. 
Den rutin som infördes under verksamhetsåret 2015 där företrädare för Föreningsrådet träffar 
Kommunstyrelsens presidium har fortsatt under 2016/17.  
Under verksamhetsåret har 3 möten med Kommunstyrelsens presidium hållits; den 10 maj 
och 20 september 2016 samt den 17 januari 2017. Från och med 2016 är mötena 
protokollförda och förbereds med gemensamma dagordningar.  
 
Samarbete mellan föreningslivet och Knivsta kommun för ett inkluderande 
Knivsta 
Föreningslivets samarbete med Knivsta kommun för ett inkluderande Knivsta som inleddes 
under verksamhetsåret 2015 har fortsatt under 2016 genom ett nära samarbete mellan 
Föreningsrådet och Knivsta kommun. I avsikt att driva ett gemensamt projekt om 
Föreningsmatchning gjorde Föreningsrådet en ansökan om en s.k. utvecklingscheck på 50 000 
kronor från Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. Ansökan beviljades och projektet 
inleddes med en kickoff tillsammans med kommunen och deltagande föreningar den 15 
november 2016.   
Projektet syftar till att skapa social hållbarhet genom att matcha nyanlända i Knivsta med 
lokala föreningar i Knivstabygden. Tanken är att underlätta för nyanlända att komma in i en 
verksamhet för att få möjlighet till fritidssysselsättning, lära känna nya människor och 
därigenom få ökad möjlighet att träna på svenska språket. En handfull nyanlända har hittills 
matchats med lokala föreningar. Bland de föreningar som tagit emot nyanlända i sin 
verksamhet kan nämnas Knivsta Judoklubb, Friskis & Svettis, Vassunda Pingisklubb och 
Långhundra Friluftsfrämjande. Planering pågår också för matchningar med inriktning på 
fotboll, simskola, musikundervisning, matlagning mm.  
Projektet föreningsmatchning avslutas som försöksprojekt med en utvärdering under 
sommaren 2017 för att kunna genomföra ett ännu bättre inkluderingsarbete framöver i 
samarbete med Knivstas föreningsliv. 
           
 
Referensgruppsmöten om Centrum för Idrott och Kultur 
Efter förslag från Föreningsrådet har Knivsta kommun bjudit in till referensgruppsmöten för 
att tillsammans med kommande användarföreningar planera Centrum för Idrott och Kultur 
(CIK). Referensgruppsmötena har delats upp i en sporthallsgrupp, en grupp för kampsport, en 
för scenkonst och en för ishallen. De föreningar som förväntas ha verksamhet inom var och en 
av dessa delar av den kommande anläggningen har bjudits in till respektive grupp. 
Föreningsrådet har deltagit i samtliga grupper som representant för det samlade 
föreningslivet. 
Vid mötena har föreningarna beretts möjlighet att ta del av aktuella ritningar på 
anläggningens olika delar och framföra synpunkter ur ett verksamhetsperspektiv. Mötena har 
bedrivits i flera omgångar. Allt som framkommit vid mötena har noterats i protokoll som förts 
vidare till CIK-projektets arkitekter samt projekt- och ledningsgrupper. Deltagande föreningar 
och Föreningsrådet har sedan fått dem åter som kvitto på sina insatser. Arbetet har lett till 
uttalad uppskattning hos deltagande föreningar som uppfattat att de genom dessa möten givits 
möjlighet till verkligt medinflytande i planeringen av anläggningen. Första spadtaget för CIK 
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togs den 17 mars 2017 med deltagande från föreningarna. Arbetet i referensgrupperna 
beräknas fortsätta under byggtiden med förberedelser för ibruktagandet.  
 
Sex medlemsbrev har sänts ut under året 
20 juli  Sommarhälsning med information till medlemsföreningarna om aktuella 

planeringsfrågor i Knivsta kommun.   
12 augusti Inbjudan att delta i KnivstaMässan den 18 september 
20 december Julhälsning samt utlysning av KFR:s Föreningspris för 2016 
8 februari  Några informationspunkter däribland att KFR:s hemsida omarbetats och fått ny 

layout. 
7 mars  Förslag till yttrande över Detaljplaneprogram för Nydalområdet sändes ut till 

Medlemsföreningarna med inbjudan att komma med synpunkter och delta i 
gemensamt yttrande från föreningslivet. 

18 mars  Gemensamt yttrande från Knivsta Föreningsråd och Föreningslivet i Knivsta 
över Detaljplaneprogram för Nydalområdet sändes ut som Medlemsbrev till 
Medlemsföreningarna. 

 
Lämnade synpunkter på Detaljplaneprogram för Nydalområdet 
Föreningsrådet lämnade tillsammans med Föreningslivet i Knivsta synpunkter på av 
kommunen framtaget Detaljplaneprogram för Nydalområdet. Gemensamt har vi påpekat att 
de brister som det framtagna programmet visar, särskilt när det gäller kultur- och fritidsfrågor, 
riskerar att leda till att dessa frågor förbises i de stora samhällsbyggnadsprojekt vi står inför. 
 
Föreningspriset 
KFR:s föreningspris för 2015 om 5 000 kronor tilldelades Lagga Långhundra Bollklubb vid 
årsstämman 2016. Föreningspriset för 2016 utlystes i december 2016. En förening inkom med 
ansökan. Priset delas ut i samband med Föreningsrådets årsstämma den 25 april 2017. 
 
Föreningsrådets Hemsida har fått ny layout 
I syfte att underlätta kontakten mellan Föreningsrådets styrelse och medlemsföreningarna och 
göra det lättare att förmedla information också mellan medlemsföreningarna och deras olika 
verksamheter, har Föreningsrådets hemsida omarbetats under det gångna året. Ambitionen är 
att skapa en aktuell och levande länk mellan de verksamheter som pågår inom föreningslivet i 
Knivsta. Medlemsföreningarna har uppmuntrats att bidra till utformningen.  
 
Knivsta, den 6 april 2017 
Styrelsen för Knivsta Föreningsråd 
 
 
Torgny Nilsson, ordförande 


