
Dokumentation från: 

Lokal samverkansträff för New Generation 

Hallunda-Norsborgs Föreningsråd 

måndagen den 14:e november 

Kl 14.00–17.00 i Hallunda Folkets Hus 

 

Bakgrund 

Projektet New Generations syfte är att locka ungdomar och kvinnor till föreningslivet. 

Projektet har även arbetat med att stärka samarbeten mellan föreningsrådets 

medlemsföreningar. Aktiviteter som gjorts under perioden är bland annat; 5 kamp för 

barn, relationsbyggande kvinnoträff, ledarskapsutbildningar för ungdomar och 

kvinnor, föreningsdag samt ungdomsfestival etc. Under hösten och vintern kommer 

det att satsas på att stärka ungdomsföreningen United Youth i Botkyrka samt KFUM 

Botkyrkas (Idrottsverksamhet) verksamhet genom att gå ut med information till skolor 

och föreningar i området . 

 

Sammanfattning 

Eftermiddagen började med att projektledarna Melissa och Alexandra presenterade 

projektet och den verksamhet som bedrivits under året. Efter det presenterade 

Barbro från Ungdomsstyrelsen den nationella satsningen Engagemangsguider och 

idén med de lokala samverkansträffarna. Charly från Riksteatern berättade också 

kort om Riksteaterns samordnande roll i projektet. Därefter presenterade sig alla 

deltagare och innan eftermiddagens workshop drog igång var det dags för fika. En 

workshop med metoden ”hämmor och främmor” genomfördes sedan, och innan 

det var dags för sammanfattning och avslutning genomfördes ett diskussionsforum 

med fokus på 2 viktiga frågor. 

 

Workshop 

Under workshopen fick deltagarna svara på vad som hämmar och främjar 

ungdomsinflytande i botkyrka. 

Deltagarna svarade att det som kan hämma är: 

Dubbla budskap och falska förhoppningar 

Ekonomi/Resurser 

Brist på tillit till ungdomarna 

Oroliga ungdomar med brist på framtidstro 

Skolmiljön (nedläggningar/hopslagningar mm) 



Oengagerade skolor, lärare och vuxna 

Kortsiktighet i projekt 

Bristande utbud 

Bristande information 

Media 

Etnisk uppdelning 

Lokalbrist 

Deltagarna svarade att det som kan främja är: 

Mötesplatser för ungdomar 

Se det positiva i en mångkulturell miljö 

Eldsjälar 

Närpolisen 

Sociala medier 

Engagerade föreningar och fritidsgårdar 

Engagemang 

Regelbundenhet/Långsiktighet 

Ta ungdomarna på allvar och lyssna 

 

Diskussionsforum 

Under diskussionsforumet samtalades det främst om 2 frågor. 

- Hur ska vi samarbeta för att stärka Botkyrka? 

- Hur blir Botkyrkaborna engagerade i Botkyrka? 

Nedan finns ett axplock avd et som diskuterades i de två grupperna.  

- Prioritera kontakt med föräldrar 

- Genom föräldraföreningar kan skolorna nå ut och fåt till bättre samarbeten 

- Kyrkan kan vara en väg att gå för att få förtroende hos föräldrar 

- Satsa på grannsamverkan 

- Bättre (uppdaterad) informationsspridning från kommunen 

- Kommunen kan främja samverkan genom att utlysa projektpengar i den 

riktningen 

- Samordna dagläger som en start (flera föreningar i samverkan) 

- Delta på varandras aktiviteter och besök varandra i 

föreningsrådet/kommunen 

- Nyttja idrotten för att skapa engagemang 

- Samtala om attityder i fler forum 

- Starta skolföreningar med stöd i/av skolan 

- Skapa förutsättningar för att unga ska kunna påverka sin kommun/skola 


