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Unik satsning på ensamkommande flyktingungdomar
Sparbanken Nord har tagit initiativ till ett karriär- och nätverksprogram för
ensamkommande flyktingungdomar i Piteå. Programmet som heter KNUFF® startade i
november och kommer att pågå fram till hösten 2013.
Sparbanken Nord startade KNUFF-programmet 2005 för unga vuxna i åldern 23 till 33 år och hittills har
cirka 100 ungdomar genomgått programmet. När vi nu startar den nionde upplagan gör vi det för en
speciell målgrupp, nämligen ensamkommande flyktingungdomar i Piteå som fyllt 18 år och som fått
permanent uppehållstillstånd.
Syftet är att ge dessa ungdomar möjligheter att bygga en trygg framtid med ett socialt nätverk, arbetsliv
och fritid, säger Erik Hägglöv, vd Sparbanken Nord. Ambitionen är också att dessa ungdomar ska trivas
och stanna kvar i Piteå.
Programmet startade i början av november och kommer att pågå i cirka tio månader. I den här
upplagan av KNUFF samarbetar banken med Piteå kommun men även Arbetsförmedlingen, Rotary
och OK är engagerade i programmet. Ungdomarna kommer bland annat att ges möjlighet att ta körkort
och få praktikplatser på företag utifrån individens önskemål.
”Vi välkomnar fler företag att öppna upp sina nätverk för dessa ungdomar, säger Helena Stenberg,
kommunalråd i Piteå. Ungdomarna som kommer hit är helt ensamma, de har ingen familj och inget
socialt nätverk.”
Mahdi, 18 år, är en av tio ungdomar som går programmet. Han har flytt från krig och kaos i
Afghanistan. Hans familj har han inte träffat på över tre år.
”Jag trivs i Piteå och jag drömmer om att starta ett ungdomshus här, säger Mahdi”
Sparbanken Nord och Piteå Kommun vill genom detta samarbete höja kvaliteten på hur vi tar emot och
välkomnar flyktingungdomar. Mångfald är grunden för samhällsgemenskap och positiv utveckling för
såväl Piteå som alla andra kommuner i hela Sverige.
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Fakta Sparbanken Nord
Sparbanken Nord är regionens egen bank med verksamhet i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur,
Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå. Med en affärsvolym på cirka 36 miljarder
kronor och 200 medarbetare vid 14 kontor är vi en av landets största sparbanker och en betydande aktör inom vårt
verksamhetsområde och i Norrbotten. Sparbanken Nord är en fullservicebank med kvalificerade och licensierade
rådgivare, egen juridisk avdelning, försäkringsrådgivning, Private Banking och en egen telefonbank. Sparbanken
Nord har inga aktieägare. En del av vinsten avsätter banken till sånt som är bra för regionen. Vi kallar det för
FramtidsBanken. Sparbanken Nord är Miljöcertifierad enligt ISO 14001.

