VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/VERKSAMHETSPLAN 2015
Samhällsarbete i Lindome
Arbetets övergripande målsättning är att öka trivsel, trygghet och delaktighet för boende i
Lindome.
Bakgrund
Från och med oktober 2006 finns en samordnare för samhällsarbete i Lindome.
Grundtankarna kan sammanfattas i några punkter:


Öka delaktigheten för boende i Lindome.



Arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med hela Lindomes befolkning som målgrupp.



Engagera många parter i arbetet: Kommunala förvaltningar, skola, föreningar, företag,
kyrkan, hyresvärd samt engagerade boende i Lindome.



Bidra med lokal kunskap om Lindome till en samhällsplanerande och beslutsfattande
nivå, samt tillsammans med samordnarna i Bifrost, Kållered och Åby företräda ett
samarbets- och samhällsperspektiv i det förebyggande sociala arbetet i Mölndal.



Ett välfungerande samarbete enligt de ovan nämnda punkterna ger förutsättningar till:
Tätare social gemenskap, förbättrad närdemokrati, minskad skadegörelse, ökat
kvarboende samt ökad upplevd trygghet hos boende i Lindome.

Mellan 2012 och 2014 gällde det samverkansavtal som tecknats mellan Mölndals Stad,
Citycon (sålt till Lindome centrum fastigheter hösten 2013) och Förbo. Avtalet med parterna
förnyades vid årsskiftet 2014/2015 och löper till utgången av 2017.
Personal:
En samordnartjänst på heltid, samt tio gymnasieelever som under skolterminerna arbetar tre
timmar på torsdagskvällar. Därutöver arbetar timanställda vid behov.
Lokal:
Samordnarna har tillgång till två kontor: ett på Lindomegården och ett i Almåshallen. På
torsdagskvällar används även en lektionssal på Almåsskolan.
Ledningsgrupp:
Ledningsgruppen för samhällsarbetet i Lindome bestod 2014 av representanter från
Serviceförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Skolförvaltningen, Hyresgästföreningen, Lindome centrum fastigheter AB och Förbo.
Budget:
Staden står för en garanterad finansiering på 595 tkr. Förbo står för 100 tkr. Lindome centrum
fastigheter för 50 tkr. Den totala budgeten är således 745 tkr per år.

Målgrupp
Samhällsarbetet skall ske utifrån ett helhetsperspektiv med hela Lindomes befolkning som
målgrupp, dock med en särskild inriktning mot gruppen gymnasieungdomar.

Visioner (abstrakt nivå)
Vi vill ha ett Lindome:








med aktivt demokratiska och delaktiga medborgare.
med god social gemenskap skapad av toleranta medborgare.
som är ekologiskt hållbart.
där medborgarna trivs och känner sig trygga.
som bejakar och stimulerar medborgarnas kreativitet
där folkhälsoperspektivet är i fokus.
där de vuxna agerar som bra förebilder för de unga och tar ett gemensamt ansvar för
den uppväxande generationen.

Prioriterade områden (problembild)
Vi vill verka för att:














kostnaderna för skadegörelse minskar i Lindome.
integrerande (klass, kön, ålder, etnicitet) processer inom Lindome och Mölndal som
helhet stimuleras.
medborgare och organisationer stimuleras till att göra ekologiskt hållbara val.
goda mötesplatser i det offentliga rummet skapas.
aktiviteter som bidrar till förbättrad folkhälsa erbjuds.
ledningsgrupperna optimerar formerna för sitt arbete.
den positiva bilden av Lindome förmedlas.
samhällsproblem i Lindome uppmärksammas och analyseras, samt att finna metoder
för att angripa dessa.
demokratiska krafter i lokalsamhället stärks.
kanalerna mellan boende och samhällsplanerare förbättras.
kontaktytorna mellan olika aktörer (näringsliv, föreningsliv, hyresvärdar, m.fl.) i
respektive område förbättras.
det tvärsektoriella arbetet inom kommunen fungerar effektivare.
möjligheter till såväl avlönat arbete som meningsfull fritidssysselsättning för
ungdomar erbjuds i Lindome.

Bilagor:
1. statistik skadegörelse i Lindome
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Metod (konkret)
För att nå dit ska vi:
 löpande ha tio timanställda gymnasieungdomar (3 h/vecka) inom projektet
 verka för att kommunala feriearbeten för ungdomar erbjuds.
 verka för att näridrottsplatser byggs och hålls levande i respektive område.
 verka för att genomföra framtidsverkstäder
 genomföra olika typer av arrangemang med de boende i respektive område.
 löpande förankra arbetet till ledningsgrupperna.
 skapa och delta i relevanta nätverk
 vid behov genomföra trygghetsvandringar
 dokumentera och utvärdera arbetet i form av en årlig verksamhetsberättelse.
 genomföra boendeenkät och dörrknackning i respektive projekts prioriterade
bestånd under varje projektperiod.

Mål 2014: Timanställda gymnasieungdomar
Fortsätta ha 10 gymnasieungdomar timanställda tre timmar per vecka. Eftersom 5 av
gymnasieungdomarna går ut gymnasiet i år, kommer 5 nya att anställas till hösten.
Utfall 2014: Timanställda gymnasieungdomar
Ovanstående har genomförts.
Gymnasieungdomarna har arbetat tre timmar på torsdagskvällarna under skolterminerna.
Under året har 6 nya gymnasieungdomar anställts i projektet. De började arbeta i augusti med
gemensam kick-off för alla 40 gymnasieungdomar som är anställda av Kultur- och Fritid i
Mölndal.
Ungdomarna kommer från olika delar av Lindome. Hälften av gruppen är födda –96 och den
andra halvan –97. Den äldre halvan av gruppen ”pensioneras” till sommaren 2015, medan den
yngre fortsätter fram till det att de tar studenten 2016. Alltså anställs nya ungdomar även till
hösten 2015.
Samordnarna Marko Manninen och Joel Persson har varit arbetsledare för ungdomarna.
Arbetsplatsen är sal B208 på Almåsskolan där ungdomarna har tillgång till varsin dator.
Ungdomarna har varit indelade i fyra arbetsgrupper utifrån deras intresseområden:
Miljögruppen
 har arrangerat en Loppis på Lindomegården under Hållbarhetsveckan den 22/3. Loppisen hade
17 bord med försäljare samt ungefär 250 besökare. God stämning bland försäljare och
besökare. Flera uttryckte att arrangemanget borde återkomma.
 ”Sopberget”. Workshop om förnyelsebar energi den 22/5 på Valåsskolan.
 har på uppdrag från Förbo arbetat med att få fler boende att kompostera i Lindome
centrum, bl.a. genom att knacka dörr i Dotegården tillsammans med miljöupplysare.
 Hållit i en sopsorteringtävling under Lindomeloppet i Lindome centrum, där de även
delade ut en lättläst folder med information om sopsortering.
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Demokratigruppen
 utställning om vad rättvisemärkta varor innebär i samarbete med ABF. Visades på
Lindome bibliotek samt Träffpunkten i Lindome.
 samlade under Lindomeloppet in frågor från besökarna som användes under en
frågestund på scenen.
 arbetade under Kulturnatta med projektet ”Värsta boken”
 arbetade med Valet 2014 genom att jämföra hur skolever i Lindome röstat i skolavalet
med hur vuxna i samma område röstade i riksdagavalet. Resultatet kommer att
redovisas under våren 2015.
Arrangemangsgruppen
Se under punkten ”arrangemang” på s: 6
IT/informationsgruppen har underhållit och uppdaterat projektets hemsida: www.lindome.nu
samt svarat för fotografering och affischdesign till projektets olika arrangemang. Har även
ansvarat för att lösa dator- och IT-relaterade frågor som uppstått under ungdomarnas arbete.
Gemensamma uppdrag
 ungdomarna har gett stöd med läxläsning till högstadieelever på Almåsskolan, samt
informerat elever, lärare och föräldrar om sin verksamhet.
 de har även affischerat och delat ut informationsblad om föreläsningar och andra
intressanta händelser i Lindome med omnejd.
 delat ut enkäter och knackat dörr i Lindome centrum.
 nio ungdomar har, utöver det ordinarie arbetet, arbetat med kampanjen ”Tänk om!”,
som syftar till att stoppa langningen till minderåriga. Projektet är initierat av BRÅ.
 arbetat på Högtrycksfestivalen och Kålleredsfestivalen
Demokrati- och miljögruppen i samverkan
 Hembygd – Någonstans i Sverige. En utställning där unga människor berättar hur de
ser på sin hembygd. I Lindome visades utställningen på Lindomegården 15-21/10.
Projektet var hög grad ungdomsdrivet. Under vårterminen ingick tre ungdomar från
Lindomeprojektet i en arbetsgrupp med ungdomar från Kållered, Åby och Bifrost, för
att sätta sig in i vad projektet handlade om. Under höstterminen arbetade de sen med
att utforma en lokal del till utställningen, samt att arrangera olika programpunkter i
samband med utställningsveckan. Dessa skedde i samarbete med Kultursskolan och
Lindome hembygdsgille. Ungdomarna som arbetade med Hembygd tog ett stort
ansvar för projektet och lärde sig därigenom väldigt mycket. Projektet genomfördes i
samverkan med Mölndals museum och Rot produktion. Läs mer på:
www.nagonstansisverige.se


Trygghetsvandring. Två ungdomar arbetade som sekreterare respektive fotograf med
att dokumentera trygghetsvandringen i Lindome centrum.

Mål 2015: Timanställda gymnasieungdomar
Fortsätta ha 10 gymnasieungdomar timanställda tre timmar per vecka.
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Mål 2014: Feriearbete
Samordnaren för samhällsarbete i Lindome kommer att vara aktiv för att kommunala
feriearbetsplatser erbjuds under 2014, samt för att metoden ska vara så gynnsam som möjligt
för respektive område.
Utfall 2014: Feriearbete
Ovanstående är genomfört.
Kommunstyrelsen har i likhet med 2013 beslutat om att erbjuda feriearbeten till ungdomar
och delegerat organiserandet av detta till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Utöver detta har samhällsarbete i Lindome samverkat med Kulturkonsulenten och
Kulturskolan med att arbeta fram ett pilotprojekt där nio unga kulturintresserade medborgare,
15-19 år, har fått prova på att vara anställda som kulturferiearbetare. Ungdomarna repeterade
innan sommaren in en ensembleakt, en parad, två mindre musikakter och en
barnteaterföreställning. Dessa spelades under v. 25-27 upp för Mölndalsborna på olika platser
som köpcentrum, bostadsområden, badstränder, äldreboenden, träffpunkter, förskolor,
idrottsplatser och pendeltågstationer. I Lindome besökte de Brogårdens äldreboende,
sommarlägerverksamheten vid Djursjön och Lindome centrum. Den avslutande spelningen
var i Dotegården där många boende i alla åldrar kom ut eller satt på sina balkonger och
lyssnade på framträdandet. Överlag var responsen från allmänheten och de som deltog väldigt
positiv.
Mål 2015: Feriearbete
1. Samordnarna för samhällsarbete i Lindome kommer att vara aktiv för att kommunala
feriearbetsplatser erbjuds under 2015, samt för att metoden ska vara så gynnsam som
möjligt för området.
2. Tillsammans med Kulturkonsulenten och Kulturskolan arbeta för att möjliggöra
kultursommarjobb även i sommar.

Mål 2014: Näridrottsplats
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för löpande förbättringar.
Utfall 2014: Näridrottsplats
Ovanstående har delvis genomförts. Samhällsarbete i Lindome har agerat för att
Näridrottsplatsen ska behålla så mycket av sin estetiska inramning som möjligt i samband
med den framtida tillbyggnaden av Almåshallen.
Mål 2015: Näridrottsplats
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för löpande förbättringar. Följa upp den
föreslagna tillbyggnaden av Almåshallen, samt dess eventuella konsekvenser för
näridrottsplatsen.

Mål 2014: Framtidsverkstad
Samhällsarbete i Lindome kommer att aktivt se över intresset för framtidsverkstad hos
skolorna (i första hand högstadiet) i Lindome och vid intresse verka för att en sådan process
genomförs.
Utfall 2014: Framtidsverkstad
Ingen framtidsverkstad har genomförts.
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Under vårterminen 2014 kontaktades Sinntorp-, Skånhälla- och Almåsskolan för att
undersöka möjligheterna att genomföra en framtidsverkstad i Lindome under ht-14 eller vt15. Flera av skolorna har under året haft rektorsbyten och flera pågående projekt, bl.a.
Toleransprojektet, därav kände skolledningen på respektive skola att de inte hade möjlighet
att även genomföra en framtidsverkstad under 2014. Däremot var samtliga rektorer positivt
inställda till att genomföra en framtidsverkstad framöver. Således kommer skolorna kontaktas
igen under vt-15 för att undersöka möjligheterna att genomföra en framtidsverkstad under
2015.
Mål 2015: Framtidsverkstad
Samhällsarbete i Lindome kommer att aktivt se över intresset för framtidsverkstad hos
skolorna (i första hand högstadiet) i Lindome och vid intresse verka för att en sådan process
genomförs.

Mål 2014: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Utfall 2014: Arrangemang


Under Snickarcupen, lördagskvällarna 11/1, 18/1, 25/1 och 1/2, erbjöd arrangemangsgruppen, i samarbete med LGIF och LBTK, pingis i Almåshallens pingislokal. Detta
för femte året i rad och i vanlig ordning välbesökt och uppskattat.



Lindomeloppet med kringaktiviteter genomfördes den 31 maj i Lindome centrum i
samverkan med flera lokala aktörer. Oerhört uppskattat och många besökare i olika
åldrar. Drygt hundra löpare, mestadels barn och ungdomar, sprang runt den snitslade
banan påhejade av boende som samlats i Lindome centrum. Nytt för i år var att det
även fanns en särskild seniorklass. På gräsmattan mitt i centrumet hade föreningar och
organisationer slagit upp sina tält, och på parkeringen fick barnen provsitta
räddningstjänstens brandbil. Många passade även på leka i hoppborgen, samt delta i
ponnyridningen. Från scenen bjöds det på livemusik av Salomon Jacobsson och
Gabriel Stenborg, samt en frågestund med våra kommunpolitiker, där besökarna fått
lämna sina viktigaste valfrågor i demokratigruppens ambulerande låda.



CaFÉT. Jesper Svensson som utexaminerades från Lindomeprojektet under våren
arrangerade under hösten tre cafékvällar på Lindomegården. Jesper gjorde en
inventering av vilka önskemål som fanns hos boende i Lindome och satte därefter ihop
ett program med olika teman: Stand-up comedy, Trubadurafton samt Juljazz. Samtliga
kvällar var välbesökta och uppskattade. Åldern på publiken var ovanligt blandad.
Kvällarna finansierades av samhällsarbete i Lindome. Jesper fick även ett bidrag
beviljat från Kultur ungdom.

Mål 2015: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.

Mål 2014: Ledningsgruppen
I så stor utsträckning som möjligt utforma verksamheten på ett sätt som ledningsgruppen
finner tillfredställande. Även under 2014 träffa ledningsgruppen vid ca 4-5 mötestillfällen,
samt att dokumentera mötena. Samordnarna för Kållered och Lindome arbetar även fortsatt
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gemensamt kring flera frågor, och har därför för avsikt att delta i varandras
ledningsgruppsmöten även under 2014.
Utfall 2014: Ledningsgruppen
Ovanstående har genomförts.
Ledningsgruppen består av representanter från kommunala förvaltningar, fastighetsförvaltare,
hyresvärd och hyresgästföreningen. 4 möten har hållits under året.
Samordnarna för Kållered och Lindome har i möjlig mån deltagit i varandras möten.
Mål 2015: Ledningsgruppen
I så stor utsträckning som möjligt utforma verksamheten på ett sätt som ledningsgruppen
finner tillfredställande. Även under 2015 träffa ledningsgruppen vid ca 4-5 mötestillfällen,
samt att dokumentera mötena. Samordnarna för Kållered och Lindome arbetar även fortsatt
gemensamt kring flera frågor, och har därför för avsikt att delta i varandras
ledningsgruppsmöten även under 2015.

Mål 2014: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2014. Samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.
Utfall 2014: Skapa och delta i relevanta nätverk
Samhällsarbete i Lindome har under året haft en mängd olika samarbetspartners: Lindome
GIF, skolan, Förbo, Lindomegården, Polisen, LO-facken, Hyresgästföreningen, ABF,
Folkhälsorådet, Brottsförebyggande rådet, kommunala förvaltningar, Frivilligverksamheten,
biblioteket, Äldreboendet Brogården, Träffpunkten, Mölndals museum, Kulturskolan m.fl.
Resultatet av denna samverkan redovisas i första hand under de olika arbetsmetoderna. Nedan
lyfts några exempel fram som inte sorterar under befintliga arbetsmetoder:


Odlingsinitiativet i Lindome. I samarbete med Förbo och kommunens
miljösamordnare fortsatte pallkragsodlingarna på flera platser i Lindome; Valås
förskola, Brogårdens äldreboende och Lindome dagliga verksamhet, samt en
bostadsnära odling i Dotegården där 24 av Förbos hyresgäster deltar. Uppfattningen
är att odlingarna tillfört extra kvalitéer i deras verksamhet.
Under våren 2014 startades det upp ytterligare pallkragsodlingar på fritidshem på
Valåsskolan, Hällesåkersskolan och Sinntorpskolan. Överlag är personal och barn på
fritidshemmen mycket nöjda med odlingarna, de har använt odlingarna som en del av
sin pedagogiska verksamhet. Flera av fritidshemmen har använt grödorna till elevernas
lunch.



Samhällsarbete i Lindome har i samverkan med ABF, miljösamordnaren, samt
samhällsarbete i Kållered startat upp ett arbete för att uppmärksamma
hållbarhetsfrågor i Mölndal. Den 17-23 mars anordnades för första gången
Hållbarhetsveckan i Mölndal, som är ett samarbete mellan många organisationer och
syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet.
Som en del av Hållbarhetsveckan anordnades det även lokala arrangemang i Lindome
med hållbarhetstema, bl.a. en loppis och en föreläsning om ekologisk odling. Läs mer
på: www.molndal.se/hallbarhetsveckan
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”Perspektiv på alkohol och droger” (tidigare ”En resa tillsammans”). Under
vårterminen genomförde två tidigare anställda gymnasieungdomar, Adina Lundgren
och Louise Cederhök, fyra lektioner med tema alkohol och droger för två
åttondeklasser på Skånhällaskolan. De teman som togs upp under lektionerna var:
narkotika, hälsa, unga lagöverträdare och sociala normer kopplat till alkohol och
droger. Över hälften av eleverna uppger i en utvärdering att de har fått ökad kunskap
inom området alkohol och droger. Folkhälsoplanerare Hillevi Funck och Alan Abdali
från Brottsförebyggande rådet har båda varit med i arbetet och även bidragit
ekonomiskt. Joel Persson från Samhällsarbete Lindome har varit pedagogiskt
bollplank under arbetet med lektionsplaneringen. De teman som användes har
sammanställts i ett metodmaterial.

Mål 2015: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2015. Samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.

Mål 2014: Trygghetsvandring
I samråd med ledningsgruppen se över om behov av ytterligare trygghetsvandringar i
Lindome finns och sådana fall besluta vilken sträcka vi ska vandra.
Utfall 2014: Trygghetsvandring
Ovanstående har genomförts.
Ledningsgruppen beslutade att vi skulle gå sträckan från Lindome centrum till
pendelstationen, som var föremål för en trygghetsvandring 2010. Årets vandring gick av
stapeln den 7/10 och hade god uppslutning med blandade åldrar och erfarenheter. Flera nya
synpunkter kom upp eftersom det var många nya ögon som såg sig omkring efter
förbättringsområden. Punkterna har sammanställts av samordnaren och Alan Abdali, BRÅ,
och skickats ut till ansvariga parter för en åtgärdsplan.
Mål 2015: Trygghetsvandring
1. Återvandring i Lindome centrum den 24/3.
2. I samråd med ledningsgruppen se över om behov av ytterligare trygghetsvandringar i
Lindome finns och sådana fall besluta vilken sträcka vi ska vandra.

Mål 2014: Årlig verksamhetsberättelse
Inkomma till ledningsgruppen med verksamhetsberättelse för året.
Utfall 2014: Årlig verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse är skriven och levererad till ledningsgruppen.
Mål 2015: Årlig verksamhetsberättelse
Inkomma till ledningsgruppen med verksamhetsberättelse för året.
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Mål 2014: Dörrknackning och boendeenkät
1. Från kommunens sida har ställts krav på uppföljande enkäter årligen. Detta för att se om
det går att utläsa trender i de boendes attityder, samt ifall det går att se effekter av
områdesarbetet. Så kommer ske under hösten 2014.
2. Se över ifall det går att finna lämpligare metoder för uppföljning av Samhällsarbete i
bostadsområden än årliga enkäter.
Utfall 2014: Dörrknackning och boendeenkät
1. Enkäter delades ut till samtliga 344 hushåll i Dotegården/Smörkullegården i mitten av
september. Dörrknackningen gjordes i slutet av september, ungefär 30 % av hushållen
omfattades av denna. Vi fick in totalt 61 enkäter från de boende. Svarsfrekvensen är alltså
blott cirka 18 %.
På påståendet ”Jag känner mig trygg i mitt område” blev medeltalet (1-5) = 4,1 (2013=3,7).
Alltså en liten höjning från föregående år.
På påståendet ”Jag trivs i mitt område” blev medeltalet 4,1 (2013=4,0). Marginell förändring i
jämförelse med föregående år.
2. Inte genomfört
Mål 2015: Dörrknackning och boendeenkät
1. Från kommunens sida har ställts krav på uppföljande enkäter årligen. Detta för att se om
det går att utläsa trender i de boendes attityder, samt ifall det går att se effekter av
områdesarbetet. Så kommer ske under hösten 2015.
2. Se över ifall det går att finna lämpligare metoder för uppföljning av Samhällsarbete i
bostadsområden än årliga enkäter.

Marko Manninen/Mölndals Stad/150120

Bilaga 1.
Skadekostnader i Lindome
(glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott i kronor)
2006
1 501 005
2007
646 040
2008
446 000
2009
50 134
2010
120 850
2011
96 776
2012
183 955
2013
99 287
2014
49 612
Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad
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