VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008/
VERKSAMHETSPLAN 2009
Lindomeprojektet
Projektets övergripande målsättning är att öka trivsel, trygghet och delaktighet för boende i
Lindome.

Bakgrund
I oktober 2006 tillsattes en samordnartjänst för ett boendeprojekt i Lindome. Arbetsmetoden
är inspirerad av det framgångsrika arbetet i bostadsområdena Bifrost och Åby. Grundtankarna
för projektet kan övergripande beskrivas i några punkter:
•

Öka delaktigheten för boende i Lindome.

•

Arbete skall ske utifrån ett helhetsperspektiv med hela Lindomes befolkning som
målgrupp.

•

Att engagera många parter i projektarbetet: Kommunala förvaltningar, skola,
föreningar, företag, kyrkan, hyresvärd samt engagerade boende i Lindome.

•

Försöka få flera parter att bidra ekonomiskt. Vilket innebär en måttlig summa för varje
part.

•

Projektet ska bidra med lokal kunskap om Lindome till en samhällsplanerande och
beslutsfattande nivå, samt att tillsammans med samordnarna i Bifrost 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.

Projektets första period fram till utgången av 2008 var helt finansierat av Mölndals Stad. Från
och med årsskiftet 2008/2009 gäller det samverkansavtal som tecknats mellan Mölndals Stad
och Förbo. Avtalet löper till utgången av 2011.
Personal:
En samordnare på heltid, samt 10 gymnasieelever som under skolterminerna arbetar 3 timmar
på torsdagskvällar. Därutöver timanställda vid behov, såsom extra handledare för
gymnasieungdomarna och andra aktiviteter.

Lokal:
Samordnaren har tillgång till två kontor: ett i stadshuset och ett i Lindome Centrum. Vilket
har varit en stor tillgång i arbetet eftersom samordnaruppdraget befinner sig mellan
medborgarna i området och beslutsfattare inom kommunen. På torsdagskvällar har projektet

även tillgång till en läxhjälps- och en datasal på Almåsskolan, då utrymmet i det lilla kontoret
inte räcker till verksamheten där 10 gymnasieelever arbetar i projektet.
Ledningsgrupp:
Ledningsgruppen för Lindomeprojektet består av representanter från Serviceförvaltningen,
KoF, BoU, AFF, HGF, samt hyresvärden Förbo.
Budget:
525 tkr per år inkl projektsamordnarens lön. Tillkommer lönekostnaden för de 10
gymnasieungdomarna:100 tkr. Den totala kostnaden är således 625 tkr per år.

MÅLGRUPP
Projektets arbete skall ske utifrån ett helhetsperspektiv med hela Lindomes befolkning som
målgrupp, med särskild inriktning mot gruppen ungdomar.

INRIKTNINGSMÅL
Verksamhetens mål är att tillfredställa målgruppens behov av:

•
•
•
•
•
•
•

Förbättrad demokrati
Ökad delaktighet
Tätare social gemenskap
Ökad tolerans
Sysselsättning
Vuxenansvar
Ett ekologiskt hållbart samhälle

EFFEKTMÅL
Ett framgångsrikt arbete inom ovanstående områden, ger ofta effekter på ytterligare områden:
• Minskad skadegörelse
• Ökad integration
• Ökad upplevd trygghet
• Ökad trivsel
• En mer positiv bild av bostadsområdet
• Levande närmiljö
• Minskat utanförskap
• Förbättrad folkhälsa
• Ökade möjligheter till sysselsättning

Bilagor:
1. statistik skadegörelse i Lindome

PRODUKTIONSMÅL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasieungdomar arbetar
Feriearbete
Delaktighet för boende
Näridrottsplats
Former för hur ledningsgruppen kan generera bäst resultat
Arrangemang
Förmedla en positiv bild av bostadsområdet
Förbättra kanalerna mellan boende och samhällsplanerare
Föräldrastöd
Öka samarbete mellan olika parter som berör området
Tillvaratagande och spridande av erfarenheter
Speciella åtgärder

Mål 2008: Gymnasieungdomar arbetar
1. Eftersom de 10 gymnasieungdomar som projektet anställde förra året går ut i år, kommer
nya att anställas till hösten.
2. En rapport om arbetet med gymnasieungdomar skall skrivas tillsammans med de andra
samhällsprojekten.
3. De tre samhällsprojekten har tillsammans sökt medel för kunna utveckla arbetet med
gymnasieungdomar i Mölndals Stad.
Utfall 2008: Gymnasieungdomar arbetar
1. Den första kullen av gymnasieungdomar som arbetat i Lindomeprojektet tog studenten och
avslutade därmed sitt arbete i projektet i juni 2008.
De har arbetat tre timmar under torsdagskvällar och varit indelade i tre arbetsgrupper utifrån
deras intresseområden:
Hemsidegruppen har jobbat med en hemsida med information om projektet och vad som är
aktuellt i Lindome: www.lindome.nu
Miljögruppen har under våren –08 samarbetat med Lindomegården kring ett dialogbaserat
delprojekt om fördomar. De har även arbetat under Pellekan-festen med miljöinformation
samt skräpplockning.
Läxhjälpsgruppen har gett stöd med läxläsning till högstadieelever på Almåsskolan.
Andra uppdrag som de haft är att designa en broschyr till Prova-på verksamheten som
projektet hade tillsammans med föreningar i Lindome.
Under året har 10 nya gymnasieungdomar anställts i projektet och de började arbeta 080828.
Könsfördelningen är jämn och ungdomarna kommer från olika delar av Lindome. Hälften av
gruppen är födda –90 och den andra hälften –91. Tanken är att den yngre halvan fortsätter att
arbeta i projektet fram till de tar studenten 2010, för en bättre kontinuitet.

Den nya gruppen gymnasieungdomar har tagit vid där denna förra slutade. De arbetar vidare
med arbetsuppgifterna: Läxhjälp, projektets hemsida, miljöarbete och barnpassning. De har
även sammanställt ett informationsblad från projektet, som delats ut i Lindomes hyresbestånd
i september respektive december. En ny grupp har bildats med inriktning på demokratifrågor,
som bl.a. informerat vid ett medlemsmöte för LO-facken angående hur man kan arbeta för att
öka delaktigheten för olika grupper. Miljögruppen har haft en bord på julmarknaden i
Lindome, där de sålde lussebullar och pepparkakor, som de bakat med ekologiska
ingredienser. Syftet var att samtala med besökarna om hur vi med enkla förändringar kan leva
mer miljövänligt. Pengarna skänktes sedan till Världsnaturfonden.
2. En rapport om arbetet med gymnasieungdomar har skrivits och skickats till berörda parter.
En särskild redovisning har skett till Serviceförvaltningen Samfast.
3. Lindomeprojektet har tillsammans med projekten i Åby och Bifrost beviljats 300 tkr för att
utveckla arbetet med gymnasieungdomar i Mölndals Stad. Delprojektet beskrivs under
rubriken: Speciella åtgärder.
Mål 2009: Gymnasieungdomar
Fortsätta arbetet med ungdomarna under året. Eftersom 5 gymnasieungdomar som projektet
anställde förra året går ut gymnasiet i år, kommer 5 nya att anställas till hösten.
Inleda vårterminen med en framtidsverkstad för de anställda ungdomarna, för att öka deras
delaktighet. Framtidsverkstaden planeras och leds av projektets demokratigrupp.
Under vårterminen dela rollen som arbetsledare med den nyanställde samordnaren i Kållered.

Mål 2008: Feriearbete
Mot bakgrund av att Mölndals Stad 2007 inte erbjöd några feriearbetsplatser för ungdomar
har situationen tagits upp i ledningsgruppen: Hur kan vi i boendeprojekten förbättra
situationen avseende feriearbete för ungdomar? Kan vi påverka Mölndals Stad att åter satsa på
feriearbeten för ungdomar?
Vilka resurser har Lindomeprojektet att göra en insats lokalt i Lindome? Ett förslag kan vara
att några av de tio gymnasieungdomarna som nu arbetar i projektet, samarbetar med 10 nya
under sommaren för att planera en invigning av Näridrottsplatsen till hösten.
Utfall 2008: Feriearbete
Projektet har tillsammans med områdeschefen i Lindome samt boendeprojekten i Bifrost och
Åby ansökt medel från Kommunstyrelsen till 40 feriearbetsplatser i Mölndals Stad, 3 veckors
arbetsperiod, 6 timmar/dag. Kommunstyrelsen beviljade 20 av dessa, med kravet att alla
skulle riktas till ungdomar med särskilda behov. Boendeprojekten har svarat för samordning
av arbetsuppgifter, rekrytering av ungdomar samt utvärdering av feriearbetsprojektet. Utöver
dessa platser har projektet i samarbete med hyresvärden Förbo haft möjlighet att erbjuda
ytterligare en plats i Lindome.
Samordnaren har tillsammans med samordnarna i Bifrost och Åby sammanfattat
utvärderingarna och andra intryck från feriearbetet i en rapport som distribuerats till
förvaltningschefer samt kommunstyrelsen.

Mål 2009: Feriearbete
Enheten för samhällasarbete ska verka för att Mölndals Stad ska erbjuda feriearbete även
under sommaren 2009. Samt att de brister som fanns 2008 förbättras.

Mål 2008: Delaktighet för boende
1. Dotegården och Smörkullegården
Projektet fortsätter samarbetet med Förbo och Hyresgästföreningen, angående hur
hyresgästernas delaktighet i boendefrågor kan öka.
2. Arbeta med att öka delaktigheten i Lindome för att motverka skadegörelse främst på
skolorna
Fortsätta arbetet med grupperna från framtidsverkstaden i oktober 2007. Presentera och
utvärdera arbetet under återsamlingen den 10 mars, samt ställa frågan ifall det finns intresse
att fortsätta arbeta med de olika frågorna som grupperna haft.
I samarbete med Ung och Trygg, finna ytterligare former för att förbättra delaktigheten i
Lindome för ungdomar.
Samarbeta med de föreningar i Lindome, som deltog mötet angående möjligheter till ProvaPå-Verksamhet under vårterminen.
Utfall 2008: Delaktighet för boende
1. Dotegården och Smörkullegården
Lindomeprojektet har samarrangerat ett möte med hyresgäster och hyresgästförening samt
Förbo i Dotegården/Smörkullegården den 16 juni. Åtta personer deltog. Närvarande var även
Thomas Andersson, ledare för process ARVID, Hyresgästföreningens metod för en
framtidsverkstad.
Mötet enades om ett nytt möte med ett känt namn som dragplåster: Thomas Andersson lovar
att ställa upp igen. Huvudsyftet är fortfarande detsamma, nämligen att försöka intressera
boende för förändringsarbete i bostadsområdet. Arrangörer: Den lokala hyresgästföreningen,
Förbo, Lindomeprojektet och Kultur och Fritid. Målgruppen för mötet breddas till boende i
Dote-/Smörkullegården, Kyrkängen och Tåbrovägen.
2. Arbeta med att öka delaktigheten i Lindome för att motverka skadegörelse främst på
skolorna.
Arbetet har utförts enligt planen. En återsamling av den första framtidsverkstaden hölls den
10 mars. Grupperna har bl.a. arrangerat en gemensam heldagsturnering i fotboll för de tre
högstadieskolorna i Lindome, samt startat en musikförening – Unga Musikers Förening - som
arrangerade sin första konsert på Bio Etage den 30/5. Deltagarna önskade en fortsättning på
processen.
I samarbete med Ung och Trygg hölls i november en fortsättning på arbetet med
Framtidsverkstad. Bl.a. planeras ett gemensamt musikarrangemang med tre högstadieskolorna
i Lindome. Dessutom fortsätter gruppen som arrangerade den gemensamma
fotbollsturneringen.

Under vårterminen genomfördes en Prova-på-verksamhet i samarbete med 10 föreningar i
Lindome, med huvudsaklig inriktning på mellanstadieelever, eftersom det är en ålderskategori
som faller mellan stolarna inom ordinarie kommunal verksamhet: De är för gamla för att gå
på fritidshem och för unga för att komma in på fritidsgårdarna. På deras fritid blir följaktligen
det lokala föreningslivet en viktig aktör för gruppen. Av olika anledningar är dock inte alla
barn föreningsaktiva. Vissa av dessa kanske är nyfikna på att börja, men är osäkra på vad de
ska välja och hur man ska gå till väga. Avsikten med en prova-på-verksamhet är att på ett
enkelt sätt låta barnen prova och bekanta sig med olika verksamheter som de är lite nyfikna
på. Ungefär 2-4 gånger per aktivitet. Eleven/deltagaren betalar ingen avgift för ”prova på” –
verksamheten.
Prova-på-verksamheten har uppfyllt de mål som sattes upp under förarbetet. Däremot är det
inte aktuellt för Lindomeprojektet att genomföra en liknande satsning under våren –09.
Anledningarna är flera:
• Formen för verksamheten är snarlik den lovverksamhet som Kultur och Fritid redan
bedriver. Att man får möjlighet att prova under fler veckor är inte en tillräcklig
skillnad.
• Från och med hösten –08 finns det en Näridrottsplats för spontanidrott i Lindome. Vi
bör följa på vilket sätt den påverkar icke-föreningsaktiva barn och ungdomars
fritidsaktivitet.
• BoU planerar en fritidsverksamhet för mellanstadieelever.
Beroende på hur ovanstående punkter utvecklas kan det för projektets del vara aktuellt att i
någon form samarbeta med föreningar i Lindome kring gruppen icke-föreningsaktiva barn och
ungdomar. Dock bör formen vara mer öppen och med högre tillgänglighet för de som vill
prova på. Därför bör man inte ha någon föranmälan, samt att samlingsplatsen och veckodagen
är densamma vid varje tillfälle.
Mål 2009: Delaktighet för boende
1. Lindomes hyresbestånd
Genomföra boendemöte enligt planerna från föregående möte.
2. Arbeta med att öka delaktigheten i Lindome för att motverka skadegörelse främst på
skolorna
Fortsätta arbetet med grupperna från framtidsverkstaden för högstadieelever. Presentera och
utvärdera arbetet vid återsamlingen under våren, samt ställa frågan ifall det finns intresse att
fortsätta arbeta med de olika frågorna som grupperna haft.

Mål 2008: Näridrottsplats
En Näridrottsplats är en plats för spontanidrott som ska vara lättillgänglig för de boende i
området, med huvudsaklig inriktning på barn och ungdomar. Platsen fungerar som en
mötesplats, men syftet är även att icke-föreningsaktiva barn och ungdomar får en möjlighet att
röra på sig.
Mölndals första Näridrottplats Byggdes i Åby hösten 2005, efter en process där elever på
skolorna fått vara med och bestämma innehåll och utformning. Det är en utmärkt

integrationsarena, där olika åldersgrupper möts - små barn, föräldrar, ungdomar, äldre,
familjer - vardag som helg. Näridrottsplatsen har inte utsatts för någon skadegörelse och
dessutom har skadegörelsen i närområdet minskat.
För Lindomes näridrottsplats beräknas en första skiss vara klar i januari, som sedan ska visas
för ovan nämnda grupper, för att samla in synpunkter på innehåll och utformning. Arkitektens
närvaro på dessa möten är önskvärd. Efter den första skissen skall även en preliminär
kostnadskalkyl begäras från entreprenören GK-park. Ifall kostnaden för platsen överstiger de
3 000 tkr, som finns budgeterat, måste projektledaren samt avd. chef för VoF söka
kompletterande finansiering. Vidare kommer platsen att behöva handikappanpassas.
Resterande preliminär tidplan: Bygget påbörjas innan sommaren 2008. Invigning hösten
2008.
Utfall 2008: Näridrottsplats
Alla punkter i planen har genomförts. Lindomeprojektet har därutöver arrangerat ett möte
med entreprenören för skateparken samt skateintresserade ungdomar från Lindome. Första
spadtaget grävdes den 9/5. Slutbudgeten för näridrottsplatsen blev 3,2 milj. kronor.
Lindomeprojektet har även medverkat i att en feriearbetare från Mölndals Stads satsning har
förlagt en del av sin arbetstid med att arbeta med näridrottsplatsen. Anläggningen invigdes
den 6/10, i samband med Balansens hälsovecka i Lindome, och har varit välbesökt under året.
Mål 2009: Näridrottsplats
Genomföra minst ett arrangemang på Näridrottsplatsen.
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar. Undersöka
möjligheterna för att uppföra en skateramp på platsen (alternativt på annan plats i Lindome),
eftersom en sådan efterlysts av ungdomarna som använder Skateparken.
Använda erfarenheterna från delaktighetsprocessen
Näridrottsplats i planeringen Kållereds Näridrottsplats.

vid
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Mål 2008: Utveckla former för hur ledningsgruppen för samhällsarbete i Lindome kan
generera bäst resultat.
•
•

Samarbeta med de andra boendeprojekten för att försöka utarbeta gemensamma
formella förhållningssätt i projektens ledningsgrupper.
Följ upp i vilken utsträckning som Lindomeprojektet/Boendeprojekten är förankrat i
respektive organisation.

Utfall 2008: Utveckla former för hur ledningsgruppen för samhällsarbete i Lindome kan
generera bäst resultat.
Ovanstående är inte genomfört.
Mål 2009: Utveckla former för hur ledningsgruppen för samhällsarbete i Lindome kan
generera bäst resultat.
•

Samarbeta med de andra boendeprojekten för att försöka utarbeta gemensamma

•

formella förhållningssätt i projektens ledningsgrupper.
Följ upp i vilken utsträckning som Lindomeprojektet/Boendeprojekten är förankrat i
respektive organisation.

Mål 2008: Arrangemang i Lindome
Fortsätta samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Utfall 2008: Arrangemang i Lindome
Lindomeprojektet har finansierat ordningsvakter under en av ”riskkvällarna” på Snickarcupen
i januari. Samt att gymnasieungdomarna arbetade extra samma kväll för en lugnade effekt.
Inga incidenter skedde under denna kväll. Detta ska ses mot bakgrund av att arrangörerna de
senaste åren har haft våldsincidenter under de två helgkvällar när äldre ungdomar spelar i
Almåshallen. Snickarcupen bör betraktas som det drogfria arrangemang i Lindome som
samlar flest ungdomar till. Av denna anledning är det viktigt att bidra till dess fortlevnad.
Lindomeprojektets gymnasieungdomar har arrangerat en grillkväll i Lindome Centrum den
24/5.
Samordnaren har arbetat som ljudtekniker under den nybildade musikföreningen UMFs
konsert på Bio Etage den 30/5.
Invigningen av Näridrottsplatsen den 6/10 arrangerades av Lindomeprojektet i samarbete med
högstadieskolorna i Lindome. På programmet fanns musik från Lindomes musikförening
UMF, tal och uppvisningsmatcher med lärare och elever. Elfsborg Ifs Teddy Lucic gjorde den
symboliska första avsparken på konstgräsplanen. Antalet besökare var ca. 500 personer.
Mål 2009: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.

Mål 2008: Förmedla en positiv bild av Lindome
Fortsätta med en god relation till massmedier, samt att göra intresseväckande pressutskick vid
olika nya delprojekt och arrangemang där projektet deltar.
Utfall 2008: Förmedla en positiv bild av Lindome
Under 2008 har det skrivits sex positiva artiklar i Göteborgsposten, Norra Halland resp.
Mölndalsposten, med anknytning till projektet.
Mål 2009: Förmedla en positiv bild av Lindome
Även i fortsättningen ha en god relation till massmedier, samt göra intresseväckande
pressutskick vid olika nya delprojekt och arrangemang där projektet deltar.

Mål 2008: Förbättra kanalerna mellan boende och samhällsplanerare.
Fortsätta bidra med lokal kunskap om Lindome till en samhällsplanerande och beslutsfattande
nivå.
Utfall 2008: Förbättra kanalerna mellan boende och samhällsplanerare.
Samordnaren har, tillsammans med de två andra samordnarna för samhällsarbete, deltagit i
heldagskonferensen ”Det Goda Boendet” arrangerat av FoU i Väst/GR den 20 februari, som

fokuserade på planering av bostäder och boende ur ett hälso- och trygghetsperspektiv. Syftet
med dagen var att visa på såväl praktiska exempel som aktuell forskning inom området.
Under ”praktiska exempel” berättade samordnarna hur och varför man arbetar med metoden
samhällsarbete för tätare social gemenskap, ökad delaktighet och trygghet.
Deltagandet i konferensen var lyckat och ett uppföljningsmöte hölls den 15 maj med
representanter från fem olika förvaltningar: AFF, KoF, KLK, GK, samt SBK.
Frågeställningen var hur vi kan få fysisk planering och byggande till att även omfatta den
sociala dimensionen. Hur kan man ta vara på kommunens samlade kompetens i planering och
skötsel av vår gemensamma fysiska miljö – i nya och befintliga bostadsområden? Detta inte
minst mot bakgrund av att det byggs som aldrig förr i vår kommun.
Leif Fred, SBK, med flera menade att det vore bra att välja en eller ett par områden som
”ligger rätt till” i förhållande till planeringsprocessen. Man skulle då kunna inspirera grupper,
både kommunala tjänstemän och medborgargrupper, att tidigt kunna delta i någon form för att
ge underlag till en god fysisk planering. Detta kunde gärna ske med någon av samordnarna i
boendeprojekten som spindel i nätet.
Det beslutas att en arbetsgrupp med Staffan Claesson, KLK, som samordnare skall bildas för
att bl.a. ta ställning till vilket/vilka område(n) som kan vara lämpligt att se närmare på i en
planeringsprocess. Representant för boendeprojekten ingår i arbetsgruppen.
Mål 2008: Förbättra kanalerna mellan boende och samhällsplanerare.
Fortsätta bidra med lokal kunskap om Lindome till den samhällsplanerande och
beslutsfattande nivån. Boendeprojektens representant i arbetsgruppen håller sig uppdaterad
angående vad som planeras i Mölndals Stads bostadsförsörjningsprogram.

Mål 2008: Föräldrastöd
Samarbeta med familjecentralen ”Fyrklövern” för att öka vuxenansvaret i Lindome.
Utfall 2008: Föräldrastöd
Lindomeprojektets gymnasieungdomar har under både vår – och hösterminen arbetat som
barnvakter under de sex kvällar per termin som kursen ”Föräldraträffen” pågått i Lindome, för
att öka antalet deltagare på kurserna. Utfallet var mycket positivt enligt samtliga parter.
Mål 2009: Föräldrastöd
Projektets ungdomar kommer även i fortsättningen att erbjudas arbete som barnvakter under
föräldrakurserna i Lindome.

Mål 2008: Öka samarbete mellan olika parter som berör området
Fortsätta samarbetet med Gatukontoret, högstadieskolorna, polisen, Förbo, fritidsgården, NTF
och MHF i frågan om mopedåkning. Bidra med delaktighetsperspektiv till de fysiska
förändringar i Lindome C som planeras av Gatukontoret.
Fortsätta samarbeta med parter som vill samarbeta för ett bättre Lindome.
Utfall 2008: Öka samarbete mellan olika parter som berör området
Samordnaren har träffat representanter från fastighetsägaren i Lindome Centrum angående

förändringar på Almåsgången, samt vidarebefordrat förslaget från Gatukontoret till
Sinntorpskolans trafikutbildning - ”Rätt och vett i trafiken” – elevens val för åk. 8.
Utöver de samverkans parter som beskrivs under andra produktionsmål har projektet
samverkat med: Företagarföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Balansen Lindome,
Områdesgruppen, LO-facken samt ABF.
Mål 2009: Öka samarbete mellan olika parter som berör området
Fortsätta samarbetet med nuvarande parter samt finna ytterligare parter som vill arbeta aktivt
för ett bättre Lindome.
Mål 2008: Tillvaratagande och spridande av erfarenheter
Från och med årsskiftet 2007/2008 ligger alla de tre nuvarande projektsamordnarna under
samma avdelning på KoF vilket effektiviserar samarbetet mellan projekten. Det ger även
möjligheter till ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter. Ett tätare samarbete mellan
projektsamordnarna och projektens respektive nätverk ger goda möjligheter till att se
samhällsarbetet ur ett helhetsperspektiv för Mölndals Stad. Under 2008 ska
projektsamordnarna undersöka hur man effektivast använder sig av en sådan
samordningsvinst i ett långsiktigt förebyggande perspektiv.
Fortsätta informera och sprida fördelarna med metoden samhällsarbete i bostadsområden.
Utfall 2008: Tillvaratagande och spridande av erfarenheter
Samordnarna för boendeprojekten har utarbetat en gemensam plattform för samhällsarbetet i
Mölndals Stad, med utgångspunkt i det arbete som bedrivits i respektive område. Plattformen
fungerar även som grund i den årliga verksamhetsberättelsen/-planen.
Samordnaren har informerat Brottsförebyggande rådet, Serviceutskottet, samt AFFs
ledningsgrupp om samhällsarbetet i Mölndals Stad.
Mål 2009: Tillvaratagande och spridande av erfarenheter
Fortsätta med att effektivisera samarbetet mellan boendeprojekten, med särskild tyngdpunkt
på boendeprojektet i Kållered som inleddes januari 2009.
Fortsätta att informera och sprida fördelarna med metoden samhällsarbete i bostadsområden.

Mål 2008: Speciella åtgärder
Utveckla arbetet med gymnasieungdomar
Använda samverkansmedel från kommunstyrelsen till en gemensam framtidsverkstad för de
anställda gymnasieungdomarna i Mölndals tre boendeprojekt, samt kartläggning av
”riskzons”-grupperingar bland ungdomar i åldrarna 15-20 år i Lindome.
Utfall 2008: Speciella åtgärder
Utveckla arbetet med gymnasieungdomar
I november hölls en gemensam framtidsverkstad med samhällsprojekten i Bifrost och Åby.
Deltagare var projektens 30 anställda gymnasieungdomar. Temat var ”Ett bättre Mölndal för

ungdomar”. Även denna framtidsverkstad utfördes i samarbete med Ung och Trygg.
Lindomeprojektets ungdomar deltar i fyra olika grupper:
•

Ungdomsbostäder i Mölndal
Undersöka möjligheten till att hyresvärdar ska ha lägenheter som bara ungdomar kan
söka, enligt modellen ”Ungahem” i Göteborg.

•

Belysning
Det är mörkt och otryggt i olika delar av Mölndal. Gruppen ska arbeta för bättre
belysning i Mölndal.

•

Fritidsgård för gymnasieungdomar.
Arbeta för en fritidsgård för gymnasieelever i Mölndal centrum.

•

Ett bättre Mölndals centrum
Just nu lockas ungdomar till Göteborg och inte Mölndal. Hur ska ungdomar lockas till
det nya Mölndals Centrum? T.ex. Ekologiskt, ska vara viktigt, tycker gruppen som
arbetar med denna fråga.

Kartläggning av ungdomar i åldrarna 15-20 år i Lindome. Under v.17 – 23 har Vanessa
Vogel, KoF, arbetet 10 tim/v med att kartlägga vilka grupperingar som finns i Lindome där
ungdomar i åldern 15-20 år riskerar att hamna i en negativ utveckling. Resultatet presenteras i
en gemensam rapport om det brottsförebyggande arbetet i boendeprojekten.
Mål 2009: Speciella åtgärder
Utveckla arbetet med gymnasieungdomar
Fortsätta arbetet med grupperna från framtidsverkstaden för gymnasieungdomar. Presentera
och utvärdera arbetet vid återsamlingen under våren, samt ställa frågan ifall det finns intresse
att fortsätta arbeta med de olika frågorna som grupperna haft.
Söka ekonomiska medel för att utöka det brottsförebyggande arbete, som utförts i Bifrost och
Åby under 2008, till att omfatta hela Mölndal.
Undersöka intresse för att några av gymnasieungdomarna ska fortsätta arbetet efter att de gått
ut gymnasiet, samt se efter ekonomiska möjligheter till att genomföra ett sådant delprojekt.

Nya mål 2009: Samarbete med Kålleredsprojektet
Undersöka möjlighet till EU-stöd genom LEADER-projektet eller annat lämpligt projekt, för
ett utökat samarbete mellan Kållered och Lindome.
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BILAGA 1.

SKADEKOSTNADER I MÖLNDALS STAD
(Glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott)
SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
I LINDOME

år 2005

år 2006

Totalt;

965 465

1 501 005 646 040

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad

år 2007 år 2008

446 000

