VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/
VERKSAMHETSPLAN 2010
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. Grundtankarna
för projektet 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 projektarbetet: 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.

Projektets första period fram till utgången av 2008 var helt finansierad av Mölndals Stad. Från
och med årsskiftet 2008/2009 gäller det samverkansavtal som tecknats mellan Mölndals Stad
och hyresvärden Förbo. Avtalet löper till utgången av 2011.
Personal:
En samordnartjänst på heltid, samt 10 gymnasieelever som under skolterminerna arbetar 3
timmar på torsdagskvällar. Därutöver arbetar timanställda vid behov.
Lokal:
Samordnaren har tillgång till två kontor: ett i stadshuset och ett i Lindome centrum. Detta är
en stor tillgång i arbetet eftersom samordnaruppdraget befinner sig mellan medborgarna i
området och beslutsfattare i kommunen. På torsdagskvällar har projektet även tillgång till en
läxhjälps- och en datasal på Almåsskolan.
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, dock med en särskild inriktning mot gruppen ungdomar.

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.
att 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.
aktiviteter som bidrar till förbättrad folkhälsa.
att ledningsgrupperna optimerar formerna för sitt arbete.
att den positiva bilden av respektive område förmedlas.
att samhällsproblem i respektive bostadsområde uppmärksammas och analyseras, samt
finna metoder för att angripa dessa.
att demokratiska krafter i lokalsamhället stärks.
att kanalerna mellan boende och samhällsplanerare förbättras.
kontaktytorna mellan olika aktörer (näringsliv, föreningsliv, hyresvärdar, m.fl.) i
respektive område förbättras.
att det tvärsektoriella arbetet inom kommunen fungerar effektivare.
att möjligheter till såväl avlönat arbete som meningsfull fritidssysselsättning för
ungdomar erbjuds i respektive område.

Bilagor:
1. statistik skadegörelse i Lindome

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
dokumentera och utvärdera arbetet i form av en årlig verksamhetsberättelse.
genomföra boendeenkät och dörrknackning i respektive projekts prioriterade
bestånd under varje projektperiod.

Mål 2009: Timanställda 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 i arbetets utformning. Framtidsverkstaden planeras och leds av projektets
demokratigrupp.
Under vårterminen dela rollen som arbetsledare med den nyanställde samordnaren i Kållered.
Utfall 2009: Timanställda gymnasieungdomar
Ovanstående har genomförts.
Gymnasieungdomarna har arbetat tre timmar på torsdagskvällar under skolterminerna. Under
vårterminen har Marko Manninen varit arbetsledare tillsammans med Erik Rimsten,
samordnare Kålleredprojktet. Under hösten har Erik efterträtts av Joel Persson, som är
timanställd 10 h/v i projektet.
Ungdomarna har varit indelade i fem 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 vid flera tillfällen besökt äldreboendet Brogården, där de bl.a. annat visat
film och kommunicerat kring teman som trygghet och hälsa.
De har också arbetat under Pellekan-festen i Stadshusparken 5 Juni med miljöinformation
samt skräpplockning.
Miljögruppen har även ansvar för att uppmärksamma och rapportera ev. klotter/skadegörelse
på Näridrottsplatsen i Lindome.
Läxhjälpsgruppen har gett stöd med läxläsning till högstadieelever på Almåsskolan, samt
informerat elever, lärare och föräldrar om sin verksamhet.
Demokratigruppen har fotodokumenterat främlingsfientligt klotter i Lindome, samt informerat
bl.a. Brottsförebyggande rådet om vilka organisationer som förekommer i klotter/affischering

i Lindome samt vad deras hemsidor innehåller. De har även upparbetat en struktur kring hur
man så fort som möjligt får bort främlingsfientligt klotter i området.
Gymnasieungdomarna i Lindome och Kållered har tillsammans med LO sökt medel för att
utveckla arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i områdena.
De har även arbetat under Snickarcupen, Lindome GIF:s årliga inomhusturnering i
Almåshallen, med uppgift att gå runt synas, prata med folk och skapa god stämning på
läktaren. Deras insats var mycket uppskattad av arrangören Lindome GIF.
Demokratigruppen ansvarade för en ”Projektverkstad” där olika synpunkter om
effektivisering av projektets arbete fördes fram och flera av idéerna har sedan införlivats i
projektets arbete under torsdagsvällarna.
Arrangemangsgruppen samarbetade den 16 januari med UngaMusikersFörening kring en
konsert med lokala band på Lindomegården.
De planerade och genomförde ett större arrangemang på näridrottsplatsen den 16 maj. De
ansvarade för organisationen av en fotbollsturnering med livemusik och ekologisk
modevisning.
Arrangemangsgruppen arbetade även under Lindomedagen den 5 september samt på den
fotbollsturnering som hölls på kvällen i samarbete med Lindome GIF.
Arrangemangs- och miljögruppen har även samarbetat för att genomföra en ekologisk präglad
julmarknad tillsammans med Johanneshjälpen. Försäljningen bestod av ekologiskt bakade
lussebullar, pepparkakor samt secondhandvaror.
Gemensamma uppdrag
Ungdomarna har utformat och delat ut information om vad som händer i Lindome. De har
även tillsammans med ungdomar från Kålleredprojektet deltagit på ”Swing it” – en mässa för
pensionärer som hölls i Möllan i november.
Gymnasieungdomarna har även utfört arbete åt andra uppdragsgivare:
Folkhälsorådet – Barnpassning under föräldrautbildning i Lindome
Familjecentralen – ansvariga vid kanotpaddling barnsjön under ”sommarveckan” v. 32
Under höstterminen anställdes en ungdom som ej kunnat anställas i projektet som barnpassare
i ett samarbetsprojektet med folkhälsorådet. Uppdragsgivarna var så nöjda med insatsen att
ungdomen fick en ny anställning som barnpassare på en annan föräldrakurs.
Speciella åtgärder: Delprojekt Unga ledare i Lindome
Lindomeprojektet har tillsammans med fyra ungdomar, som tidigare varit timsanställda i
projektet, blivit beviljade medel (5000 euro) från EU-programmet ”Youth in action”, för att
utveckla en ny arbetsmodell. Programmet administreras av ungdomsstyrelsen.
Den övergripande idén med projektet är att skapa ett forum för ungdomar i Lindome med
omnejd, för att arbeta med demokrati, samhällsengagemang och delaktighetsfrågor. Hur den
exakta formen på detta forum kommer att se ut, avser vi i Lindomeprojektet att utarbeta under
vårterminen 2010 tillsammans med ungdomarna. På sikt är idén att ungdomarna kommer att
arbeta helt självständigt, med Lindomeprojektet som en möjlig samarbetspart.
En bärande del i projektet är att de som arbetar med frågorna endast är några år äldre än de
ungdomar som de träffar, samt att de bor i samma område. I detta projekt kommer fyra unga
vuxna födda –89 /–90 arbeta med teman som närdemokrati, tolerans och dialog.

Målsättningen är att bygga på existerande verksamheter och mötesplatser, och att söka
lösningar på hur man genom samverkan kan utveckla dem och använda dem på ett kreativt
sätt, utan stora tillskott av ekonomiska resurser. Målet är att tillgodose ungdomars behov av
positiva, kreativa mötesplatser i sitt närområde.
De fyra ungdomarna har ett lämpligt nätverk som omfattar större föreningar samt fritidsgård.
Projektidén är att både utveckla dessa redan existerande mötesplatser till att i högre grad
arbeta med demokrati- och delaktighetsfrågor, men även att skapa nya mötesplatser genom
samverkan kring nya arrangemang, t.ex. musik- och sportevenemang.
Konkreta exempel på arbetsuppgifter är att erbjuda läxhjälp i fotbollsklubben Lindome GIFs
klubblokal; förebygga våld och främlingsfientlighet i samband med arrangemang i Lindome,
samt genom värderingsövningar och dialog kommunicera aktuella samhällsfrågor med
högstadieungdomar som besöker fritidsgården i Lindome.
De unga ledarna i projektet är själva ett exempel på hur ungdomar kan vara delaktiga i sitt
närområde i frågor som berör dem. De unga ledarna har även en lokal förankring och kunskap
om Lindome i och med att de själva är uppvuxna och bor i området.
Projektstart 1 december. Projektet ska utvärderas under september 2010.
Mål 2010: Timanställda gymnasieungdomar
1. 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.
Öka samarbetet med de andra boendeprojektet i synnerhet Kållered.
2. Fortsätta arbetet med de fyra ungdomarna i ”Ska det vara såhär?” med utgångspunkt i
planeringen i ansökan till delprojektet. Slutredovisa till Ungdomsstyrelsen i september. Samt
se över möjligheten att även framöver kunna bedriva denna typ av projektarbete med
ungdomar som varit timanställda i Lindomeprojektet.
Mål 2009: Feriearbete
Enheten för samhällsarbete ska verka för att Mölndals Stad ska erbjuda feriearbete även under
sommaren 2009. Samt att de brister som fanns 2008 förbättras.
Utfall 2009: Feriearbete
Boendeprojekten har tillsammans med BOU, Serviceförvaltningen och AFF sökt medel från
Kommunstyrelsen till 50 feriearbetsplatser i Mölndals Stad. Förhoppningen var att ungdomar
skulle erbjudas jobb sex timmar om dagen under tre veckor vardera. Kommunstyrelsen
beviljade 25 platser, med krav att platserna skulle vikas för ungdomar med särskilda behov.
Områdesprojekten var aktiva under hela processen, vid såväl formulering av ansökan som vid
rekrytering av ungdomar och vid utvärdering.
Mål 2010: Feriearbete
Boendeprojekten hoppas på att nya feriearbetsplatser erbjuds under 2010 och har för avsikt att
vara aktiv under hela processen för att så ska ske.
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 vid uppförandet av Lindomes
Näridrottsplats i planeringen Kållereds Näridrottsplats.
Utfall 2009: Näridrottsplats
Ovanstående har genomförts.
Två arrangemang har genomförts på Näridrottsplatsen.
Dialog med brukarna har bl.a. resulterat i att belysningstiden förlängts med en timme under
fredags- och lördagskvällar. Kostnader för skateramp undersöktes men genomförandet blev
inte aktuellt på grund av ekonomiska nedskärningar inom förvaltningen.
Samordnaren deltog under våren i planeringsarbetet av Näridrottsplats i Kållered. I juli sköts
planerna för uppförandet upp till 2012, och därmed även behovet av att prioritera
planeringsarbete.
Mål 2010: Näridrottsplats
Genomföra två arrangemang på Näridrottsplatsen.
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar.
Mål 2009: Framtidsverkstad
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.
Utfall 2009: Framtidsverkstad
Arbetet har utförts enligt planen. En återsamling av framtidsverkstaden hölls den 15 maj.
Deltagarna önskade en fortsättning på processen.
I samarbete med Ung och Trygg hölls 21-22 oktober en fortsättning på arbetet med
Framtidsverkstad. Några som deltagare från tidigare framtidsverkstäder deltog, samt många
som inte deltagit innan. Bl.a. planeras ett gemensamt musikarrangemang med tre
högstadieskolorna i Lindome.
Ungefär 30 deltagare vid båda tillfällena.
__________________________________________________________________________________

Mål 2010: Framtidsverkstad
1. 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.
2. Undersöka möjligheten för att ungdomar som ingått i projektets gymnasieungdomsarbete i
samarbete med Ung och Trygg ska genomgå utbildning i hur Framtidsverkstäder genomförs.
Mål 2009: Arrangemang
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.

Utfall 2009: Arrangemang
UMF-Rocken 16/1
Lindomeprojektets arrangemangsgrupp har ett samarbete med UMF med en konsert där lokala
band spelar på lindomegården.
Snickarcupen 17/1
Lindomeprojektet har finansierat ordningsvakter under en av ”riskkvällarna” på Snickarcupen
i januari. Även gymnasieungdomarna arbetade extra samma kväll för en lugnade effekt. Inga
incidenter skedde under denna kväll. Arrangören Lindome GIF var mycket positiva till
ungdomarnas insats.
Lindomespelen 16/5
Lindomeprojekts arrangemangsgrupp samarbetar med UMF och Lindomegården med
fotbollsturnering, livemusik och ekologisk modevisning. Arrangemanget hölls mellan 15.0021.00.
Lindomedagen 5/9
Lindomeprojektet informerade och delade ut broschyrer om Lindomeprojektets olika
delprojekt samt om fotbollsturneringen på näridrottsplatsen som hölls senare på kvällen.
Fotbollsturnering 5/9
”Street Soccer Tournament” hölls mellan kl.18 – 21. I Samarbete med Lindome GIF.
Arrangemangsgruppen höll i en freestyle- och prickskyttetävling.
Julmarknad 11/12
Projektets gymnasieungdomar i samarbete med Johanneshjälpen håller en ekologisk präglad
julmarknad, med försäljningen av ekologiskt bakade lussebullar, pepparkakor samt
secondhand varor.
Mål 2010: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Mål 2009: Ledningsgruppen
Ett mål med ledningsgrupperna för områdesprojekten är att underlätta engagemanget för
aktörer som är med och delfinansierar projektet, för kommunala tjänstemän och politiker och
för aktörer som på ett extra förtjänstfullt sätt är aktiva i lokalsamhället. Målet är att
dokumentera träffarna och löpande återkoppla arbetet till ledningsgruppen.
Utfall 2009: Ledningsgruppen
Ovanstående har genomförts.
Ledningsgrupp består av representanter från kommunala förvaltningar, hyresvärdar och
hyresgästföreningen. 5 möten har hållits under året.
Mål 2010: Ledningsgruppen
Även under 2010 träffa projektets ledningsgrupp vid ca 4-5 mötestillfällen, samt att
dokumentera mötena.

1) I samverkan med de andra boendeprojekten arbeta fram tydligare och mer effektiva
gemensamma formella förhållningssätt i projektens ledningsgrupper.
2) Kålleredprojektet och Lindomeprojektet arbetar gemensamt kring flera frågor.
Projektsamordnarna har för avsikt att delta i varandras ledningsgruppsmöten under 2010.
Mål 2009: Skapa och delta i relevanta nätverk
Grundidén med arbetet är att tillsammans med goda krafter i lokalsamhället samarbeta kring
frågor som gynnar de boende. En viktig aspekt av detta är också att finna en rimlig
avgränsning för projektet och prioritera klokt.
Utfall 2009: Skapa och delta i relevanta nätverk
Projektet har under året haft en mängd olika samarbetspartners. Till dom kan räknas: Lindome
GIF, biblioteket, skolan, Förbo, Lindomegården, LO-facken, Hyresgästföreningen,
Folkhälsorådet, Studieförbundet vuxenskolan, Brottsförebyggande rådet, United sisters,
kommunala förvaltningar, Frivilligverksamheten, Unga fotbollsspelare mot rasism m.fl.
Mål 2010: Skapa och delta i relevanta nätverk
Ovanstående samarbeten fortsätter även under 2010.
Mål 2009: Årlig verksamhetsberättelse
En upparbetad metod för dokumentation i form av verksamhetsberättelser finns inom enheten
för samhällsarbete. Projektets avsikt är bidra till att utveckla metoden.
Utfall 2009: Årlig verksamhetsberättelse
Förutom denna verksamhetsberättelse har boendeprojekten har även gemensam skrivit en mer
kortfattad verksamhetsberättelse till Kultur- och fritidsförvaltningens samlade utvärdering.
Under året har även formen för verksamhetsberättelsen förbättrats i samarbete med
samordnarna för de andra boendeprojekten.
Mål 2010: Årlig verksamhetsberättelse

1. Bidra till utveckling av den befintliga metoden.
2. Sammanställa en rapport för projektets första tre verksamhetsår.
Mål 2009: Dörrknackning och boendeenkät
En dörrknackning och boendeenkät är inplanerad under projektperioden 2009-2011.
Utfall 2009: Dörrknackning och boendeenkät
Ingen boendeenkätundersökning i Lindome har genomförts under 2009.

Mål 2010: Dörrknackning och boendeenkät
Lyfta frågan i ledningsgruppen angående när under projektperioden 2009-2011 som det är
lämpligast att förlägga en boendeundersökning och hur kan innehållet förbättras jämfört med
enkäten som utfördes under första projektperioden 2006-2008.
Marko Manninen/Mölndals Stad/100129

BILAGA 1.

SKADEKOSTNADER I MÖLNDALS STAD
(Glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott)
SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
år 2005
I LINDOME

år 2006

år 2007

år 2008 år 2009
1/1-31/10

Totalt (kr)

965 465

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad

1 501 005

646 040

446 000

50 134

