VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/
VERKSAMHETSPLAN 2011
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 på Aktiviteten i Mölndal 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
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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
dokumentera och utvärdera arbetet i form av en årlig verksamhetsberättelse.
genomföra boendeenkät och dörrknackning i respektive projekts prioriterade
bestånd under varje projektperiod.

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.
Utfall 2010: Timanställda gymnasieungdomar
1. Ovanstående har genomförts.
Gymnasieungdomarna har arbetat tre timmar på torsdagskvällar under skolterminerna. Under
året har 5 nya gymnasieungdomar anställts i projektet. De började arbeta i augusti.
Könsfördelning är jämn. Ungdomarna kommer från olika delar av Lindome. Hälften av
gruppen är födda –92 och den andra halvan –93. Tanken är att den äldre halvan av gruppen
”pensioneras” till sommaren 2011, medan den yngre fortsätter att arbeta i projektet fram till
det att de tar studenten 2012. Alltså anställs fem nya ungdomar även till hösten 2011.
Samordnaren Marko Manninen varit arbetsledare tillsammans med Joel Persson, som är
timanställd 10 h/v i projektet och jobbar i huvudsak på torsdagskvällarna samt under
projektets olika arrangemang.
Ungdomarna har varit indelade i fyra arbetsgrupper utifrån deras intresseområden:
Miljögruppen har en gång per termin besökt äldreboendet Brogården, där de bl.a. arrangerat
allsång med livemusik.
Miljögruppen har även ansvar för att uppmärksamma och rapportera ev. klotter/skadegörelse
på Näridrottsplatsen i Lindome.
De har gjort en sammanställning av hur Näridrottsplatsen används efter skoltid, där det bl.a. är
tydligt att det är få tjejer som besöker platsen efter att de gått hem från skolan. De har även
börjat planera en uppföljning i form av fokusgruppsintervjuer med högstadietjejer samt
undersöka hur föreningsaktiviteten ser ut i Lindome uppdelat på kön.
Demokratigruppen har fotodokumenterat främlingsfientligt klotter i Lindome, samt upparbetat
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en struktur kring hur man så fort som möjligt får bort främlingsfientligt klotter i området. De
har i tillsammans med Kålleredprojektets demokratigrupp gjort en gemensam powerpointpresentation av klottret, som har presenterats för kultur- och fritidsnämnden, på LO-fackens
årsmöte och på filmfestivalen Antirasistiska filmdagar 15-19 november i Göteborg.
Ungdomarna har också med dokumentationen som grund och i samverkan med
Kålleredprojektet och LO Mölndal sökt pengar från LOs centralorganisation till anti-rasistiskt
arbete. De beviljades 10000 kr, som utgjorde grundplåten till två föreläsningar (en i Kållered
och en i Lindome) av Alexander Bengtsson från organisationen EXPO. Till föreläsningarna
kom nästan 250 pedagoger och ungdomsarbetare. Även vid dessa tillfällen presenterade
ungdomarna sin dokumentation.
Arrangemangsgruppen
Se under punkten ”arrangemang” s. 7. Utöver dessa utförde gruppen även följande:
- Fotoworkshop på nybörjarnivå för ungdomar på Almåsskolan den 3/11.
- Dansworkshop i Hiphopdans för högstadielever i Almåshallen den 18/11.
IT/informationsgruppen (en person) 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 alla 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.
Demokrati- och miljögruppen har samverkat i flera uppdrag:
- Tillsammans med projektsamordnaren och Brå-samordnaren Dafinka Zikova anordnat en
trygghetsvandring i Lindome Centrum den 23/11. För mer information se vidare under
metoden – ”Skapa och delta i relevanta nätverk”
- Under v. 46 delade Lindomeprojektets gymnasieungdomar ut en enkät med frågor om
trivsel, delaktighet och trygghet i närområdet till alla boende i Förbos bestånd i Tåbro.
Enkäterna samlades in under v. 47 och 48 genom att vi gick runt och knackade dörr i området.
Vi fick in svar från 47 hushåll av 120, alltså ca. 4 av 10 hushåll. Vi sammanställer i skrivande
stund resultatet som sedan ska delas ut till de boende, samt till Förbo.
Utöver de 10 anställda ungdomarna
Har ytterligare två gymnasieungdomar har utfört arbete åt Folkhälsorådet: Barnpassning
under föräldrautbildning ”Föräldraverkstan” i Lindome. 3 timmar vid 7 tillfällen under både
våren och hösten. Uppdragsgivare, föräldrar, barn samt ungdomarna själva har varit nöjda
med insatsen.
2. ”Ska det vara såhär?”
Projektet är genomfört. Slutredovisning sker till Ungdomsstyrelsen senast 31 mars.
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Ungdomarna, handledaren samt projektansvarige har haft ett avstämningsmöte i månaden. På
dessa har vi följt upp hur delprojekten ligger till i jämförelse med ursprungsplaneringen. I de
fall det inte varit möjligt att följa planeringen har vi tillsammans diskuterat fram alternativa
lösningar.
Utöver dessa träffar har ungdomarna haft tio träffar med handledaren Joel Persson, där de fått
stöd i sina arbetsmetoder.
Projektansvarige Marko Manninen har sett till så att projektet följt de riktlinjer som
överenskommits i projektansökan, samt att budgeten hållits och redovisats på ett korrekt sätt.
Huvudsaklig projektinriktning har varit att 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. I
samverkan med ungdomstränare i Lindome GIF och Unga Fotbollsspelare mot
Rasism(UFMR) http://www.umr.nu/ufmr/ har projektet syftat till att arbeta fram en hållbar
klubbpolicy utifrån en gemensam värdegrund.
En mer utförlig beskrivning finns i delprojektets slutrapport.
Mål 2011: Timanställda gymnasieungdomar
1. 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.
Projektsamordnaren ska tillsammans med Joel Persson avsätta två arbetsdagar under våren för
att förbättra och utveckla strukturerna för gymnasieungdomsarbetet i Lindome
2. Slutredovisa ”Ska det vara såhär?” till Ungdomsstyrelsen senast 31 mars.
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.
Utfall 2010: Feriearbete
Ovanstående är genomfört.
Kommunstyrelsen fattade under våren beslut om att inga pengar skulle skjutas till för att
skapa kommunala feriearbeten. För att skapa sysselsättning lokalt i Lindome för ett mindre
antal ungdomar under sommaren, utvecklade projektsamordnaren och Ungdomskonsulenten i
Lindome en modell för feriepraktik, där det förutom handledd praktik skulle ingå studiebesök
och information om yrkeslivet. Praktiken skulle rikta sig till den ålderskategori som tidigare
haft möjlighet att söka feriejobb: ungdomar som skulle gå nian samt ettan i gymnasiet.
En förfrågan till projektsamordnarna och ungdomskonsulenterna i de områdena gjordes, vilket
resulterade i att även Kållered och Åby kom med i samarbetet.
En praktikvecka sattes ihop med följande innehåll: Studiebesök till Volvo och Gunnebo.
Information från facket och arbetsförmedlingen. Två dagars praktik med handledare på
förskola, park eller vaktmästeri. Avslutning med värderingsövningar med Joel Persson och ett
besök på Liseberg inkl. mat.
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Under processen sköts även pengar till från regeringen för att skapa kommunala feriearbeten.
Resultatet blev en kombinerad feriepraktik/feriearbete, där det ingick 7 dagars feriearbete.
Utvärderingen från de 12 ungdomarna som deltog var mycket positiv. Likaså utvärderingen
med deras handledare.
Mål 2011: Feriearbete
Boendeprojekten hoppas på att nya feriearbetsplatser erbjuds under 2011 och har för avsikt att
vara aktiv under hela processen för att så ska ske.
Mål 2010: Näridrottsplats
Genomföra två arrangemang på Näridrottsplatsen.
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar.
Utfall 2010: Näridrottsplats
Ovanstående har genomförts.
Två arrangemang har genomförts på Näridrottsplatsen. Lindomespelen under våren och
cykeldag under hösten. För mer information se punkten ”Gymnasieungdomar - arrangemang”.
Projektets miljögrupp har ansvarat
”Gymnasieungdomar miljö”

för dialog med brukarna,

se vidare under

Mål 2011: Näridrottsplats
1. Genomföra två arrangemang på Näridrottsplatsen.
2. Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar.
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.
Utfall 2010: Framtidsverkstad
1. Har genomförts. Uppföljning av framtidsverkstan i Lindome gjordes den 16 mars. Det blev
minst sagt en annorlunda uppföljning: Av flera olika anledningar hade de allra flesta fått
förhinder och kunde inte närvara – på grund av tidsbrist, nationella prov, praktikperiod, med
mera.
De få som ändå samlades var tre elever och en skolvärdinna från Skånhällaskolan samt
Projektsamordnaren och Ung & Tryggs personal. Med gemensamma kunskaper lyckades vi
trots manfallet reda ut vad som gjorts sedan framtidsverkstaden i oktober 2009 och knyta ihop
säcken.
Efter tre år av framtidsverkstäder i Lindome verkar intresset för formen sinat. Istället
diskuterade områdesgruppen i Lindome en framtida form där rektorerna berättar på
områdesgruppsmötena vilka intressegrupper som finns på skolorna. Sen kan dessa grupper
träffa Ungdomskonsulenten och/eller projektsamordnaren för stöd att genomföra deras idéer.
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Bl.a. har en grupp ungdomar organiserat sig och spelar inomhusfotboll på fredagskvällar i
Sinntorpsskolans gymnastikhall.
I backspegeln har många goda idéer kommit upp och realiserats genom
framtidsverkstadsmetoden. Och sett över tid så har de totalt tre framtidsverkstäder samt
uppföljningar som arrangerats i Lindome i samarbete med Ung & Trygg genererat många
mycket bra saker hittills.
2. Har inte genomförts pga det vikande intresset för framtidsverkstadsformen.
Utöver detta har projektsamordnaren deltagit i den första framtidsverkstaden som hölls i
Kållered.
__________________________________________________________________________________

Mål 2011: Framtidsverkstad
Fortsätta samverka med ungdomskonsulenten i Lindome gällande ungdomar som vill
engagera sig i olika aktiviteter på sin fritid. Samla till en framtidsverkstad ifall det åter
uppkommer intresse för en större och mer organiserad delaktighetsprocess.
Mål 2010: Arrangemang
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Utfall 2010: Arrangemang
Snickarcupen - lördagskvällarna 22/1 och 29/1 erbjöd arrangemangsgruppen, i samarbete med
LGIF och LBTK, pingis och bordshockey i Almåshallens pingislokal.
Lindomespelen på Näridrottsplatsen lördagen 29/5. Ett samarbete med UMF (Unga musikers
förening), LGIF och Ska de va’ såhär? Livemusik, streetfotbollsturnering, spontanbasket och
värderingsövningar.
Cykeldag i Lindome 23/9 – i samverkan med Gatukontoret och Almåsskolan.
Cykeluppvisning, service, samt cykeltävling. Under skoltid på näridrottsplatsen, samt mellan
kl. 15-18 i Lindome centrum.
Toner mot rasism – livemusik med UMF på Lindomegården fredagen den 3/11. Även visning
av demokratigruppens powerpoint om främlingsfientlighet Lindome.
Mål 2011: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Mål 2010: 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 2010: Ledningsgruppen
Ovanstående har genomförts.
Ledningsgruppen består av representanter från kommunala förvaltningar, hyresvärdar och
hyresgästföreningen. 4 möten har hållits under året.
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Samordnarna för Kållered- och Lindomeprojektet har i stor utsträckning deltagit i varandras
möten. Samarbetet har underlättat projektens gemensamma arbete.
Mål 2011: 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) Kållered- och Lindomeprojektet arbetar även fortsatt gemensamt kring flera frågor.
Projektsamordnarna har därför för avsikt att delta i varandras ledningsgruppsmöten även
under 2011.
Mål 2010: 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 2010: Skapa och delta i relevanta nätverk
Projektet har under året haft en mängd olika samarbetspartners. Till dom kan räknas: Lindome
GIF, skolan, Förbo, Lindomegården, LO-facken, Hyresgästföreningen, Folkhälsorådet,
Studieförbundet vuxenskolan, Brottsförebyggande rådet, kommunala förvaltningar,
Frivilligverksamheten, biblioteket, Unga fotbollsspelare mot rasism, Äldreboendet Brogården,
Träffpunkten, ABF, EXPO, Anti Rasistiska Filmdagar, Lindome bordtennisklubb,
Gatukontoret, familjecentralen Fyrklövern och m.fl.
Resultatet av denna samverkan redovisas under de olika arbetsmetoderna. Under året har vi
även provat en ny arbetsmetod i samarbete med Brottsförebyggande rådet:
Trygghetsvandring
Projektsamordnaren och Brå-samordnaren Dafinka Zikova har tillsammans med två projektets
timanställda gymnasieungdomar anordnat en trygghetsvandring i Lindome Centrum den
23/11.
Trygghetsvandring är en metod för att undersöka ett område utifrån trygghetsskapande och
brottsförebyggande perspektiv. I all sin enkelhet kan det beskrivas så här: En grupp
människor som representerar olika perspektiv tar en gemensam promenad i sitt område och
för sedan en diskussion kring vad man sett. Trygghetsvandringar som metod utvecklades i
början av 2000-talet i Göteborg. För mer information:
http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/pdf/publikation/tankarpavagen.pdf
Till trygghetsvandringen kom representanter från kommunen, polismyndigheten, Förbo,
hyresgästföreningen, samt boende i olika åldrar. Trygghetsvandringen startade 16.30 på
Lindomegården och tog cirka 3 timmar med förmöte, vandring och diskussion. Under
diskussionen upprättades en problem- och åtgärdslista utifrån de tankar om förbättringar av
området som framkom.
Efter vandringen delgavs de som är ansvariga för respektive problemområde vilka synpunkter
som kom fram angående deras område.
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En uppföljning är planerad till den 12/4 2011, för att undersöka om åtgärder faktiskt har
vidtagits och om dessa i så fall upplevs trygghetsskapande.
Mål 2011: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att ovanstående samarbeten fortsätter även under 2011. Samt att finna nya
samarbeten med intressanta aktörer.
Mål 2011: Trygghetsvandring
Följa upp Trygghetsvandring samt se över behovet av vandringar i andra delar av Lindome,
samt även vandringar med inriktningar med särskilda grupper som exempelvis barn och
ungdomar.
Mål 2010: Årlig verksamhetsberättelse

1. Bidra till utveckling av den befintliga metoden.
2. Sammanställa en rapport för projektets första tre verksamhetsår.
En upparbetad metod för dokumentation i form av verksamhetsberättelser finns inom enheten
för samhällsarbete. Projektets avsikt är bidra till att utveckla metoden.
Utfall 2010: Årlig verksamhetsberättelse
Förutom denna verksamhetsberättelse, som är redovisning till de parter som bidrar
ekonomiskt till projektet, har boendeprojekten även gemensamt skrivit en mer kortfattad
verksamhetsberättelse till Kultur- och fritidsförvaltningens samlade utvärdering.
1. Smärre justeringar och förtydliganden har gjorts.
2. Arbetet med rapport har påbörjats, men har inte varit en prioriterad arbetsuppgift.
Mål 2011: Årlig verksamhetsberättelse

1. Lämna in en verksamhetsberättelse för 2011 till projektets ledningsgrupp.
2. I mån av tid: Sammanställa en rapport för projektets första tre verksamhetsår.
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.
Utfall 2010: Dörrknackning och boendeenkät
En boendeenkätundersökning gjordes i Förbos bestånd på Tåbrovägen under december.
Enkätutdelningen följdes upp av dörrknackning som gjordes av projektsamordnaren, Joel
Persson samt sex av de anställda gymnasieungdomarna. Utformningen av enkäten var snarlik
den som genomfördes 2006, med några tillägg: Frågor om Näridrottsplatsen, Träffpunkten
samt trygghet i närmiljön hade lagts till.
Mål 2011: Dörrknackning och boendeenkät
Sammanställa resultatet från boendeenkäten Tåbrovägen, samt återkoppla resultatet till de
boende och Förbo.
Marko Manninen/Mölndals Stad/110208
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Bilaga 1.
Skadekostnader i Lindome
(glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott)
Objekt i
Lindome
Totalt

2005

2006

2007

2008

2009

2010

965 465

1 501 005

646 040

446 000

50 134

120 850

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad
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