VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/VERKSAMHETSPLAN 2012
Samhällsarbete i Lindome
Vår 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.

Från och med årsskiftet 2011/2012 gäller det samverkansavtal som tecknats mellan Mölndals
Stad, Citycon och Förbo. Avtalet löper till utgången av 2014.
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 Lindomegården och ett i Almåshallen. På
torsdagskvällar används även en lektionssal på Almåsskolan.
Ledningsgrupp:
Ledningsgruppen för samhällsarbetet i Lindome bestod 2011 av representanter från
Serviceförvaltningen, KoF, BoU, HGF, samt hyresvärden Förbo. Från och med 2012 ingår
även en representant från Citycon.
Budget:
2011:
525 tkr per år inkl projektsamordnarens lön. Tillkommer lönekostnaden för de 10
gymnasieungdomarna:100 tkr. Den totala kostnaden är således 625 tkr per år.
2012:
645 tkr per år inkl. samordnarens lön. Tillkommer lönekostnaden för de 10
gymnasieungdomarna: 100 tkr. Den totala kostnaden 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.
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
• 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 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.
Utfall 2011: Timanställda gymnasieungdomar
1. Ovanstående har genomförts.
Gymnasieungdomarna har arbetat tre timmar på torsdagskvällarna 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 –93 och den andra halvan –94. Tanken är att den äldre halvan av gruppen
”pensioneras” till sommaren 2012, medan den yngre fortsätter att arbeta i projektet fram till
det att de tar studenten 2013. Alltså anställs fem nya ungdomar även till hösten 2012.
Samordnaren Marko Manninen har varit arbetsledare tillsammans med Joel Persson, som är
timanställd 10 timmar/vecka och jobbar i huvudsak på torsdagskvällarna samt under olika
arrangemang.
Under året har vi på torsdagskvällarna fått tillgång till en fräschare lokal på Almåsskolan samt
en vagn med portabla mac-datorer. Dessa förbättringar har varit mycket uppskattade av
ungdomarna i deras arbete.
Ungdomarna har varit indelade i fyra arbetsgrupper utifrån deras intresseområden:
Miljögruppen gjorde föregående höst 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. För att få en bättre uppfattning om vad som kan vara anledningen till detta följde
gruppen under våren upp med fokusgruppsintervjuer med högstadietjejer. I samarbete med
demokratigruppen träffade de tjejer från årskurs sex, sju och nio på Almåsskolan om
näridrottsplatsen i Lindome.
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Utifrån samtalen sammanställde de en åtgärdslista för Lindome Näridrottsplats utifrån
jämställdhetsperspektiv. Deras önskemål och förslag på förbättring var bl.a. att det behövs fler
bänkar, gärna med bord. De yngre tjejerna ville ha en stor gunga med täckt botten som flera
personer får plats på.
Förslagen skickades till Christer Hjort, avdelningschef på Förening och Idrott innan
sommaren, och följdes upp under hösten för att få in dem i planeringen av framtida
investeringsbehov i slutet av året.
•

Tillsammans med ungdomar i de andra boendeprojekt jobbat med hbtq/sex och hälsa i
samarbete med Ungdomsmottagningen i Kållered. Färdigt material fanns sedan med
under Balansens dag den 11/5 i Folkets hus ”Möllan”.

•

De har en gång per termin besökt äldreboendet Brogården, där de bl.a. planterat
växter, bakat och promenerat med de boende.

•

Gruppen har på uppdrag från Förbo påbörjat ett arbete med att öka källsorteringen i
Lindome Centrum, samt informera hyresgästerna om kostnaderna för nedskräpning
vid sorteringsstationen.

•

I samarbete med Lindomegården har gruppen haft en graffitiworkshop i Lindome 3/11
med graffittikonstnären Jonathan Josefsson. Därutöver har de hållit en
gatukonstworkshop på högtrycksfestivalen 6 juni 2011, där besökarna fick måla
budskap de skulle vilja bli påminda om i sin vardag. Målningarna gjordes med
akrylfärg på tapetrullar som klipptes i mindre bitar. I nuläget ser gruppen över efter
lämpliga platser i Lindome där de får visa/sätta upp resultatet från båda workshoparna.

Demokratigruppen har tillsammans med Kålleredprojektets demokratigrupp och filmaren
Tove Rosander gjort en dokumentärfilm under ämnet antirasism. Filmen möjliggjordes genom
samverkan med Antirasistiska filmdagar i Göteborg.
Filmen handlar om mötet mellan Fritz Hilliges från Kållered som varit fånge i
koncentrationsläger och ungdomarna i Kållered- och Lindomeprojektet. De centrala frågorna i
filmen är: Varför är det viktigt att arbeta mot främlingsfientlighet och hur kan man göra det i
praktiken?
Filmen har visats under de Antirasistiska filmdagarna 14-18 mars i Kungsbacka, samt för
Kommunstyrelsen i Mölndal den 7 december. Det går även att se filmen på
Lindomeprojektets hemsida. Den ingår dessutom som en del i den utställning som beskrivs
nedan.
•

De har även i samverkan med Kålleredprojektets demokratigrupp sammanställt en
utställning om främlingsfientlighet som visats på biblioteken i Lindome och Kållered,
samt i stadshushallen. Utställningen möjliggjordes genom att ungdomarna i samverkan
med LO Mölndal sökt pengar från LOs centralorganisation till demokratiarbete.

•

De har i samverkan med Kålleredprojektets demokratigrupp och LO Mölndal påbörjat
ett arbete kring ungdomars arbetsvillkor.

•

Demokratigrupperna har visat sitt arbete på Ungdomsmässan arrangerad av
fritidsgårdarna och Fässbergsgymnasiet.
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Arrangemangsgruppen
Se under punkten ”arrangemang” s. 7
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 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.

Demokrati- och miljögruppen har samverkat i flera uppdrag:
•

Tillsammans med projektsamordnaren arbetat med uppföljningen och återsamlingen
av trygghetsvandringen i Lindome Centrum den 12/4, samt trygghetsvandringen i
Tåbro den 15/11. För mer information se vidare under metoden –
”Trygghetsvandring”

•

I samverkan med folkhälsorådet och Kålleredprojektet har två ungdomar erbjudits
extra arbete. Den 27 oktober samt den 29 december har de cirkulerat utanför
systembolaget i Kållered. De har informerat tonårsföräldrar om konsekvenserna av att
köpa ut alkohol till sina minderåriga, delat ut foldrar och pratat för att få föräldrarna
att tänka efter. Radiokanalen P4 hörde av sig beträffande ungdomarnas engagemang i
att sprida information och den 27 oktober medverkade ungdomarna i direktsänd radio.

Gymnasieungdomarnas utvärdering 2011
De saker som bäst sammanfattar årets arbete. Tre i topp:
kul
8 av 10
utvecklande 6 av 10
inspirerande 5 av 10
Hur har arbetsledningen (Marko och Joel) fungerat?
9,4 av 10
Har du kunnat påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation?
7,8 av 10

Utöver de 10 anställda ungdomarna
I samverkan med folkhälsorådet har en ungdom utanför projektet erbjudits arbete som
barnpassare under pågående föräldrautbildningar hos familjecentralen i Lindome.
2. ”Ska det vara såhär?” Slutredovisningen har genomförts.
En mer utförlig beskrivning finns i delprojektets slutrapport.

5

Metod 2012: 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.

Mål 2011: 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 2011: Feriearbete
För andra året i rad avsatte kommunen inga medel till kommunala feriearbeten.
För att skapa sysselsättning lokalt i Lindome och Kållered för ett mindre antal ungdomar
under sommaren, erbjöd Lindomeprojektet och Kålleredprojektet, i samverkan med
Serviceförvaltningen drift, fyra ungdomar födda –94 och –95 sommarjobb under v. 28 och 29.
Tre av ungdomarna fungerade bra. En av ungdomarna arbetade en halv dag.
Utvärderingen från ungdomarna som deltog var positiv. Utvärderingen med deras handledare
var övervägande positiv: Två var positiva en var negativ.
Metod 2012: Feriearbete
Samordnarna för samhällsarbetena kommer att vara aktiva för att kommunala
feriearbetsplatser erbjuds under 2012, samt för att metoden ska vara så gynnsam som möjligt
för respektive område.

Mål 2011: Näridrottsplats
Genomföra två arrangemang på Näridrottsplatsen.
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar.
Utfall 2011: Näridrottsplats
Ovanstående har inte till fullo genomförts då Näridrottsplatsen endast använts vid ett
arrangemang: Lindomefestivalen under våren. För mer information se punkten
”Gymnasieungdomar - arrangemang”.
Projektets miljögrupp har ansvarat för dialog med brukarna, se vidare under
”Gymnasieungdomar miljö”. Bl.a. avseende reparationsbehov av skateparken.
Metod 2012: Näridrottsplats
1. Genomföra arrangemang på Näridrottsplatsen.
2. Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar.
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.
Utfall 2011: Framtidsverkstad
Samverkan med ungdomskonsulent har lett ungdomsaktivititer som tex. Graffitiworkshop.
Något intresse har inte visats i området för en mer organiserad delaktighetsprocess.
Utöver detta har projektsamordnaren deltagit i framtidsverkstaden som hölls i Kållered den 1 6

2 december på Stensjöhill Herrgård.
Metod 2012: 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 finns
intresse för en större och mer organiserad delaktighetsprocess från samverkansparterna i
samhällsarbetet i Lindome.
Delta i återsamlingen för framtidsverkstan i Kållered den 14 mars.
Mål 2011: Arrangemang
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Utfall 2011: Arrangemang
Snickarcupen - lördagskvällarna 22/1 och 29/1 erbjöd arrangemangsgruppen, i samarbete med
LGIF och LBTK, pingis och bordshockey i Almåshallens pingislokal.
50 - tals kväll på Lindomegården 11/2. I samarbete med Träffpunkten och Lindomegården.
Utställning med bildspel, dans och livemusik. Allt i 50-tals tappning.
Lindomefestivalen på Näridrottsplatsen lördagen 28/5 kl. 14-22. Ett samarbete med UMF
(Unga musikers förening) och andra Lindomeföreningar, Lindomegården, Gatukontoret mfl.
Dagen erbjöd bl.a. på Trolleri, cykeltrial, dansuppvisning och livemusik från lokala band.
Kvällen avlutades med en energisk show av malmöbandet Sista Sekunden.
Den 29/10 drog Lindomeprojektet i samarbete med Vänortföreningen, SV Vuxenskolan och
Lindomegården igång en ny festival: Youth Rock Festival. Festivalen ägde rum på
Lindomegården i den gamla biosalongen, där det spelade band från den tyska vänorten
Borken: Punch n’ Judy, Banda Tugurugudung och His Panic and Friends. Andra band som
lirade var: Oh honey!, Leaving Shore, Dislocated och Hateful Jane.
Aktivitetsdag under höstlovet 1/11 på Lindomegården i samarbete med Träffpunkten och
Lindomegården med fika, karaoke, ”Lindome Stollarna” (revy), filmvisning, WII-bowling
och musikquiz. Förutom gymnasieungdomarna deltog även en av projektets volontärer Eva
Webb.
Metod 2012: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.

Mål 2011: Ledningsgruppen
Även under 2011 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. och har
därför för avsikt att delta i varandras ledningsgruppsmöten även under 2011.
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Utfall 2011: Ledningsgruppen
Ovanstående har genomförts.
Ledningsgruppen består av representanter från kommunala förvaltningar, hyresvärd och
hyresgästföreningen. 4 möten har hållits under året.
Samordnarna för Kållered- och Lindomeprojektet har i stor utsträckning deltagit i varandras
möten. Samarbetet har underlättat projektens gemensamma arbete.
Metod 2012: Ledningsgruppen
Även under 2012 träffa projektets ledningsgrupp 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 2012.

Mål 2011: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2011. Samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.
Utfall 2011: Skapa och delta i relevanta nätverk
Projektet har under året haft en mängd olika samarbetspartners: Lindome GIF, skolan, Förbo,
Citycon, Lindomegården, LO-facken, Hyresgästföreningen, Folkhälsorådet, Studieförbundet
vuxenskolan, Lindome församling, Brottsförebyggande rådet, kommunala förvaltningar,
Frivilligverksamheten, biblioteket, Ungdom mot rasism, Äldreboendet Brogården, Balansen,
Träffpunkten, ABF, EXPO, Anti-rasistiska Filmdagar, Lindome bordtennisklubb,
Gatukontoret, RFSU, Lindome gymnastikförening, familjecentralen Fyrklövern och m.fl.
Resultatet av denna samverkan redovisas under de olika arbetsmetoderna.
Metod 2012: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2012. Samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.

Mål 2011: Trygghetsvandring
Följa upp Trygghetsvandringen i Lindome centrum samt se över behovet av vandringar i
andra delar av Lindome, samt även vandringar med inriktningar med särskilda grupper som
exempelvis barn och ungdomar.
Utfall 2011: Trygghetsvandring
Lindome centrum
I början av 2011 gjorde samordnaren tillsammans med Dafinka Zikova, BRÅ, en
sammanställning av åtgärdsplanerna som sedan skickades ut till alla som deltagit i
Trygghetsvandringen i Lindome centrum föregående november.
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Åtgärdsplanerna följdes upp på en återvandring den 12 april, som genomfördes av
samordnaren och Alan Abdali, BRÅ, tillsammans med två projektets timanställda
gymnasieungdomar. Under vandringen kollade vi på det som blivit gjort, samt det som inte
blivit gjort, och diskuterade hur vi kan jobba vidare med dessa frågor. Under promenaden
fann vi även några ytterligare problem av både mindre och större dignitet. Dom mindre kunde
åtgärdas snabbt. De större dokumenterades i slutsammanställningen, där man även kan läsa
mer om resultatet av trygghetsvadringen.
Utifrån svaren från utvärderingen av trygghetsvandringen kan vi konstatera att det är en
uppskattad arbetsmetod där deltagarna känner sig delaktiga och som bidrar till ett tryggare
och trevligare Lindome.
Tåbro
Den 15 november höll vi en trygghetsvandring i Tåbro. Området blev utvalt eftersom många
av de som svarat på vår enkät i Tåbro kände sig otrygga i sitt närområde. Sträckan baserades
på de platser som boende angett i enkäten, samt information från Förbo och
Hyresgästföreningen. Vandringen genomfördes åter av samordnaren och Alan Abdali, BRÅ,
tillsammans med två nyanställda gymnasieungdomar. Deltagare var boende i området,
ungdomsrepresentanter, polis, Förbo, Lindome församling och Gatukontoret.
Trygghetsvandringen startade 16.30 på Lindomegården och tog cirka 3 timmar med förmöte,
vandring och diskussion. En problem- och åtgärdslista upprättades utifrån de tankar om
förbättringar av området som framkom under kvällen.
Efter vandringen delgavs de som är ansvariga för respektive problemområde vilka synpunkter
som kom fram angående deras område.
En uppföljning är planerad till den 17 april i år, för att undersöka om åtgärder faktiskt har
vidtagits och om dessa i så fall upplevs trygghetsskapande.
Metod 2012: Trygghetsvandring
Följa upp Trygghetsvandringen i Tåbro samt se över behovet av vandringar i andra delar av
Lindome.

Mål 2011: Årlig verksamhetsberättelse
1. Lämna in en verksamhetsberättelse för 2011 till projektets ledningsgrupp.
2. I mån av tid: Sammanställa en rapport för projektets tre verksamhetsår.
Utfall 2011: Årlig verksamhetsberättelse
1. Förutom denna verksamhetsberättelse, som är redovisning till de parter som bidrar
ekonomiskt till samhällsarbete, finns även en gemensam och kortfattad version i Kultur- och
fritidsförvaltningens samlade verksamhetsberättelse.
2. Arbetet med rapport har påbörjats.
Metod 2012: Årlig verksamhetsberättelse
1. Lämna in en verksamhetsberättelse för 2012 till projektets ledningsgrupp.
2. Sammanställa en rapport för de tre senaste verksamhetsåren 2009-2011.
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Mål 2011: Dörrknackning och boendeenkät
Sammanställa resultatet från boendeenkäten Tåbrovägen, samt återkoppla resultatet till de
boende och Förbo.
Utfall 2011: Dörrknackning och boendeenkät
Ovanstående är genomfört. Resultatet har varit vägledande i arbetet under året.
Metod 2012: Dörrknackning och boendeenkät
Skicka ut en enkät till hela Förbos bestånd i början av året. Följa upp med ytterligare en i
slutet av året i ett specifikt område utvalt av ledningsgruppen.
Marko Manninen/Mölndals Stad/120227

Bilaga 1.
Skadekostnader i Lindome
(glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott)
Objekt i
Lindome
Totalt

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 501 005

646 040

446 000

50 134

120 850

96 776

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad
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