VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/VERKSAMHETSPLAN 2013
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.

Från och med 2012 gäller det samverkansavtal som tecknats mellan Mölndals Stad, Citycon
och Förbo. Avtalet löper till utgången av 2014.
Personal:
En samordnartjänst på heltid, samt tio gymnasieelever som under skolterminerna arbetar tre
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 2012 av representanter från
Serviceförvaltningen, KoF, BoU, HGF, Citycon och Förbo.
Budget:
Staden står för en garanterad finansiering på 595 tkr. Förbo står för 100 tkr. Citycon 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 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.
Utfall 2012: Timanställda gymnasieungdomar
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 –94 och den andra halvan –95. Den äldre halvan av gruppen ”pensioneras”
till sommaren 2013, medan den yngre fortsätter fram till det att de tar studenten 2014. Alltså
anställs fem nya ungdomar även till hösten 2013.
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.
Arbetsplatsen är sal B208 på Almåsskolan där ungdomarna har tillgång till varsin dator.
Ungdomarna har varit indelade i fyra arbetsgrupper utifrån deras intresseområden:
Miljögruppen
• startade konstprojekt i pendeltunneln genom att samla synpunkter från boende,
kontakta konstnärer, samt samla in kunskap och erfarenenheter från liknande projekt.
• arrangerade en ”Arg verkstad” på Träffpunkten 18/4
• jobbade med att hålla rent under Pelikandagen 5/6
• har på uppdrag från Förbo arbetat med att öka källsorteringen i Lindome centrum,
genom att informera hyresgästerna när dom besöker sorteringsstationen, samt genom
en lättläst folder om källsortering delats ut till alla hushåll i Lindome centrum.
• ovanstående har bl.a. resulterat i önskemål om batteri- och glödlampsortering på Ica
Lindome, vilket gruppen har jobbat med för att få till stånd.
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Demokratigruppen
• har i samverkan med demokratigruppen i Kållered och LO Mölndal påbörjat ett arbete
kring ungdomars arbetsvillkor som kommer att resultera i en rapport och en utställning
under 2013.
• hållit tre filosofikvällar på Lindome bibliotek
• presenterat arbetet mot främlingsfientlighet för Kultur- och fritidsnämnden, samt för
ordförandena och förvaltningscheferna i de mjuka presidierna: KoF, BoU, VoO samt
gymnasienämnden.
• varit i Malmö på: En dag om antirasism 16/2
• i samverkan med demokratigruppen i Kållered och LO varit drivande i att arrangera en
tvåkvällars utbildning om facket för alla 40 gymnasieungdomar som arbetar med
samhällsarbete i Mölndal
• arbetat under Kulturnatta 7/9, med projektet ”Värsta boken”
Arrangemangsgruppen
Se under punkten ”arrangemang” 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 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.
• dörrknackning i Lindome centrum och Kyrkängen i samband med enkätinsamling
• delat ut information från polisen i östra lindome om förebyggande arbete mot
villainbrott.
Demokrati- och miljögruppen har samverkat i flera uppdrag
• tillsammans med samordnaren arbetat med uppföljningen och återsamlingen av
trygghetsvandringen i Tåbro 17/4. För mer information se vidare under metoden –
”Trygghetsvandring”
• tre ungdomar har, utöver det ordinarie arbetet, arbetat med en kampanj ”Tänk om!”,
som syftar till att stoppa langningen till minderåriga. Projektet är initierat av
Folkhälsorådet.
• gjort en inventeringsvandring i Valås tillsammans med polisen 31/10, för att öka tryggheten i
området.

Utöver de 10 anställda ungdomarna
I samverkan med folkhälsorådet har ytterligare tre ungdomar erbjudits arbete som barnpassare
under pågående föräldrautbildningar hos familjecentralen i Lindome samt på Pinocchio hus,
Arbets- och familjestödsförvaltningen i Mölndal.
Mål 2013: 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.
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Mål 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.
Utfall 2012: Feriearbete
Ovanstående är genomfört.
Samordnaren var aktiv i hela processen kring feriearbetet. Kommunstyrelsen fattade beslut
om att erbjuda feriearbeten till ungdomar och delegerade organiserandet av detta till AFF.
AFFs utgångspunkt var att enbart arbeten inom kommunen kunde bli aktuellt. Efter
diskussion enades KoF och AFF om att ställa feriearbetarna till förfogande för ideella krafter
och samarbetspartners utanför den kommunala organisationen. Som följd av detta kunde
Förbo och Citycon (genom förvaltaren Primär) ta emot två ungdomar var. De fyra
ungdomarna arbetade under tre veckor med fastighetskötsel.
Mål 2013: Feriearbete
Samordnaren för samhällsarbete i Lindome kommer att vara aktiv för att kommunala
feriearbetsplatser erbjuds under 2013, samt för att metoden ska vara så gynnsam som möjligt
för respektive område.

Mål 2012: Näridrottsplats
1. Genomföra arrangemang på Näridrottsplatsen.
2. Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för framtida förbättringar.
Utfall 2012: Näridrottsplats
Ovanstående har genomförts.
1. Lindomefestivalen 26/5. För mer information se punkten ”Arrangemang”.
2. Gymnasieungdomarna i miljögruppen har ansvarat för dialog med brukarna. Bl.a. har
önskemål från brukarna resulterat att det ska bli en ny sittgrupp med bord och bänkar
på näridrottsplatsen. Uppförandet sker våren 2013 så snart vädret tillåter.
Mål 2013: Näridrottsplats
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för löpande förbättringar. Vid intresse
genomföra arrangemang på Näridrottsplatsen.
Mål 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.
Utfall 2012: Framtidsverkstad
Samverkan med ungdomskonsulent har lett till ungdomsaktivititer som tex. Målning av
pendeltunneln i Lindome. Något intresse har inte visats i området för en mer organiserad
delaktighetsprocess.
Mål 2013: Framtidsverkstad
Ingen framtidsverkstad är planerad under 2013.
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Mål 2012: Arrangemang
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Utfall 2012: Arrangemang
•

Snickarcupen - lördagskvällarna 14/1 och 21/1 erbjöd arrangemangsgruppen, i
samarbete med LGIF och LBTK, pingis och bordshockey i Almåshallens pingislokal.

•

Lindomefestivalen lördagen 26/5 inleddes med det återupplivade Lindomeloppet. Lite
drygt hundra löpare, mestadels barn och ungdomar, sprang runt den snitslade banan
ivrigt påhejade av boende som samlats i Lindome centrum. På gräsmattan mitt i
centrumet hade föreningar och organisationer slagit upp tält, där höll även
Lindomeprojektets miljögrupp en sopsorteringstävling. På parkeringen fick barnen
provsitta räddningstjänstens brandbil, samt prata med polisen. På den lilla scenen höll
Pelikanen en miljöshow. Eftermiddagen avslutades med musik från blåsorkestern
Blås2. Kvällen rundades av med livemusik på Näridrottsplatsen från lokala band samt
Satan takes a holiday från Stockholm

•

På sportlovet och höstlovet har ungdomarna arrangerat aktiviteter som wii-bowling
och musikquiz på Lindomegården/Träffpunkten, med bl.a. syftet att få yngre och äldre
att mötas.

•

Workshop på Lindome bibliotek med pinstillverkning och collageteknik 15/3.

•

Allsång på Brogården 11/11. Ungdomarna framförde gamla godingar för
pensionärerna och bjöd upp till allsång.

•

Ungdomar från arrangemangsgruppen har även arbetat med Lindomegårdens
arrangemang som fotbollsturnering i Aktiviteten och Lindome- och Kålleredtalangen.

Mål 2013: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.

Mål 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.
Utfall 2012: 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 stor utsträckning deltagit i varandras möten.
Samarbetet har underlättat projektens gemensamma arbete.
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Mål 2013: Ledningsgruppen
I så stor utsträckning som möjligt utforma verksamheten på ett sätt som ledningsgruppen
finner tillfredställande. Även under 2013 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 2013.

Mål 2012: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2012. Samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.
Utfall 2012: Skapa och delta i relevanta nätverk
Samhällsarbete i Lindome har under året haft en mängd olika samarbetspartners: Lindome
GIF, skolan, Förbo, Citycon, Primär, Lindomegården, Polisen, LO-facken,
Hyresgästföreningen, Folkhälsorådet, Studieförbundet vuxenskolan, Brottsförebyggande
rådet, kommunala förvaltningar, Frivilligverksamheten, biblioteket, Äldreboendet Brogården,
Balansen, Träffpunkten, EXPO, Lindome bordtennisklubb, Gatukontoret, Kulturskolan,
Lindome gymnastikförening, familjecentralen Fyrklövern och 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:
•

Konstprojekt i Lindome pendeltunnel. Projektet initierades av två gymnasieungdomar
och har skett i samverkan mellan Samhällsarbete i Lindome, Stadsmiljö/GK,
Lindomegården, Kulturspecialister/KoF, samt konstnärsgruppen ASP.
Bakgrunden till konstprojektet är vad som framkommit vid trygghetsvandringar i
området samt en enkätundersökning som gjordes i samverkan med biblioteket och
Träffpunkten. I såväl trygghetsvandringarna som enkäten påtalades att miljön
upplevdes som nedsliten, mörk och otrygg av de boende, samt att det fanns ett tydligt
intresse för att göra Lindome station till en mer attraktiv plats.
Under våren bildades en arbetsgrupp med representanter från de olika
samverkansparterna som planerade arbetsprocessen med hålltider, budget och
provmålningar.
Under sommaren utarbetade ungdomar från Lindome tillsammans med
konstnärsgruppen ASP fram ett skissförslag för målning av väggar och tak i
gångtunneln. I september beslutade kommunens konsutskott att skisserna var
godkända.
Gatukontoret utförde först grundmålningen och därefter började den konstnärliga
gestaltningen som utfördes av konstnärerna och ungdomarna. Arbetet var klart i
december, då även Gatukontoret förstärkte belysingen i tunneln.

•

Tidsnätverket Bergsjön har under våren vid flera tillfället träffat ungdomar och polis
tillsammans för samtal om fördomar. Ungdomarna och polisen hade sedan gemensam
visning av filmen ”Inte som du tror” för elever på Almåsskolan med efterföljande
samtal.
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•

Samhällsarbete i Lindome har samverkat med polisen i en förebyggande insats mot
bostadsinbrott i östra Lindome under hösten 2012. Insatsen avsåg främst att förebygga
villainbrott, som vanligtvis ökar under hösten. Vi samverkade kring
informationsspridning i området avseende vad man ska tänka på för att undvika
inbrott, samt fördelarna med att gå ihop i grannsamverkan och vilket stöd man som
boende kan få från polisen i detta.

•

Träff med politiker bosatta i Lindome den 15/10 på Almåsskolan. Från
ledningsgruppen deltog Förbo och Citycon.

•

Arbetet mot intolerans har fortsatt under 2012. Grunden för ett mer övergripande
arbete placerat under BoU har lagts. Arbetet sker i samverkan med, förutom BoU och
AFF inom Mölndals stad, med Toleransprojektet i Kungälv, stiftelsen EXPO och
Teskedsorden.

•

I samverkan med Förbo och kommunens miljösamordnare har vi gjort en kartläggning
över platser som skulle kunna vara lämpliga för s.k. stadsodling.

Mål 2013: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2013. Samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.

Mål 2012: Trygghetsvandring
Följa upp Trygghetsvandringen i Tåbro samt se över behovet av vandringar i andra delar av
Lindome.
Utfall 2012: Trygghetsvandring
Ovanstående har genomförts.
I början av 2012 sammanställde samordnaren tillsammans med Alan Abdali, BRÅ, de
inkomna åtgärdsplanerna som sedan skickades ut till alla som deltagit i Trygghetsvandringen i
Tåbro föregående november.
Åtgärdsplanerna följdes upp på en återvandring den 17 april, som genomfördes av
samordnaren och Alan Abdali, 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. Även denna gång hade
mycket blivit åtgärdat, vilket dokumenterades i slutsammanställningen, som även den
skickades ut till alla som deltagit i Trygghetsvandringen.
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.
I samråd med ledningsgruppen har nästa trygghetsvandring i Lindome förlagts till Kyrkängen.
Mål 2013: Trygghetsvandring
Genomföra en trygghetsvandring i Kyrkängen med tillhörande uppföljning.
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Mål 2012: Årlig verksamhetsberättelse
1. Lämna in en verksamhetsberättelse för 2012 till projektets ledningsgrupp.
2. Sammanställa en rapport för de tre senaste verksamhetsåren 2009-2011.
Utfall 2012: Årlig verksamhetsberättelse
1. Verksamhetsberättelse är skriven och levererad till ledningsgruppen.
2. Någon rapport har inte sammanställts eftersom en sådan inte längre efterfrågas av
kommunen.
Mål 2013: Årlig verksamhetsberättelse
Inkomma till ledningsgruppen med verksamhetsberättelse för året.

Mål 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.
Utfall 2012: Dörrknackning och boendeenkät
Ovanstående är genomfört. Dock har kommunen valt att flytta fram uppföljningsenkäten till
hösten 2013.
Mål 2013: Dörrknackning och boendeenkät
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 2013.

Marko Manninen/Mölndals Stad/130131
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Bilaga 1.
Skadekostnader i Lindome
(glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott)
Objekt i
Lindome
Totalt

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 501 005

646 040

446 000

50 134

120 850

96 776

183 955

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad
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