VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/VERKSAMHETSPLAN 2017
Samhällsarbete i Lindome
Arbetets övergripande målsättning är att öka trivsel, trygghet och delaktighet för boende i
Lindome.
Bakgrund
Sedan 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 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.

Vid årsskiftet 2014/2015 tecknades det samverkansavtal som löper till utgången av 2017
mellan Mölndals Stad, Lindome centrum fastigheter och Förbo.
Personal
En samordnartjänst på heltid, samt tio gymnasieelever som under skolterminerna arbetar tre
timmar på torsdagskvällar. Därutöver arbetar timanställda vid behov.
Lokal
Samordnarna har tillgång till två kontor: ett på Lindomegården och ett i Almåshallen. På
torsdagskvällar används en lektionssal på Almåsskolan.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen för samhällsarbetet i Lindome bestod 2016 av representanter från
Stadsledningsförvaltningen, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Kultur- och
fritidsförvaltningen,
Skolförvaltningen,
Vårdoch
omsorgsförvaltningen,
Hyresgästföreningen, Lindome centrum fastigheter AB, Förbo, räddningstjänst och polis.
Budget
Staden står för en garanterad finansiering på 595 tkr. Förbo står för 100 tkr. Lindome centrum
fastigheter för 50 tkr. Den totala budgeten är således 745 tkr per år.

Målgrupp
Samhällsarbetet ska 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 avtalsperiod.

Mål 2016: Timanställda gymnasieungdomar
Fortsätta att ha 10 gymnasieungdomar timanställda tre timmar per vecka.
Utfall 2016: Timanställda gymnasieungdomar
Ovanstående har genomförts.
Gymnasieungdomarna har arbetat tre timmar på torsdagskvällarna under skolterminerna.
Under våren var 11 gymnasieungdomar anställda. I juni tog sex ungdomar studenten och i
augusti anställdes fem nya gymnasieungdomar i projektet. Under hösten har 10
gymnasieungdomar arbetet.
Ungdomarna kommer från olika delar av Lindome. Fem av ungdomarna är födda -98 och fem
av dem är födda -99. Den äldre halvan av gruppen slutar till sommaren 2017, medan den
yngre fortsätter fram till dem tar studenten 2018. Fem nya ungdomar kommer att anställas
hösten 2017.
Samordnare Therése Hognert och handledare Jesper Svensson (under våren 2016 även Marko
Manninen) har varit arbetsledare för ungdomarna. Arbetsplatsen är sal B208 på Almåsskolan
där ungdomarna har tillgång till datorer.
Ungdomarna har varit indelade i fyra arbetsgrupper utifrån deras intresseområden:
Miljögruppen
• har bjudit nöjda besökare på Lindome bibliotek på vegotacos den 16/1.
• har haft Ekomellis på fritids på Skånhällaskolan den 4/2. Barnen fick ekologiska
bananer, gymnasieungdomarna läste Bamsetidning om sopsortering samt lekte
miljölekar med barnen.
• har tillsammans med stadens miljöupplysare knackat dörr i Tåbro och Centrum för att
informera boende hos Förbo kring källsortering.
• har arrangerat en Loppis på Lindomegården för tredje året i rad under
Hållbarhetsveckan den 17/4. Loppisen hade 17 bord med försäljare och ca 200
besökare. God stämning bland försäljare och besökare. Lindomegårdens cafégrupp
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•
•

sålde fika.
Bjöd på vegantacos under Lindomeloppet
höll i sopsoreringstävling under Lindomeafton den 24/11

Demokratigruppen:
• arrangerade den 15/2 en Heartstoneturnering på Lindomegården. 13 ungdomar kom
och spelade spelet tillsammans.
• har haft filosofifika på Träffpunkten, uppskattade samtal om allt möjligt utom filosofi.
• arrangerade den 14/5 en givande och uppskattad fotbollsdag på Lindevi med mixade
lag. Ca 80 ungdomar (från Kållered SK, Lindome GiF och olika boenden för
ensamkommande) blev uppdelade i lag och spelade fotboll tillsammans med personal
från polis, räddningstjänst och samhällsarbete Lindome. På plats bjöd fritidsgården i
Lindome och Kållered på kaffe och te. Dagen avslutades med korv och bröd. Det var
en lyckad dag med mycket spel och roliga stunder.
• har vid tre tillfällen arrangerat ett uppskattat Språkcafé på Lindomebibliotek (13/10,
10/11 och 8/12)
• frågade medborgare frågor om Lindome under Lindomeafton.
Arrangemangsgruppen:
Se under punkten ”arrangemang” på s: 6
IT/informationsgruppen:
• har underhållit och uppdaterat projektets hemsida: www.lindome.nu samt svarat för
fotografering och affischdesign till projektets olika arrangemang.
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.
• Lindomeprojektet har tillsammans med polisen haft dialog med medborgarna om
otrygga platser i Lindome och Mölndal inför skapandet av Medborgarlöften.
• flera ungdomar arbetade på Våmmedalsfestivalen den 21/5.
• Staden håller på att arbeta fram en ny Kulturmiljöplan. Flera av ungdomarna har suttit
i samtal med personal från Mölndals Museum om platser i Lindome.
Demokrati- och miljögruppen i samverkan:
• två ungdomar arbetade under Kulturnatta den 2/9 med projektet ”Värsta boken”
• två ungdomar har tillsammans med ungdomar från de andra boendeprojekten varit på
stadsbiblioteket den 27/10 och i fokusgrupper samtalat kring läsning för unga.
• har hjälpt till på cykelkursen som arrangerats centralt i Mölndal för ungdomar och
vuxna som inte kan cykla.
Mål 2017: Timanställda gymnasieungdomar
Fortsätta att ha 10 gymnasieungdomar timanställda tre timmar per vecka.
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Mål 2016: Feriearbete
Samordnaren för samhällsarbete i Lindome kommer att vara aktiv för att kommunala
feriearbetsplatser erbjuds under 2016, samt för att metoden ska vara så gynnsam som möjligt
för respektive område.
Utfall 2016: Feriearbete
Ovanstående är genomfört.
Kommunstyrelsen beslutade i likhet med de tre senaste året att erbjuda feriearbeten till
ungdomar även 2016 och delegerade organiserandet av detta till Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Utöver detta har samhällsarbete i Lindome samverkat med Kulturkonsulenten för att fortsätta
tidigare två års pilotprojekt med Kultursommarjobb. Tolv unga kulturintresserade
medborgare, 16-20 år, har fått prova på att vara anställda som kulturferiearbetare under 2016.
Olika akter tränades in under vecka 25 och spelades upp under veckorna 26-27 för
Mölndalsborna på olika platser som köpcentrum, bostadsområden, badstränder, äldreboenden,
träffpunkter, förskolor, idrottsplatser och pendeltågstationer. I Lindome besökte de bland
annat sommarlägerverksamheten vid Djursjön, Dotegården och Lindome centrum. I
Dotegården bjöd Hyresgästföreningen och Förbo besökarna på korv med bröd och festis.
Mål 2017: Feriearbete
Samordnarna för samhällsarbete i Lindome kommer även under 2017 att vara aktiva för att
kommunala feriearbetsplatser erbjuds, samt för att metoden ska vara så gynnsam som möjligt
för området.

Mål 2016: Näridrottsplats
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för löpande förbättringar. Följa upp den
föreslagna tillbyggnaden av Almåshallen, samt dess eventuella konsekvenser för
näridrottsplatsen.
Utfall 2016: Näridrottsplats
Ovanstående har genomförts. Samhällsarbete i Lindome har agerat för att Näridrottsplatsen
ska behålla så mycket av sin estetiska inramning som möjligt i samband med den framtida
tillbyggnaden av Almåshallen som förväntas stå klar i slutet av 2018. Intervjuer har gjorts
med besökare av näridrottsplatsen för att se hur dem använder platsen samt om de är nöjda.
Barnen som intervjuades var nöjda.
Mål 2017: Näridrottsplats
Upprätthålla en dialog med brukarna av platsen för löpande förbättringar. Följa upp
tillbyggnaden av Almåshallen, samt dess eventuella konsekvenser för näridrottsplatsen.

Mål 2016: Framtidsverkstad
Samhällsarbete i Lindome kommer att aktivt arbeta för att en framtidsverkstad ska bli av för
elever i Lindomes högstadieskolor under våren 2016. Datum för framtidsverkstad är satt till
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15-16 mars.
Utfall 2016: Framtidsverkstad
Framtidsverkstad genomfördes som planerat den 15-16 mars på Åby Travet. 27 elever deltog
från de tre högstadieskolorna i Lindome samt pedagoger från skolan, fritidsledare och
personal från Samhällsarbete Lindome. Under de två dagar som Fratidsverkstaden höll på
kom det fram att ungdomarna i Lindome vill ha fler mötesplatser bland annat en i Hällesåker,
önskan om fler och nya konstgräsplaner, gemensamma större arrangemang mellan skolorna
t.ex. skolavslutningsdisco, LAN samt att ungdomarna inte vill att Skånhällaskolan slås ihop
med Almåsskolan
Under året deltog Jesper och Therése i en intern utbildning kring Framtidsverkstad för att
själva kunna leda framtidsverkstad vid behov.
Mål 2017: Framtidsverkstad
Samhällsarbete i Lindome kommer att aktivt arbeta för att uppföljning av Framtidsverkstaden
ska bli av för elever som var med 2016.

Mål 2016: Arrangemang i Lindome
Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.
Utfall 2016: Arrangemang
• Under Snickarcupen, lördagskvällarna 16/1, 23/1 och 30/1 erbjöd
gymnasieungdomarna i samarbete med LGIF och LBTK, pingis i Almåshallens
pingislokal. Detta för sjunde året i rad och i vanlig ordning välbesökt och uppskattat.
•

Lindomeloppet med kringaktiviteter genomfördes den 28 maj i Lindome centrum i
samverkan med flera lokala aktörer. Oerhört uppskattat och många besökare i olika
åldrar. Nytt för i år var att vi enbart tog emot föranmälningar, trots det var det nästan
lika många anmälningar som förra året. Det var mestadels barn och ungdomar som
sprang runt den snitslade banan påhejade av boende som samlats i Lindome centrum.
Nytt för i år var ett orienteringslopp som arrangerades av IK Uven utöver de ordinarie
5 loppen. På gräsmattan mitt i centrumet hade föreningar och organisationer slagit upp
sina tält. På parkeringen fanns bokbussen, räddningstjänst och polis. Lindomegårdens
cafégrupp sålde fika samt korv med bröd. Många passade även på hoppa i
hoppborgen, prova gladiatorspelet samt delta i ponnyridningen. Från scenen bjöds det
på livemusik.

•

Inför Halloween arrangerade ungdomarna en Halloweenafton för barn 6-10 år. För
barnen fanns det spökgång, lekar och dans. Föräldrarna bjöds på fika i cafét. Drygt 30
barn plus föräldrar deltog på denna uppskattade kväll.

•

den 24/11 arrangerade ungdomarna Lindomeafton, en afton i centrum där
Lindomeprojektet bjöd på fika och livemusik. Det var även möjligt att gå
tipspromenad samt vara med på sopsorteringstävling. Ett uppskattat arrangemang med
drygt 150 besökare.

Mål 2017: Arrangemang i Lindome
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Även i fortsättningen samarrangera olika former av evenemang i Lindome.

Mål 2016: Ledningsgruppen
I så stor utsträckning som möjligt utforma verksamheten på ett sätt som ledningsgruppen
finner tillfredställande. Även under 2016 träffa ledningsgruppen vid ca 4-5 mötestillfällen,
samt att dokumentera mötena.
Utfall 2016: Ledningsgruppen
Ovanstående har genomförts.
Ledningsgruppen består av representanter från kommunala förvaltningar, fastighetsförvaltare,
hyresvärd, hyresgästföreningen samt polis och räddningstjänst.
Mål 2017: Ledningsgruppen
I så stor utsträckning som möjligt utforma verksamheten på ett sätt som ledningsgruppen
finner tillfredställande. Även under 2017 träffa ledningsgruppen vid ca 4-5 mötestillfällen,
samt att dokumentera mötena.

Mål 2016: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2016, samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.
Utfall 2016: Skapa och delta i relevanta nätverk
Samhällsarbete i Lindome har under året haft en mängd olika samarbetspartners: Lindome
GIF, skolan, Förbo, Lindomegården, Polisen, LO-facken, Hyresgästföreningen, ABF,
Folkhälsorådet, Tekniska förvaltningen, Frivilligverksamheten, biblioteket, Äldreboendet
Brogården, Träffpunkten, Mölndals museum 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:
•

•

Odlingsinitiativet i Lindome. I samarbete med Förbo och kommunens
miljösamordnare fortsatte pallkragsodlingarna på flera platser i Lindome; Valås
förskola, Brogårdens äldreboende och Lindome dagliga verksamhet, samt en
bostadsnära odling i Dotegården där flera av Förbos hyresgäster deltar. Inför säsongen
2016 tillkom det på initiativ av odlarna själva några bäddar och alla pallkragar var
bokade. Therése har varit sammankallande till möten för närodlingen i Dotegården.
Hur bäddarna har skötts och hur delaktiga odlarna har varit i de gemensamma
sysslorna har varierat.
2014 startade samhällsarbete i Lindome i samverkan med ABF, stadens
miljösamordnare, samordnaren för hållbart resande samt samhällsarbete i Kållered,
Åby och Bifrost upp ett arbete för att uppmärksamma hållbarhetsfrågor i Mölndal.
Intresset var stort för Hållbarhetsveckan i Mölndal, som är ett samarbete mellan
många organisationer och syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och
diskussioner kring hållbarhet. Som en del av Hållbarhetsveckan anordnades det även
lokala arrangemang i Lindome med hållbarhetstema. Läs mer på:
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www.molndal.se/hallbarhetsveckan
Mål 2017: Skapa och delta i relevanta nätverk
Arbeta för att pågående samarbeten fortsätter även under 2017, samt att finna nya samarbeten
med intressanta aktörer.

Mål 2016: Trygghetsvandring
I samråd med ledningsgruppen se över om behov av ytterligare trygghetsvandringar i
Lindome finns och i sådana fall besluta vilken sträcka vi ska vandra.
Utfall 2016: Trygghetsvandring
Ovanstående har genomförts och beslut togs att det inte behövde göras någon vandring 2016.
Försök har under året gjorts för att få till en Trygghetscykling tillsammans med tjänstemän,
politiker, polis och boende. På grund av lågt intresse bland boende samt att det under 2016
inte funnits någon BRÅ-samordnare har inte någon Trygghetscykling genomförts.
Mål 2017: Trygghetsvandring
I samråd med ledningsgruppen se över om behov av ytterligare trygghetsvandringar i
Lindome finns och i sådana fall besluta vilken sträcka vi ska vandra. Utifrån diskussioner på
sista ledningsgruppsmötet för 2016 kommer det troligen att bli en Trygghetskväll under 2017
istället för en Trygghetsvandring.

Mål 2016: Årlig verksamhetsberättelse
Inkomma till ledningsgruppen med verksamhetsberättelse för året.
Utfall 2016: Årlig verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse är skriven och levererad till ledningsgruppen.
Mål 2017: Årlig verksamhetsberättelse
Inkomma till ledningsgruppen med verksamhetsberättelse för året.

Mål 2016: Dörrknackning och boendeenkät
En översyn av möjliga allternativ till uppföljning görs.
Utfall 2016: Dörrknackning och boendeenkät
Från kommunens sida har det tidigare 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. Någon boendeenkät har inte gjort under 2016. En översyn pågår.
Mål 2017: Dörrknackning och boendeenkät
En översyn av möjliga allternativ till uppföljning görs
Therése Hognert/Mölndals Stad/20170308
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Bilaga 1.
Skadekostnader i Lindome
(glas, brand, vandalisering, klotter samt inbrott i kronor)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1 501 005
646 040
446 000
50 134
120 850
96 776
183 955
99 287
49 612
53 000
110 000

Källa: Serviceförvaltningen, Mölndals Stad
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