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Inledning
I syftet med att hjälpa unga på arbetsmarknaden och
stimulera deras initiativ har Hallsberg kommun skapat ett
unikt jobbsatsning och anställt sex ungdomar som skulle
jobba under sommaren som kommunutvecklare och
samhällsinformatörer. Målet med detta jobb var att få en
inblick på invånarnas perspektiv av kommunens
verksamheter, samt hitta lösning på problem som dyker upp.

bakgrund
Arbetet inleddes med en introduktionsvecka, där fick vi
träffa projektledaren “Eldin Memic”. Projektledaren har
presenterat de uppdrag som vi ska jobba med, samt delade
oss i två olika grupper, kommunutvecklare och
samhällsinformatörer. Utöver detta fick vi vara med och
delta i lärorika föreläsningar som underlättade för
kommande projekt.
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U P P D R A G S B E S K R I V N I NG

Vårt uppdrag som kommunutvecklare var att skapa en
enkätundersökning där syfte var att få svar på frågor om
invånarnas åsikter gällande kommunens stadskärna, för att ta
reda på vart det behövdes finnas mer grönområden, bänkar,
parker, och nya mötesplatser samt vad som behövdes rustas
upp. För att kunna uppfylla detta, gick vi bland annat ute och
intervjuade Hallsbergs invånarna, sedan efter sammanställde
vi svaren som vi fick. Vi fick överraskande många svar på vår
undersökning där över 120 st personer svarade, detta i sin tur
underlätta för oss att ta reda på problem som behövde
förbättras i vår kommun, och kunde sedan vidare arbeta med
lösningar.
Det vi gjorde för att arbeta med lösningarna var att bl.a
personligen undersöka de platserna som behövde åtgärdas,
där vi noggrant dokumenterade och tog bilder. Dessutom
använde vi oss av ett redigeringsprogram där vi gjorde om
platserna via skiss, som skulle anpassa sig efter invånarnas
efterågningar.

Under vår arbetsprocess uppstod det uppdrag
som inte var scheman lagt. Ett av dessa nya
uppgifterna var att vi bl.a fick bidra med att
sprida ett kommunalt projekt som kallades för
digitala hubbar. Exponeringen av den aktuella
information inom projektet hade redan påbörjats
inom grannkommunerna Laxå och örebro, därför
fick vi till uppgift att annonsera projektet här i
Hallsberg. Själva utbildningen var inriktad till
nyanlända vuxna med svaga digitala kompetens.
Där avsikten var att få de anpassa sig till det
digitala sammanhang, då behovet var stort för att
kunna navigera sig.
Familjecentralen i Hallsberg var vi i kontakt med
flertal gånger, och precis som ‘digitala hubbar’ så
hjälpte vi dem med hjälp av kommunens
kommunikatör att nå ut till flera invånare i
hallsberg, via sociala medier och fysiska
broschyrer.
Vi fick även driva svenska lektioner för några
språksvaga personer, i syftet med att försöka öka
deras språk kompetens, detta kallades bland
annat för yrkessvenska. Vi hade två lektioner per
vecka, tisdagar och torsdagar, där vi fick sitta
gemensamt och kommunicera på svenska om
intressanta ämnen, såsom jobb, framtid och
familj.
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Enkätundersökningen hjälpte oss att nå ut till fler människor, men även få de dela med
sig av deras åsikter om kommunens verksamheter samt hur de upplevde att vara bosatt
i Hallsberg kommun. Genom en digital blankett kunde vi sammanställa runt 10 frågor
som berörde kommunens utveckling, samt invånarnas trivsel inom kommunen. Vi
försökte sprida undersökningen på alla möjliga sätt bland annat vi gjorde det som en
digital undersökning, kopierade den och delade också ut en viss form av QR kod för att
det skulle bli lättare att nå invånarna

Våran frågor var breda men huvudsyfte handlade om arbetsmöjligheter inom kommunen,
vilka förbättringar som sägs behövas inom kommunen utifrån invånarnas perspektiv samt
hur tryggt tycker invånarna att det är i vissa platser i kommunen. Vi fick in många fler svar
än det som vi hade förväntat oss. De blandade svar som vi fick var viktiga för att veta vilka
åtgärder som behövdes göra åt olika problem som vi fick. Det blev lyckad att så många var
intresserade av undersökningen och ville göra det och bidra till en utveckling för
kommunen.

Planera
för att göra projektet så bra
som möjligt, krävdes det
mycket fokus på att planera,
där vi tillbringade nästan en
hel vecka för att planera hur
vi skulle gå till väga. för att
sedan vidare nå vårt mål.

VISION

MÅL
Vi siktar högt! över 100
personer svarade på
våran enkät på endast 1
vecka som var över
våran mål, men vår
nästa mål är att öka
följare på Instagram
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Vi vill att flera ungdomar ska få
möjligheten att få de jobb vi har
haft, samtidigt bli inspirerad
och tar all hjälp som finns från
kommunen.

sammanställa
Vi är väldig nöjda med
våran insatt, och vi kan
med gott samvete säga att
vi har gjort vårt bästa för
att uppnå de bästa
resultat för detta projekt

RESULTAT -STATISTIK
Upplever du trygghet när du befinner dig i
stadskärnan?

Vad tycker du om kommunens bemötande?

Hur ser du på mötes/lekplatser som
finns i Hallsbergs kommun?

Behöver Hallsberg vara en grönare kommun?

ålder?
kön?
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VÅR RESA!
Analys och diskussion:

Resultat?
Den digitala undersökning vi genomförde gav oss bra resultat, samt
många olika förslag på hur vi kunde förbättra Hallsbergs kommun. Där
Hallsbergs invånarna fick uttrycka sig fritt att föra fram deras åsikter
och syn på kommunens verksamheter.
Graferna och tabellerna ovan visar en översikt på alla svar som vi fick, där
man kunde se i procent, hur många som ville att det skulle ske en förbättring i
kommunen. Vilket också hjälpte oss att ta reda på vad som behövdes åtgärdas.

kommunen

trygghet

Svaren på frågor angående kommunens bemötande
varierade, vissa upplevde att de fick den hjälp de
sökte, medans andra ansåg att de blev sämre bemött,
där de tyckte att det var svårt att få hjälp. Exempelvis
problem som de stötte på var, lång väntetid, vilse
vägledande hänvisning och dålig kommunikation.

När det gäller tryggheten i Hallsbergs kommun så var majoriteten
positiva om det, de flesta upplevde att de kunde känna sig säkra att
gå runt i stadskärna utan att behöva vara rädd.
Däremot fanns det ett fåtal personer som upplevde att det kunde
bli säkrare på vissa ställen, exempelvis gator där ungdomarna som
går runt under kvällar med höga röster sprider oro och otrygghet
för invånarna, samt mer polisnärvaro och kameror i tågstationen.

hjälp

möteplatser

Genom våra intervjuer med Bergöös och familjecentralen
kom vi fram till att kommunen har det svårt att nå ut till folk
som behöver hjälp. Flera familjer visste inte om
familjecentralen och vad de erbjuder, samt vågar inte fråga
och leta efter information gällande familjecentralen. Vi
upptäckte också att kommunen måste belysa mer om
Bergöös, eftersom det är många invånare som inte är
medvetna om att Bergöös existerar. Det är även flera
ungdomar som inte får tillräcklig information om vad
kommunen har att erbjuda och vilka möjligheter de kan få,
detta ledde till att vi fick undersöka hur vi kunde förbättra
situationen, och där våran lösning var att använda oss av
mera sociala för att nå ut till fler, som exempelvis facebook
och instagram.

Enligt invånarna så behövdes det byggas nya mötesplatser och
hålla dem fräschare, och att renovera de närvarande, såsom
ekoparken, spontan men även bygga en större ungdomsgård som
verdandi. Flera tyckte också att det fattades lek och mötesplatser
för olika ålderskategorier så att alla kan känna sig trygga och
involverade. Även tillgång till sittplatser, grillplatser samt utegym,
var också ett av höjdpunkterna som togs upp.

Vägledning

@Hallsbergyouth

Eftersom vi tidigt upptäckte att det fanns många ungdomar
som inte visste vad kommunen kunde hjälpa till med, så
avslutade vi vår sista uppdrag med att satsa på att försöka
utveckla ett system som skulle få ungdomar att känna sig
delaktiga, samtidigt att de får hjälp via kommunen.
Lösningen blev att vi skapade en Instagramkonto, som hette
Hallsberg Youth, som då var inriktad till ungdomar mellan
16-24 år. Syftet med kontot var att erbjuda vägledningscenter
för ungdomar, där de kunde få hjälp med, frågor som de inte
kunde svara på. Samtidigt försökte vi nå ut till så många
ungdomar som möjligt i hallsbergs kommun, då det var vår
största målgrupp, och detta gjorde vi genom att öka våran
följarantal, och idag har vi nästa 100 följare.

www.Hallsberg.se
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Avslutningsvis är vi tacksamma för att vi fick ta en
del av chansen att få prova det nya unika arbetet
och vara en avgörande del av det. Vi fick även
våran röster hörda och på så sätt kunna bidra med
en hjälpande hand till kommunen.
Vi har fått med oss lärorika erfarenheter från detta
arbetet, där vi lärde oss hur vi på bästa möjliga sätt
kan ta eget ansvar, jobba med självförtroende,
samarbete med varandra, men framförallt utveckla
och använda vår kreativitet.
Arbetet från början till slutet var ansvarsfullt och
utmanande, där vi fick göra en bra planering och
följa den under arbetets gångs. Planeringen hjälpte
oss att få ett bättre resultat mot våran mål och idag
kan vi med gott samvete vara nöjda med det
arbetet vi gjort, då vi har uppfyllt det som behövts,
samtidigt som vi känner att vi har gjort vårt bästa
för att göra arbetet så utförlig och bra som möjligt.
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Ki Soe

Anfal

Anfal Alfahed

Marah

Marah Abou Assaaf
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