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1	  Bakgrund	  
År 1893 öppnade det en nöjespark i Malmö, med namnet Folkets Park, detta var Sveriges 

första park i sitt slag. Rörelsen med Folkets park startade eftersom att den unga 

arbetarrörelsen hade svårt att få tag i lokaler till sina sammankomster, under sommarhalvåret 

höll de ofta sina möten utomhus och under vinterhalvåret fick de försöka hyra in sig i andra 

lokaler i staden. Det var dock många som inte ville hyra ut sina lokaler till de socialistiska 

grupperna eftersom det fanns en rädsla för att de ville störta samhället. Genom att dessa 

grupper fick ett eget parkområde med ett eget hus försvann dessa problem. Hela parken och 

huset drevs ifrån början i aktiebolagsform, fram till år 1976 då kommunen gick in som 

delägare. Folkets Park uppkom alltså för att tillfredsställa arbetarnas behov av lokal och 

billiga nöjen. Bara ett tiotal år efter att Folkets Park i Malmö hade öppnat, öppnade även över 

tjugo andra Folkets Park utspritt över hela Sverige. För att folkparkerna ska kunna leva vidare 

gäller det att de hittar sin nisch, att de gör någonting nytt och nyskapande, annars finns det en 

stor risk att fler och fler folkparker kommer att stängas ner (Andersson, 1991).  

Det gäller helt enkelt att väcka liv i dem genom att göra det ingen annan gör, vilket är precis 

vad vi vill göra. Många gamla Folketshus står tomma i landet, och många hyrs ut till 

privatpersoner. Vi vill alltså utveckla ett pilotprojekt som går att överföra till andra städers 

Folkets hus. 

1.1	  Vad	  finns	  det	  för	  brister	  nu?	  
Vi har sett att det finns en brist på platser i Lund där alla är välkomna och kan umgås kravlöst 

med varandra. Att det inte finns några bra mötesplatser för folk tror vi kan skapa en stor 

ensamhet och isolering. Vidare ser vi även en problematik i att det inte finns någonstans att ta 

vägen på sena helgkvällar, då detta kan medföra att många är ute i staden och kanske börjar 

dricka redan i tidig ålder. Det kan även medföra att kriminaliteten ökar. Det finns redan en del 

hus och mötesplatser i Lund för vissa specifika målgrupper, till exempel för människor med 

psykisk ohälsa, ungdomar eller studenter. Vi har dock inte kunnat hitta något hus där alla 

människor är välkomna att delta, oavsett bakgrund. Vi tycker även att det är viktigt att det 

finns ett nyktert alternativ att erbjuda folk. 

1.2	  Vad	  vill	  vi	  göra?	  
Vi vill ändra på detta och se till att skapa en alkohol- och narkotikafri mötesplats i Folkets hus 

belägen i Folkparken på väster i Lund. Denna byggnad står redan tom, och med hjälp av 
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medlemmar samt andra aktiva människor1 som redan drar i projektet “Rädda Folkparken” 

skulle vi vilja renovera den så att den kan användas i enlighet med vårt syfte. Detta hus skulle 

sedan användas till att arbeta förebyggande mot att folk hamnar i utanförskap, blir ensamma, 

kriminella eller får problem med alkohol och andra droger. Alla aktiviteter vi har är beroende 

av medlemmarnas önskemål. Att delta i de olika aktiviteterna som erbjuds ska i första hand 

vara gratis, så att alla har en möjlighet att vara med. Annars ska det vara en så låg kostnad 

som möjligt. Huset ska vara ideellt styrt och därför är meningen att alla intäkter ska gå 

tillbaka in i verksamheten/huset. 

Genom att tillåta alla att vara medlemmar eller delta på de olika aktiviteterna hoppas vi att 

kunna arbeta kulturellt-och åldersöverskridande. Genom att vara religiöst och politiskt 

obundna hoppas vi även på att kunna få in en stor variation av människor. Detta kommer 

hjälpa oss att arbeta emot fördomar och stigmatisering och vi ser även hur huset därigenom 

kommer vara en del i att öka människors sociala kapital2. Vi skulle även vilja samarbeta med 

olika organisationer som redan finns i området och i övriga delar av Lund. 

1.3	  Vad	  säger	  forskningen?	  
Statens folkhälsoinstitut skriver i sin rapport “Delaktighet och inflytande i samhället” (2011) 

att olika former av delaktighet i samhället främjar det psykiska såväl som det fysiska väl 

måendet, detsamma gäller det inflytande som individen känner att den har över sig själv, sin 

fritid samt vad gäller att påverka den politiska arenan. Genom att individer känner att de är en 

del av samhället, samt deltar i sociala aktiviteter och kan utöva inflytande skapas det även en 

större tillit till såväl samhället (exempelvis myndigheter) som till andra människor. Statens 

offentliga utredningar (SOU) 2006:77 menar därför att vårt allt mer individualiserade 

samhälle kräver att det finns arenor, i form av olika verksamheter, som kan bistå med detta till 

samhällsmedborgarna. 

Det lyfts fram i rapporten från Statens folkhälsoinstitut (2011) att äldre personer, utrikes 

födda samt personer som innehar arbetaryrken oftare har ett lägre deltagande vad gäller 

sociala samt kulturella aktiviteter än vad befolkningen i övrigt har. Ungdomar är den grupp 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För	  mer	  information	  om	  medlemmar	  se	  sid.	  13	  
2	  Med	  socialt	  kapital	  menas	  de	  nätverk	  och	  andra	  mellanmänskliga	  resurser	  som	  en	  individ	  har	  runt	  sig,	  men	  
även	  vad	  individen	  har	  för	  slags	  position	  i	  samhället	  -‐	  exempelvis	  genom	  utbildning	  och	  ekonomiska	  faktorer	  
2	  Med	  socialt	  kapital	  menas	  de	  nätverk	  och	  andra	  mellanmänskliga	  resurser	  som	  en	  individ	  har	  runt	  sig,	  men	  
även	  vad	  individen	  har	  för	  slags	  position	  i	  samhället	  -‐	  exempelvis	  genom	  utbildning	  och	  ekonomiska	  faktorer	  
(SOU	  2006:77)	  
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som deltar mest i sociala och kulturella aktiviteter av olika slag, men oftare känner en mindre 

tillit till sina medmänniskor. Det framkommer dock i Statens offentliga utredningar (SOU) 

2006:77 att många ungdomar känner sig isolerade på grund av den stora mängd självstudier 

som de måste bedriva utanför skolan vilket bidrar till ökad stress, rädsla för att hamna efter i 

skolarbetet och lite tid till aktiviteter utöver studierna. Att vara eller känna sig isolerad menar 

Statens folkhälsoinstitut (2011) på är lika farligt som alkoholmissbruk eller tobaksbruk, vilket 

i relation till att både äldre och ungdomar ofta kan känna sig isolerade får ses som mycket 

problematiskt. Enligt SOU 2006:77 efterfrågar många ungdomar både att det borde finnas 

hjälp att få när det kommer till studierna samt att det borde finnas fler fritidsaktiviteter i form 

av olika verksamheter. Ungdomar känner sig även stressade över att det finns få arbeten samt 

ett återkommande krav på tidigare arbetslivserfarenhet, vilket de menar är omöjligt att få då 

alla arbeten kräver det. 

Utöver att både ungdomar och äldre ofta känner sig isolerade eller känner att de inte har tid att 

delta i sociala aktiviteter, är tillgång till Internet samt datorer något som Statens 

folkhälsoinstitut (2011) trycker på i sin rapport. Internet är idag en viktig del av samhället och 

utan vare sig Internet eller dator är det lätt att missa viktig information. Rapporten visar att 

äldre och kvinnor med låg utbildning har lägre tillgång till Internet än vad exempelvis många 

ungdomar har, vilket är ett problem på så sätt att de därmed kan mista känslan av inflytande 

och delaktighet. 

1.3.1	  Läxhjälp	  och	  studieplatser	  
Med ovan nämnda i åtanke kan vi se att genom att öppna en sådan här verksamhet som är 

tillgänglig för alla avhjälper vi också många av de problem som båda rapporterna belyser. 

Bland annat kommer vi i verksamheten att ha läxhjälp och studieplatser som både kan 

avhjälpa ungdomars rädsla för att hamna efter i skolarbetet, men även en plats där de 

samtidigt som de gör skolarbete kan träffa andra människor och därmed minska isoleringen 

som de kan känna. Läxhjälp kan såväl studenter på gymnasiet, universitet och äldre 

människor erbjuda och på så vis känna en delaktighet, meningsfullhet samt att alla kan lära av 

varandra oavsett ålder eller bakgrund. 

1.3.2	  Internet	  och	  datorer	  
Då vi även kommer att ha fri tillgång till Internet och datorer i lokalen kommer detta göra att 

alla oavsett ålder kommer att ha tillgång till det. Då det alltid kommer att vara någon eller 
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några anställda på plats finns det även alltid hjälp att få, alternativt att medlemmar hjälper 

varandra vilket ytterligare skulle bidra till gemenskap och en känsla av meningsfullhet. 

1.3.3	  Arbetserfarenhet	  
Då det i vår verksamhet även kommer finnas tillfälle för arbetsträning, frivilligarbete, att vara 

studiecirkelledare samt möjligheter för anställning tillgodoser vi även det behov och den 

efterfrågan som ungdomar uttrycker i rapporten från SOU 2006:77. På så sätt att de inom vår 

verksamhet faktiskt har tillfälle att få just den arbetslivserfarenhet som både arbetsgivare och 

de själva efterfrågar. 

1.3.4	  Vad	  skiljer	  vår	  verksamhet	  från	  andra?	  
Vi har sett att det redan finns liknande organisationer som arbetar på samma sätt och med 

samma mål. Dessa organisationer är dock inte öppna för alla utan det krävs att man tillhör en 

viss målgrupp för att vara välkommen. Genom att undvika att dela in folk i olika kategorier 

tror vi att toleransen och förståelsen mellan människor kommer kunna öka - detta genom 

bland annat det erfarenhetsutbyte som har beskrivits ovan. I Folkets hus ska alla vara 

välkomna och vi menar att detta kan bidra till att minimera stigmatisering och utanförskap i 

samhället genom att alla har en gemensam mötesplats att vara på. Att välkomna alla 

människor gör därför att vårt projekt skiljer sig ifrån tidigare projekt. I andra städer finns det 

liknande verksamheter så som “Garaget” i Malmö och “Kulturhuset” i Jönköping. Vi 

använder dessa hus och verksamheter som inspiration för att få idéer om hur vårt projekt ska 

kunna arta sig och etableras. Det vi vill göra är dock inte samma sak, utan Folkets hus 

kommer att arbeta med att inkludera medlemmarna som den starkaste kraften. Det är 

medlemmarna som styr hur arbetet ska fortskrida, vad som ska finnas i huset och vilka 

aktiviteter som ska existera. Främst ska vi arbeta med brukar- och medlemsstyrning. Detta då 

forskning visar på att ett ökat deltagande och inflytande stärker den enskilde individen och 

gör att vederbörande får en starkare självkänsla och en känsla av sammanhang (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

1.3.5	  Antidiskriminerande	  kultur	  
Problematiken kring kränkningar kan komma att avhjälpas i denna form av verksamhet då 

individer oavsett ålder eller kultur möts inom samma arena under ordnade, utvecklande och 

varierande former. Det SOU 2006:77 lyfter upp som en problematik i skolorna är att skolorna 

ej har kunnat möta kraven på den ökade tillströmning av elever samt den ökade betydelse som 

skolan har fått under det senaste decenniet. I relation till detta blir det något problematiskt då 
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kränkningar läggs till grund i skolan, vi ser därför ett behov av att vara ett komplement till 

skolan i just detta avseende. Och då vår verksamhet just är ålders- och kulturöverskridande 

och sker under ordnade men roliga former, menar vi att vi kan motverka en del av denna 

kränkningskultur samt minska fördomar människor emellan. 

2	  Mål	  

2.1	  Vad	  vill	  vi	  göra?	  
• Använda Folkparkens lokal i Lund som i dagsläget står tom och oanvänd 

• Engagera och ta tillvara på engagemang i stadsdelen Väster 

• Rusta upp och inreda lokalen tillsammans med andra engagerade 

• Utrusta lokalen med sittplatser, datorer, tysta studieplatser, spel, böcker, tidningar och 

utrymmen för kreativt skapande 

• Starta upp ett café 

• Driva läxhjälp 

• Starta aktiviteter, projekt och studiecirklar inom verksamheten 

• Samarbeta med andra föreningar och organisationer 

• Fortsätta engagera och ta tillvara på engagemang i hela staden 

2.2	  Vad	  vill	  vi	  uppnå?	  
• Öka gemenskapen i samhället 

Genom att utföra aktiviteter tillsammans med andra och vara en plats för alla oavsett åldrar 

och bakgrunder. 

• Minska ensamhet och isolering 

Genom att de som kommer till verksamheten träffar andra människor. Det är även viktigt 

att inte bara ha öppet dagtid, utan även på kvällar, helger, högtider, och andra tider där det 

kan vara svårt att hitta alkoholfria mötesplatser. 
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• Främja människors delaktighet och engagemang 

Genom att medlemmarna är med och bestämmer hur verksamheten ska drivas och 

organiseras, vilka aktiviteter som ska finnas och hur lokalen ska se ut. Att människor är 

delaktiga redan från början i uppiffande och inredning av lokalen. Här vill vi även ta till 

vara på det engagemang som finns för att rädda Folkparken. 

• Främja kreativitet och självförverkligande 

Genom att det ska finnas material för kreativt skapande och möjlighet att starta 

studiecirklar. Det ska också finnas möjlighet att visa upp det man har skapat genom t.ex. 

utställningar, teaterpjäser, spelningar. 

Dessa mål hoppas vi kunna uppnå genom en daglig verksamhet i huset, där människor kan 

umgås, engagera sig och utvecklas. 

2.3	  Vårt	  projekt	  leder	  till:	  
• Ett öppnare, friare och mer integrerat samhälle 

• Ett demokratiskt samhälle där folket är delaktigt och vågar arbeta för att förändra samhället 

• Ett tryggare samhälle med minskad kriminalitet 

• Att människor mår bättre och självkänslan ökar (genom gemenskap, delaktighet och 

självförverkligande) 

• Att människor får en identitet och en plats där de känner att de hör hemma 

• Att människor lär av varandra och av olika kulturer och bakgrunder, vilket leder till att 

fördomar minskar 

• Att ungdomar har någonstans att ta vägen och det minskar alkoholkonsumtionen hos dessa 

• Att förebygga sociala problem vilket gör det till ett lönsamt alternativ för samhället 

2.4	  Mätbara	  mål:	  
• Att ha minst 50 medlemmar efter ett år 

• Att ha startat upp minst 5 projekt inom verksamheten efter ett år 
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• Att 10 volontärer har valt att engagera sig efter ett år 

De tre första åren ska antalet medlemmar öka med 100 % varje år. Det innebär att vi ska ha 

100 medlemmar efter två år och 200 medlemmar efter tre år. 

	  
3	  Tidsram	  
Projektet ska först drivas som ett pilotprojekt under tre år. Detta för att starta upp 

verksamheten och se hur allting fungerar. Vår plan är att renoveringen av huset ska påbörjas 

sommaren 2014. Huset ska stå klart för användning innan årsskiftet, och i början av 2015 

börjar vi projektet med medlemvärvning och upprustning av ytorna. Ifall det under 

utvärderingen visar att projektet har uppfyllt målen efter tre år, och är en lyckad satsning kan 

detta projekt bli permanent från år 2018.  

 

	  
	  
4	  Strategi	  
I samband med att huset ska vara ett hus för människor i olika åldrar och med olika bakgrund, 

bär vi med oss frågan i vår strategi: Vad är det som förenar en hel stad? I Folkparken i västra 

delen av Lund finns en byggnad som vi vill använda. Denna byggdes 1976 (Lund, 2012) och 

har enligt fastighetsförvaltaren stått helt oanvänd de senaste fyra åren. 

 

4.1	  Föreningen	  Folkparken	  i	  Lund	  
 

Vårt projekt baseras på en kritik mot att beslut tas över huvudet på medborgarna som beslutet 

berör. Därmed är kritiken även vår ideologiska grundpelare, det vill säga medborgarmakt. 

Därför är vår strategi att samarbeta med föreningen “Folkparken i Lund”, som kom till genom 
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protester mot att kommunfullmäktige planerade att bygga bostäder på en del av parken. 

Genom Face Book-sidan “Rädda folkparken i Lund!” kan vi se att det finns ett engagemang 

bland människor i alla åldrar. I samband med att det finns ett folkligt motstånd mot 

bostadsbygge i folkparken skickades det den 13 augusti 2013 ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige där förslag på folkparkens framtid tas upp, bland annat om att upprätta 

ett kulturcentrum, liknande vad vi vill genomföra med vårt projekt (Folkparken i Lund, 

medborgarförslag 2013). Anledningar till motståndet mot bostadsbygge är att över hundra år 

gamla träd kommer att rivas, och att bostäder där skulle förstöra känslan av att vara i ostörd 

natur. Inte bara på det visuella planet, utan också genom att aktiviteter i parken skulle kunna 

beskådas av de boende där (ibid.) Vi etablerade en direkt kontakt med föreningen Folkparken 

i Lund när vi var på deras öppna möte om folkparkens framtid. På mötet blev vi väldigt 

positivt bemötta, till den grad att hela mötet kom att kretsa kring vårt projekt.  

 

4.2	  Samarbetspartners 

Mötet om Folkparkens framtid hölls i den del av byggnaden som inte står tom. Här finns en 

fritidsgård som heter Takdroppet, vilken vår tanke är att kunna samarbeta med. Nedan ger vi 

några exempel på andra samarbetspartners. 

Området väster: 

• Fågelskolan 

• Biblioteket väster 

• Värpinge IF 

Övriga: 

• Kulturnatten 

• Lundakalaset 

• Kommunen 

• Brukarorganisationer 
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• ABF 

• Sociala myndigheter 

• Arbetsförmedlingen 

• Övriga organsationer 

Dessa är bara några exempel, och vi skulle gärna se ett samarbete med fler människor och 

organisationer som strävar efter samma mål som oss - det vill säga gemenskap, sociala 

mötesplatser och olika sätt att få utlopp för kreativitet och andra intressen. Vi lägger stor vikt 

vid att nå ut till kommunal och frivillig verksamhet i området, låta oss inspireras av denna och 

vilken kunskap den kan tillföra projektet. 

 

Vi kommer under processen med renoveringen se över vilka mer som har ett intresse av att 

göra något med lokalen, och se ifall detta är någonting vi kan driva tillsammans. Ett 

samarbete här kan öppna upp för nya projekt. Det krävs förstås professionell yrkeskunskap 

från till exempel elektriker, byggnadsarbetare, rörläggare med flera, för att kunna genomföra 

renoveringen. För att få ner kostnaden och för att garantera att det finns ett ihållande 

engagemang kommer enklare uppgifter att delegeras till frivilligarbetare. Allt ska vara 

fackmannamässigt utfört på det sättet att allt ska vara noggrant planerat i denna process. Vi 

menar att det egentligen bara finns två alternativ med byggnaden: Riva den eller renovera den. 

Om byggnaden ska rivas så är ena alternativet att bygga bostäder där, vilket det som förstått 

finns ett stort motstånd till hos invånarna. Det andra alternativet om byggnaden rivs är att 

bygga ett nytt kulturhus, vilket förmodligen skulle vara dyrare än att göra något med 

byggnaden som redan finns där. Därför kvarstår bara alternativet att renovera byggnaden. 

 

I tidigare exempel har vi satt upp mål att starta aktiviteter i huset där människor ges möjlighet 

att engagera sig över generationsgränser. Idén om att överskrida generationsgränser kommer 

att finnas med redan från början när vi använder oss av en opinion som redan finns där, bland 

gamla och unga, väcker engagemang, mobiliserar folket att bli en del av det nya folkets hus. 

Alla som vill kommer få möjlighet att vara delaktiga i renoveringen och förnyandet av denna 

lokal. Detta kommer sedan leda till att intresset med ett åldersöverskridande samarbete 

fortsätter när vi väl har kommit igång med verksamheten och nya projekt startas upp. 
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5	  Resurser	  
Folkets hus kommer till en början att drivas av: 

• Fem heltidsanställda 

• Volontärer 

• Medlemmar i olika åldrar 

• Engagerade människor ifrån andra intresseorganisationer med samma mål 

Vi kommer att behöva rekrytera människor som kan hjälpa oss med att driva organisationen. 

Vissa av dessa på en frivilligbasis och vissa av dessa med en avlönad tjänst. Vi kommer att 

lösa rekryteringen genom att annonsera på olika annonssidor på internet, till exempel 

arbetsförmedlingen och olika lokaltidningar. De som arbetar på Folkets hus kommer även att 

bli upplärda där. Ingen tidigare erfarenhet ska behövas för att någon ska få arbeta i caféet eller 

driva en studiecirkel. Arbetar man som volontär kan man börja med att gå bredvid någon 

annan under någon dag och sedan får man arbeta med det man vill. Detta kan även ge 

arbetsträning och erfarenhet till personer som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Även om 

mycket av arbetet på organisationen kommer att ske ideellt och på en volontärbasis kommer 

det dock finnas en möjlighet för de som är väldigt aktiva och har arbetat en tid på 

organisationen att bli anställda vid personalbehov. Att besökarna är i blandade åldrar gör att 

det blir enklare att finna personal till verksamheten. Dagtid kan det till exempel vara svårt för 

en student att stå i caféet, medan någon som gått i pension kan ha ett schema där det passar 

bättre. Att finna dessa personer kan bli svårt för oss och vi kommer därför behöva gå ut med 

informationen om vår verksamhet på flera olika ställen, såsom internetsidor, planscher och i 

tidningar. Vidare planerar vi även att samarbeta med redan etablerade organisationer. Detta 

både för att enklare få kontakt med människor och för att få så stor bredd på vår verksamhet 

som möjligt. 

Vi räknar med att starta upp verksamheten med fem heltidsanställda. Detta kan senare komma 

att ändras längre fram ifall det finns ett behov av det. Dessa människor kommer att behöva 

löner och vi hoppas på att få månatliga eller årliga bidrag för att finansiera detta, åtminstone 

under de tre första åren när pilotprojektet är i gång. Ifall verksamheten fortsätter att utvecklas 
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hoppas vi att se att den kan gå runt genom caféet och aktiviteterna, samt genom en mindre 

summa bidrag. Det finns juridiska krav på ideella organisationer, för att vi ska kunna söka 

bidrag hos kommunen måste vi till exempel begära ett organisationsnummer av 

skattemyndigheten. Vidare måste det även finnas stadgar, styrelse, revisorer, ett årsmöte, 

årsmötesprotokoll samt bokföring. Allt detta är delar som vi kommer jobba mer med i 

uppstarten av projektet. 

6	  Metod	  

6.1	  Hur	  verksamheten	  ska	  fungera	  

6.1.1	  Grunden	  -‐	  café,	  soffgrupper,	  datorer,	  studieplatser,	  böcker,	  spel	  och	  läxhjälp	  
Tanken med huset är att det ska finnas ett café som drivs av och med medlemmar samt 

anställda. Här ska alla människor kunna komma in och umgås med varandra, fika, spela spel, 

plugga eller bara sitta och läsa. För att gå på detta krävs inget medlemskap. Fikat ska säljas 

för en billig peng och det ska vara kostnadsfritt att vara i lokalen, låna våra utrymmen, spel 

och datorer. Lokalen ska vara utrustad med sittplatser, tysta studieplatser, mikro och utrymme 

för kreativt skapande. Även läxhjälp ska erbjudas. Tanken är att vi då kan ta hjälp av 

studenter från Lunds Universitet men även andra som är villiga att ställa upp. 

6.1.2	  Aktiviteter,	  studiecirklar	  och	  samhällsengagerande	  projekt	  -‐	  medlemsstyrt	  
Vidare är tanken att olika grupper, studiecirklar och andra projekt ska kunna drivas i lokalen. 

Dessa projekt drivs av, med och för medlemmar, alla är välkomna att komma med idéer om 

vad lokalen ska användas till, starta egna grupper eller bara delta i någon annans projekt. 

Exempel på vad lokalen kan användas till är matlagning, dans, teater, pysselverkstad, 

filmkvällar, musik, graffittimålning, och motion. Det ska också finnas möjlighet för 

medlemmarna att ha utställningar, spela upp teatrar, uppträda med sin musik med mera. Vi 

kan även samla ihop människor som vill göra någon aktivitet som finns utanför huset, till 

exempel åka och bada, spela laserdome och använda någon idrottsanläggning. Ett sätt att få 

folk att engagera sig över generationsgränser när vi väl har kommit igång med verksamheten 

är att starta samhällsengagerande projektgrupper där människor i olika åldrar med 

gemensamma intressen kan samlas kring en fråga. Exempel på detta är att hjälpa människor i 

katastrofområde, arbeta tillsammans för en hållbar samhällsutveckling, ekologiskt tänkande, 

och kanske utbyte med andra länder. 
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6.1.3	  Tidsupplägg	  -‐	  vissa	  tider	  för	  specifika	  grupper,	  hyra	  ut	  till	  föreningar,	  helg-‐	  och	  
kvällsöppet	  
Trots att verksamheten ska vara åldersöverskridande kommer det under vissa tider att vara 

möjligt att ha aktiviteter speciellt för en viss åldersgrupp, till exempel fredagskvällsöppet för 

ungdomar eller babycafé på förmiddagar, beroende på hur behovet från medlemmarna ser ut. 

Det ska finnas möjlighet för andra föreningar att hyra in sig i lokalen då den inte används. 

Främst för andra organisationer vi samarbetar med, men även för andra så länge det inte går 

emot det organisationen står för. För att allt detta ska kunna fungera kommer vi att ha ett 

bokningssystem och en kalender där alla aktiviteter planeras in och skrivs upp. När det gäller 

öppettider vill vi ge människor ett drog- och alkoholfritt ställe att umgås på kvällarna och 

därför är vår tanke att ha öppet senare på helgerna. Då det i Meibys (2011) undersökning 

framkom att människor kände sig otrygga i parken efter mörkrets inbrott, menar vi att liv och 

rörelse i och kring huset under kvällarna kan bidra till att folkparken blir en tryggare plats 

även nattetid. 

6.1.4	  Organisation	  
• Ideell förening 

• Alla kan bli medlemmar 

• Styrelsen - ytterst ansvarig för verksamheten 

• Kommunen äger lokalen 

• Heltidsanställda, anställd ekonom, volontärer 

Verksamheten är organiserad i form av en ideell förening. Vi vill som förening driva projektet 

och sluta avtal med kommunen angående lokalen då det är de som äger den. Som förening tar 

vi även kraft från andra föreningar vi samarbetar med. Styrelsen är ytterst ansvarig för 

verksamheten. Detta innebär att styrelsen måste organisera verksamheten kring ansvar för 

lokalen (att den är i gott skick), inköp av material, ansvar för personal och volontärer, 

planering av aktiviteter, samt sökning av sponsorer och finansiärer. Styrelsen skulle få dela 

upp de olika uppgifterna mellan de intresserade medlemmarna och se till att alla har specifika 

områden. Det kommer alltid att finnas någon anställd på plats när verksamheten är igång. 

Ansvarig för projektet är vi fem studenter från mobiliseringskursen och det är också vi som 

kommer vara heltidsanställda. Vi kommer även behöva en anställd med ekonomisk kunskap 
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som ansvarar för den ekonomiska delen av projektet. För att projektet ska fungera kommer det 

behövas volontärer som kan ställa upp och arbeta utan lön men med några extra förmåner. Det 

behövs volontärer i caféet och som håller i olika projekt. Det gäller att ta tillvara på 

människors engagemang och stödja de som vill ställa upp som volontärer. Vidare tänker vi 

oss att även om lokalen är öppen för alla vill vi ha vissa saker som är endast för medlemmar, 

så som möjligheten att själv leda en studiegrupp, vissa resor samt för att få arbeta. Alla är 

välkomna att bli medlemmar och det skulle bara kosta en symbolisk summa, förslagsvis 50 

kronor för ett år. Anledningen till att vi vill ha medlemsmöjligheten är främst för att det är 

enklare att föra statistik över verksamheten då och det underlättar vid utvärdering. Att ha 

medlemmar gör det även enklare att nå ut med information. Då kan vi skapa maillistor för alla 

medlemmar där vi på ett smidigt sätt kan hålla alla uppdaterade på vad som händer i huset. 

7	  Utvärdering	  
Vi tänker oss att projektet ska utvärderas internt under hela projekttiden, en så kallad formativ 

utvärdering (G Eriksson & Karlsson, 2008). Denna utvärdering kan göras med hjälp av 

medlemsregister, enkäter till besökare samt genom öppna regelbundna uppföljningsmöten där 

alla får möjlighet att tala och tycka i frågor som rör verksamheten och de beslut som tidigare 

har tagits. Vidare vill vi även efter ett avslutat år ta in en extern utredare som då kan titta på 

hur verksamheten har växt fram under det första året, denna utredare vill vi skall arbeta med 

att se hur medlemmar ser på organisationen, främst genom intervjuer men även genom 

enkäter. Utvärderaren ska även observera verksamheten och se hur vi uppfyller våra mål och 

stadgar. Efter tre år vill vi även ha en avlutande utvärdering, en summativ utvärdering, där vi 

tittar på hur projektet har gått i sin helhet men även vad som hänt sedan förra utvärderingen 

(ibid). 

8	  Budget	  
Utgifter	  
personalkostnader	  

Per	  månad	  (kr)	   Per	  år	  (kr)	   36	  mån	  (kr)	  

Löner,	  brutto	   -‐120000,00	   -‐1440000,00	   -‐4320000,00	  
Arbetsgivaravgifter	   -‐37704,00	   -‐452448,00	   -‐1357344,00	  
Semesterersättning	   -‐14400,00	   -‐172800,00	   -‐518400,00	  
Friskvårdsbidrag	   -‐	   -‐12000,00	   -‐36000,00	  
	   	   	   	  
Totalt	   -‐172104,00	   -‐2077248,00	   -‐6231744,00	  
	  

Utgifter	  övrigt	   Per	  månad	  (kr)	   Per	  år	  (kr)	   36	  mån	  (kr)	  
Lokalhyra	  (inkl.	   -‐80000,00	   -‐960000,00	   -‐2880000,00	  
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värme,	  vatten	  och	  el)	  
Bredband/telefoni/TV	   -‐546,00	   -‐6552,00	   -‐19656,00	  
Inventarier	   -‐	   -‐500000,00	   -‐600000,00	  
Förbrukningsmaterial	   -‐10000,00	   -‐120000,00	   -‐360000,00	  
Marknadsföring	   -‐	   -‐10000,00	   -‐30000,00	  
Café	   -‐8500,00	   -‐102000,00	   -‐306000,00	  
Extern	  utvärdering	   -‐	   -‐	   -‐100000,00	  
Totalt	   -‐99046,00	   -‐1698552,00	   -‐4295656,00	  
	  

Intäkter	  verksamhet	   Per	  månad	  (kr)	   Per	  år	  (kr	   36	  mån	  (kr)	  
Café	   17000,00	   204000,00	   612000,00	  
Medlemsavgifter	   -‐	   2500,00	   10000,00	  
Kommun	   -‐	   2000000,00	   6000000,00	  
Region	  Skåne	   -‐	   500000,00	   1500000,00	  
Socialstyrelsen	   -‐	   1000000,00	   3000000,00	  
Stiftelser	  och	  fonder	   -‐	   100000,00	   300000,00	  
	   	   	   	  
Totalt	   17000,00	   3806500,00	   11422000,00	  
	  

Totalt	  utgifter	  och	  intäkter	   Per	  år	  (kr)	   36	  mån	  (kr)	  
Personalkostnader	   -‐2077248,00	   -‐6231744,00	  
Övriga	  kostnader	   -‐1698552,00	   -‐4295656,00	  
Intäkter	   3806500,00	   11422000,00	  
Totalt	   30700,00	   894600,00	  
 

8.1	  Utgifter	  

8.1.1	  Upprustning	  av	  lokal	  
För att kunna bedriva denna verksamhet är vi i projektgruppen beroende av externa medel, så 

som exempelvis månatliga eller årliga bidrag från framför allt Lunds kommun, Region Skåne 

samt Socialstyrelsen. I ett första skede av projektet ämnar vi få tillgång till en lokal att bedriva 

vår verksamhet i. Den lokal som vi syftar att använda är i nuläget i behov av renovering och 

upprustning, vilket kommer att kosta mellan 15-25 miljoner kronor beroende på Lunds 

kommuns ambitionsnivå (Skanskan, 2010). Denna kostnad kommer endast att vara en 

engångskostnad och när vår verksamhet väl är sjösatt kommer vi regelbundet att hålla efter 

lokalen, vilket kommer att innebära att det fortsatta underhållet för väsentligen kommer att 

minskas. Då kommunen (Lundafastigheter) står som ägare för lokalen är det också de som bör 

genomföra samt bekosta denna renovering och upprustning. Den månatliga hyran kommer 

dock verksamheten att stå för. 
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8.1.2	  Personalkostnader	  
Då föreningen kommer att ha fem heltidsanställda kommer detta att innebära en löpande 

kostnad på 172 104,00 kr/månad. Till denna summa tillkommer ett friskvårdsbidrag á 2400 kr 

per år och anställd. 

8.1.3	  Inventarier	  
När lokalen väl är renoverad och upprustad kommer det att behövas möblemang i form av 

sittgrupper till caféet, soffor, bord, datorer och bokhyllor samt annan inredning i form av 

exempelvis ljudabsorberande gardiner. Detta kommer vi att söka medel för genom olika 

stiftelser så som Crafoordska stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Öresund, Pia Ståhls stiftelse, 

Folke Ljungdahls stiftelse m.fl. Vår tanke är att vi så långt som möjligt skall köpa möblemang 

och annan inredning från second hand, detta både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Så 

långt det är möjligt kommer vi även att få möblemang och dylika ting sponsrade av företag 

för att på så sätt kunna hålla nere kostnaderna och på så sätt kunna använda fond- och 

stiftelsemedlen till även andra delar av verksamheten. 

8.1.4	  Förbrukningsmaterial	  
Då lokalen är så pass stor och rymmer så pass många människor kommer vi ha en hög 

omsättning av förbrukningsmaterial i form av exempelvis toalett-, hushålls- och 

skrivarpapper, diskmedel, samt inköp av mat- och råvaror till caféet och visst material till det 

som studiecirklarna i sig självt inte kan täcka (se nedan). 

8.2	  Intäkter	  

8.2.1	  Studiecirklar	  -‐	  inträde,	  försäljning	  och	  minskade	  omkostnader	  
För att kunna hålla nere kostnaderna men ändå ha en fortsatt bra, utvecklande och fungerande 

verksamhet kommer vi att bedriva stora delar av verksamheten i form av studiecirklar genom 

ABF och Vuxenskolan. Detta gör att vi kommer att kunna minska materialkostnaderna då 

material går att få genom dessa verksamheter. Vi har även tänkt kunna bedriva försäljning av 

de saker som tillverkas under studiecirklarna och på så vis få in ekonomiska medel till 

verksamheten samt ta visst inträde under några av dessa kvällar. 

8.2.2	  Café 
Genom att driva ett café i verksamheten kommer vi att kunna få in ekonomiska medel genom 

försäljning av fika, kaffe, lättare lunchutbud samt baguetter. Det kommer att säljas till 

förmånliga priser men är ändå ett sätt för oss att få in extra pengar till verksamheten. 
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8.2.3	  Stiftelser,	  fonder	  och	  andra	  finansiärer	  
Utöver Lunds kommun, Region Skåne samt Socialstyrelsen har vi tänkt söka ekonomiska 

medel från såväl stiftelser som fonder. Ekonomiska medel från stiftelser och fonder har vi 

tänkt finansiera exempelvis datorer, möbler och friskvård i form av gymkort eller dylikt till 

medlemmar. Då vår förening för närvarande inte har funnits i över ett år kan vi än så länge 

inte söka projektpengar från Allmänna arvsfonden. Däremot åsyftar vi att göra detta så snart 

vi har möjlighet och våra medlemmar känner ett behov av det. 
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