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Hovedtendenser i udviklingen fra 2017-2018 

Generelt er der for alle fire boligomra der tale om tendenser til positiv udvikling inden for de fire 

indsatsomra der, der er dog stadig et godt stykke vej i forhold til at na  de ambitiøse ma l, vi har sat for 

helhedsplanen. Monitoreringen af udviklingen pa  indsatsniveau samt monitoreringen af udviklingen 

i beboersammensætningen i hvert af de fire boligomra der giver fremadrettet anledning til specifikke 

opmærksomhedspunkter samt til justeringer af aktiviteter inden for de fire indsatser. Neden for 

gennemga r vi hovedtendenserne i udviklingen; ba de i forhold til de opsatte ma l og i forhold 

beboersammensætningen.   

FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR 

For dette indsatsomra de er forma let med de igangsatte aktiviteter at forbedre de normdannende 

mønstre i de udsatte omra der. De fastsatte ma l for indsatsen og de igangsatte aktiviteter fremga r af 

boxen nedenfor, samt hvorvidt ma lene er indfriet:  

Mål Evaluering 

1. Ved udgangen af 2020 skal der være sket en positiv udvikling hos alle 
familier, der har modtaget ekstra besøg  

-  

2. Andelen af børn under 3 a r, der er knyttet til dagtilbud, skal være 
stigende 

 

3. Fremmødeprocenten hos de 0-3 a rige i dagtilbud skal være stigende  

4. Mødrene oplever at deres forældre- og handlekompetencer styr-
kes/forbedres  

 

GRØN PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I RIGTIG RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ MÅLET. RØD PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I FORKERT 
RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ MÅLET. ET ”⇃” MARKERER AT MÅLET ER INDFRIET. ”-”MARKERER, AT DER DENNE MÅLING IKKE AFRAPPORTERES I 
DENNE ÅRSRAPPORT.  

For alle tre succeskriterier er der en positiv udvikling; ma let for 2018 er dog ikke indfriet, men der 

er pa  baggrund af udviklingen en stærk forventning til, at ma lene for indsatsen indfries i løbet af 

helhedsplanens periode.  Der er generelt en høj tilknytning til dagtilbud for 1-3 a rige børn ba de i 

Ringparken og pa  Motalavej, og det er en tilknytning, der er markant højere end i øvrige udsatte 

boligomra der og end i befolkningen. Fremmødeprocenten udvikler sig i positiv retning, men vi er et 

stykke vej fra vores ma l. Fremadrettet vil vi boligsocialt have stort fokus pa , at børnene dukker op i 

dagtilbud af hensyn deres udvikling, stimulering og sproglighed. Endelig i forhold mødrenes 

oplevelser af deres kompetencer, er tendensen, at de oplever, at de fa r flere kompetencer pa  baggrund 

af deres deltagelse i mødregrupperne. 

Generelt na r vi kigger pa  udviklingen blandt sma børn og deres forældre i de fire boligomra der, er der 

forhold, der understreger vigtigheden af at have en indsats til denne ma lgruppe. Andelen af enlige 

med børn er relativt højere i samtlige af de fire boligomra der sammenlignet med det kommunale 

gennemsnit. Særlig høj er andelen af enlige med børn i Sydbyen. Vi ved, at enlige forsørgere generelt 

kan være mere udsatte, ba de socialt og økonomisk, og have sværere ved at skabe de mest stabile og 

trygge opvækstrammer for deres børn.  

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 

Forma let med dette indsatsomra de er, at der sker en bevægelse mod et markant uddannelses- og 

beskæftigelsesmæssigt løft, hvor ba de uddannelse og selvforsørgelse gøres til gældende norm. De 

fastsatte ma l for indsatsen og de igangsatte aktiviteter fremga r af boxen nedenfor samt hvorvidt 

ma lene er indfriet: 



 

3 

 

Mål Evaluering 

1. Skolefraværet reduceres i perioden 2017-2021, personer med +15% 
fravær ⇃ 

2. Andelen af unge der vurderes uddannelsesparate pa  8.-9. klassetrin øges 
i perioden 2017-2021 

 

3. Andelen af 18-29-a rige med grundskole som højeste uddannelse 
reduceres i 2017-2021 

 

4. Færre borgere modtager arbejdsmarkedsrelaterede ydelser ⇃ 

5. Andelen af borgere i alderen 18-24 a rige der indskrives pa  en 
ungdomsuddannelse øges i 2017-2021 ⇃ 

6. Kortere ydelsesperiode for de 18-29 a rige - 

GRØN PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I RIGTIG RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ. RØD PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I FORKERT 
RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ MÅLET. ET ”⇃” MARKERER AT MÅLET ER INDFRIET. ”-”MARKERER, AT DER DENNE MÅLING IKKE AFRAPPORTERES I 
DENNE ÅRSRAPPORT.  

For tre succeskriterier er ma let for 2018 indfriet; det drejer sig om reduktion i antallet af elever med 

mere end 15 pct. fravær i løbet af et skolea r, i andelen af borgere, der modtager 

arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, samt andelen af borgere, der indskrives pa  en 

ungdomsuddannelse. Konkret i forhold til ma let for andelen, der modtager arbejdsmarkedsrettede 

ydelser, er indsatsens samlede ma lsætning for 2017-21 na et det første a r. Det gælder ogsa  for andelen 

af unge, der pa begynder en uddannelse, idet der er sket en stigning fra 2017 til 2018 pa  25 pct., 

hvilket er en stigning, der er langt større end forventet af helhedsplanen og kommunen. 

I forhold til at reducere andelen af 18-29 a rige, der har grundskolen som højeste fuldførte 

uddannelse, er succeskriteriet ikke opfyldt, men der er en positiv udvikling, der giver anledning til at 

forvente, at ma let bliver na et inden for helhedsplanens virke.  

Na r vi kigger pa  udviklingen i forhold til andelen af 18-29, der har grundskolen som højeste fuldførte 

uddannelse, er det generelle billede for alle fire boligomra der, at der er positive takter og en lille 

bevægelse i retning af, at færre unge stopper med uddannelse efter grundskolen. Det er dog stadig 

lang vej til det kommunale gennemsnit. Det gælder særligt for Ringparken, Sydbyen og Motalavej. Der 

kan ovenikøbet være en svag tendens til, at udviklingen ga r i forkert retning i Ringparken.  

Andelen af 18-29 a rige, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og som ikke er i gang 

med anden uddannelse er for alle fire boligomra der 36 pct.  i 2017 og 35 pct. i 2018 og sa ledes 

væsentligt højere end den kommunale andel pa  ca. 20 pct. i 2018. Der en tendens til, at andelen 

reduceres i boligomra derne, pa  nær Ringparken hvor det modsatte ser ud til at gøre sig gældende. 

Samlet set er der grund til at følge udviklingen tæt i Sydbyen og i Ringparken for at vurdere, om der 

er behov for en øget intensiv indsats sammenlignet med den, der forega r i dag. 

TRYGHED OG TRIVSEL 

Forma let med indsatsen er at øge trygheden og styrke civilsamfundet og den sociale integration i 

omra derne. De fastsatte ma l for indsatsen og de igangsatte aktiviteter fremga r af boxen nedenfor, 

samt hvorvidt ma lene er indfriet: 
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Mål Evaluering 

1. Andelen af beboere, der i høj eller nogen grad oplever tryghed 
(generel tryghed) skal stige 

 

2. Fraflytningsprocenten for det samlede ansøgningsomra de skal falde - 

3. Antallet af anmeldelser af hærværk reduceres   

GRØN PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I RIGTIG RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ. RØD PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I FORKERT 
RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ MÅLET. ET ”⇃” MARKERER AT MÅLET ER INDFRIET. ”-”MARKERER, AT DER DENNE MÅLING IKKE AFRAPPORTERES I 

DENNE ÅRSRAPPORT.  

Succeskriteriet for fraflytning er, at der skulle være sket en reduktion pa  10 pct. Data er imidlertid 

kun opdateret til og med 2017, og sa ledes kan vi ikke evaluere pa  dette ma l. Succeskriteriet for øget 

tryghed er ikke na et, men der en positiv udvikling. I forhold til succeskriteriet for reduktion i 

hærværk, ga r udviklingen imidlertid i forkert retning. Det giver anledning til et øget fokus i 2019 for 

at fa  vendt denne udvikling. 

Den generelle tendens er, at andelen af beboere, der i høj grad eller i nogen grad oplever at være 

trygge, er stigende. Det er overordentligt positivt sammenholdt med, at antallet af anmeldelser af 

hærværk i samme periode har været stigende i Ringparken og i Skælskør. Særligt har der været en 

positiv udvikling i trygheden i Sydbyen, hvor andelen er signifikant højere i 2018 end i 2017. Vi ser 

ogsa , at antallet af anmeldelser af hærværk er markant reduceret i Sydbyen, og det har sandsynligvis 

haft stor betydning for, at trygheden er øget i Sydbyen.  

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER  

Forma let med indsatsen er at øge trygheden og styrke civilsamfundet og den sociale integration i 

omra derne. De fastsatte ma l for indsatsen og de igangsatte aktiviteter fremga r af tabellen nedenfor 

samt hvorvidt ma lene er indfriet: 

Mål Evaluering  

1. Andelen af beboere, der i høj eller nogen grad oplever tryghed (generel 
tryghed) skal stige 

 

2. Antallet af kriminalretlige afgørelser  skal reduceres  

3. Antallet af pa satte brande har været faldende  

GRØN PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I RIGTIG RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ. RØD PIL MARKERER, AT UDVIKLINGEN GÅR I FORKERT 
RETNING I FORHOLD TIL AT NÅ MÅLET. ET ”⇃” MARKERER AT MÅLET ER INDFRIET. ”-”MARKERER, AT DER DENNE MÅLING IKKE AFRAPPORTERES I 

DENNE ÅRSRAPPORT.  

To ud af tre succeskriteriet er i positiv udvikling, men ma let for 2018 er ikke na et. Begge ma l er dog 

forholdsvis tæt pa  at være na et. I forhold til reduktion af pa satte brande er udviklingen dog ga et i 

forkert retning, og det giver anledning til øget beva genhed i 2019 ba de inden for rammerne af 

helhedsplanen og i samarbejdet med politiet og kommunen. Problemet med de pa satte brande er i 

Ringparken og pa  Motalavej. 

Netop omfanget af de pa satte brande kan være med til at forklare, hvorfor der ikke er sket en stigning 

i trygheden i Ringparken og pa  Motalavej. Pa satte brande virker generelt utrygskabende. At de 

pa satte brande ikke har haft en større negativ indflydelse pa  denne generelle tryghed er særdeles 

positivt og udtryk for, at det arbejde, vi laver i forhold til at forebygge kriminalitet og øge trygheden, 

virker.  

Udviklingen i forhold til sigtelser i de fire omra der understreger, at der er behov for en 

opmærksomhed mod de grupper, der har en normafvigende adfærd og som bega r kriminalitet. I ba de 
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Ringparken, Sydbyen og pa  Motalavej er der sket en stigning i antal sigtelser pr. 1000, der ikke følges 

op af en tilsvarende stigning i antal sigtede. Det indikerer, at der er personer eller grupper, der 

sandsynligvis sta r for en del kriminelle lovovertrædelser. Det giver anledning til at overveje nogle 

strategiske og ma lrettede tiltag i forhold til disse beboere og/eller grupper.  Blandt andet derfor har 

kommunen søgt og fa et midler til at optimere indsatsen rettet mod disse udfordringer (FIF).  

SAMLET VURDERING AF HELHEDSPLANEN ARBEJDE I 2018 

Den generelle vurdering af helhedsplanens bidrag til at løse de udfordringer, der i de fire udsatte 

boligomra der, er, at den samlede indsats er kommet godt i gang, og der er positive takter. Vi har ikke 

na et alle vores succeskriterier for 2018, men vi er godt pa  vej. Det er ambitiøse succeskriterier, vi har 

opsat, og at vi ikke har na et dem alle sammen men er i positiv udvikling, understreger, at de er 

ambitiøse. 

Na r vi kigger ind i udviklingen i de fire boligomra der, sa  er der tale om en positiv udvikling i ba de 

Sydbyen og i Skælskør. Motalavej er ogsa  inde i en positiv udvikling, men udfordringerne har fra start 

været store, og derfor er der et stykke vej endnu i forhold til at skabe de forandringer, der er ma let. 

Ringparken skiller sig imidlertid ud ved, at omra det pa  nogle forhold har en udvikling i forkert 

retning; særligt i forhold til tryghed og kriminalitet samt uddannelse, og pa  en række forhold er der 

ingen udvikling at spore. Det er dog vigtigt at fremhæve, at der ogsa  er positive udviklingstræk, idet 

andelen af unge 18-29 a rige, der modtager en arbejdsmarkedsrelateret ydelse, i Ringparken er faldet 

fra 110 personer til 87 – et fald pa  over 20 pct. Samlet for de fire omra der er antallet af unge pa  

arbejdsmarkedsrelateret ydelse faldet fra 236 til 206 – et fald pa  mere end 12 pct. Det peger pa , at 

Ringparken som omra de, skiller sig positivt ud pa  beskæftigelsesomra det. 

Samlet set for Ringparken er der dog udviklingstræk, der giver anledning til, at vi ba de pa  det 

strategiske niveau og pa  det praktiske niveau er opmærksomme pa  de dynamikker, der er i 

Ringparken, og at vi i 2019 fa r skabt et bedre greb om de grupper af beboere, der har behov for en 

mere intensiv indsats. 

 


