Baggrund for fremskudt indsats i Ellemarken
(Fælles fremtid – Ellemarken)
• Efter en årrække med ro og tryghed er der sket en række dramatiske hændelser i
Ellemarken – i centrum en gruppe af unge primært over 18 år

• Byrådet godkendt handleplan for 2-årig indsats i Ellemarken -Kommunale
aktiviteter svarende til 3 mio. kr. i en 2 årige periode
• Politi, boligselskab, den boligsociale helhedsplan og kommune arbejder sammen
om indsatsen

• Opgaven er at stoppe uro/kriminalitet og stoppe fødekæden til bander

Fælles handlingsplan

Tre hovedspor - Stoppe kriminalitet, fremskudt indsats i Ellemarken, driftsopgaver
• Komme bag om de økonomiske forhold (AL Caponemetode) – sammen med Politi, skat og
andre myndigheder
• Helhedsorienteret tilgang til målgruppen – erfaringer fra Task-force Loyal To Familia (LTF)
• Etablering af pavillon i Ellemarken med bemanding 4 dage om ugen
• Beskæftigelse og uddannelse – tilstedeværelse i pavillon med Jobcenter og
Ungecentrumaktiviteter
• SSP og målrettede fritidsaktiviteter
• Kommunal indsatser sker i fælles lokaler med de øvrige parter.

Boligselskab DAB/KAB:

• beboerne har via urafstemning besluttet at
investere i nyt nøglesystem og kamerateknologi

Handlingsplan
– de øvrige
parter

• Etablering af pavillon (kommune og
helhedsplan bidrager også med økonomi)
Politi:
• tilstedeværelse i den fælles indsats
• den mobile politistation engang om måneden
Den boligsociale helhedsplan:

• Aktiviteter bl.a i form af Jobplaneten
(lommepengejob og fritidsjob)
• Aktivitetsmedarbejdere

• Gennemførelse af tryghedsmåling blandt
beboerne i Ellemarken 1. kvartal 2021 i
samarbejde med konsulentfirmaet Peytz & Co.

Tryghedsmåling

• Tryghedsmåling gennemføres dels som
elektronisk spørgeskema og opfølgende
personinterview. Det sikrer repræsentativt
svargrundlag
• Det vil være muligt at blive interviewet på
dansk, tyrkisk, arabisk og engelsk
• Information omkring tryghedsmåling vil blive
omdelt på flere sprog til alle husstande i
Ellemarken i ugerne inden.
• Tryghedsmåling gentages 3. kvartal 2022

Eksempler på kommende indsatser:

Reduktion af
kriminalitet

• Kortlægning af gruppen (fokus på
bandeadfærd og
kriminalitetsbekæmpelse)
• Al Capone indsats
• Bekymrings- og konfliktsamtaler
• Mentorindsats
• Søskende- og kæresteindsatser
• Indsats under afsoning
• Mobil politistation
• Forstærket tilstedeværelse af politi
• Video og låsesystemer (DAB)

Beskæftigelse
og
uddannelse

Skole, klub, fritidsaktiviteter og
(kriminal)præventive indsatser
Eksempler på kommende indsatser:
• Øget klub-aktivitet (aftenklub onsdag og fredag)

• Vejledning i klubben hver onsdag (Økonomi, CV, job, kost og sundhed, misbrug mv.)
• Opsøgende klubmedarbejdere i boligområdet
• Pigeklub (13-17 årige)
• Cykelværksted i Ellemarken for 13-22 årige
• Get2Sport – Fodbold i Boholtehallen, søndage
• SSP – øget intensivt samspil med skole, klub, unge mv.

Familie og
sundhed

Eksempler på kommende indsatser:
• Baba-projekt, fædrenetværk i
Ellemarken
• Fokus på mental sundhed og trivsel
• Nada

Pavillon
• Pavillon bliver opstillet 20. januar, forventes
bemandet fra 1. marts.
• Åbnings-event må nok udskydes til senere
dato pga. Corona-situationen.
• Pavillon forventes bemandet 4 dage om
ugen – 1 dag i ydertimerne
• Bemandes med medarbejdere fra bl.a.
Helhedsplan, jobcenter, Ungecentrum,
familiecenter, CDI, SSP,
Pitten/Ellemarkskolen mv.
• Beboerne vil I pavillonen blive mødt med
“En indgang – flere fagligheder – samme
(metode)tilgang
• Beboere kan komme uden aftale på forhånd

Organisering

• Styregruppe bestående af repræsentanter fra boligselskab/DAB, politi, helhedsplan
og kommune

• Arbejdsgrupper – 4 indsatsområder:
- Reduktion af kriminalitet
- Beskæftigelse og uddannelse
- Skole, klub, fritidsaktiviteter og (kriminal)præventive indsatser
- familie og sundhed
• Løbende dialog med afdelingsbestyrelsen – deltagelse på bestyrelsesmøder?
• Beboerinddragelse helt centralt (hvad er vigtigt for beboerne)
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