CTC-områdesindelning i Malmö stad
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Befintliga CTC-områden
Utökning med delområde till befintligt CTC-område.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Möllevången, Rådmansvången, Södervärn, Allmänna sjukhuset,
Västra och östra Sorgenfri, Norra och Södra Sofielund, Annelund, Sofielunds
Industriområde, Lönngården.
Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg,
Augustenborg, Almhög, Heleneholm, Eriksfält, Hindby, Gullvik.
Kirsebergsstaden, Segevång, Segemölla, Sege industriområde, Rostorp,
Norra Sorgenfri, Katrinelund, Ellstorp, Östervärn, Värnhem, Bulltofta,
Håkanstorp, Johanneslust, Valdemarsro, Slussen.
Bunkeflostrand, Vintrie,
Klagshamn, Tygelsjö vång, Naffentorp, Skumparp, Västra Klagstorp, Tygelsjö by.
Bellevuegården, Lorensborg, Stadion, Ärtholmen,
Dammfri, Kronborg, Pildammsparken.
Fridhem, Bellevue, Nya Bellevue, Ribersborgsstranden, Ribersborg, Mellanheden,
Solbacken, Rönneholm, Kronprinsen, Fågelbacken, Teatern, Västervång,
Hästhagen
Gamla Limhamn, Elinelund, Hyllie by, Djupadal, Rosenvång, Annetorp,
Limhamns hamnområde, Sibbarp, Kalkbrottet.
Norra-, Inre-, Mellersta-, Östra- och Västra hamnen. Oljehamnen, Frihamnen,
Spillepengen, Malmöhus, Gamla staden, Rörsjöstaden, Davidshall, Lugnet.
Emilstorp, Östra kyrkogården, Apelgården, Kryddgården, Törnrosen,
Örtagården, Rosengårds centrum, Herrgården, Västra Kattarp, Persborg.
Jägersro villastad, Fortuna Hemgården, Östra Skrävlinge, Videdal, Virentofta,
Södra Sallerup, Stenkällan, Almgården, Kvarnby, Höja, Toftanäs, Riseberga,
Elisedal, Jägersro.

K

Kroksbäck, Holma, Kroksbäcksparken, Hyllievång.

L

Lindängen, Almvik, Kastanjegården, Fredriksberg, Fosie industriområde,
Fosieby, Svågertorp.

M

Borgmästargården, Flensburg, Södertorp, Gröndal, Kulladal, Västra och Östra
Söderkulla, Lindeborg.

N

Kungshög, Käglinge, Kristineberg, Toarp, Oxie kyrkby, Lockarp, Oxievång,
Glostorp.

Kommentarer områdesindelning
Nedanstående beskrivning av de olika områden sammanställdes av utvecklingsledarna
våren 2019. Underlaget bestod då av totalt 19 områden.
Förslaget grundades på;
•
•
•

Community-känsla, dvs. var Malmöborna känner sig hemma, utifrån kunskap som
utvecklingsledarna har om områdena samt input från XO-representanter.
En analys av risk- och skyddsfaktorer utifrån CTC-enkäten. Målet har varit att faktorerna
ska vara så samstämmiga som möjligt i ett CTC-område.
Kriterier så som antal barn i ålder 0–15 år, antal förskolor och skolor, fritidsgårdar,
kulturarenor, föreningsliv och andra kommunala verksamheter.

På mötet med representanter från XO den 10 maj bestämdes det att UL skulle undersöka om
delområdena Hyllievång, Vintrie och Lindeborg skulle kunna vara ett CTC-område. Liknande
kommentarer kom från preventionsgruppen. Där lyftes att barn bosatta i område Vintrie
mestadels går i skolan på Hyllievång. Vid närmare granskning av delområdena Hyllievång, Vintrie
och Lindeborg kunde UL se att det bodde få barn i dessa delområden i jämförelse med andra
tänkta CTC-områden. Riskfaktorerna skilde sig åt ganska mycket delområdena emellan. Det är
inte omöjligt att göra dessa delområden till ett CTC-område men skillnader avseende riskfaktorer
samt en mindre mängd barn kan göra arbetet mer utmanande. Med anledning av detta har vi valt
att dela på dessa delområden i förslaget nedan.
Efter beslut i XO att minska antalet områden gjordes en ny områdesindelning. I en del
områden har det inte gått att ta hänsyn till community-känsla och risk-och
skyddsfaktorer p.g.a områdets geografiska plats. Det är främst område B och K.

Område A
Möllevången, Rådmansvången, Södervärn, Allmänna sjukhuset, Västra och östra
Sorgenfri, Norra och Södra Sofielund, Annelund, Sofielunds Industriområde,
Lönngården.
Område G är en sammanslagning av område 8 och 17. Det nya området består av 11 delområden
och det finns 6790 barn i åldern 0-15 år.
Område 8: Västra Sorgenfri, Östra Sorgenfri, Norra Sofielund, Annelund, Sofielunds industriområde, Södra
Sofielund och Lönngården
Området består av sju delområden. Vid analysen av riskfaktorerna för dessa delområden, kunde
vi utläsa att riskfaktorerna stämmer väl överens för samtliga områden men att riskfaktorerna i två
delområden är lägre (bättre) än i resten av området. Antalet kommunala och ideella aktörer i
området är så pass stort att vi kan se att ett områdesteam skulle ha representanter från samtliga
fem kommunala förvaltningar och en större mängd ideella verksamheter.
I området finns det sex grundskolor, fyra kommunala och två fristående. Det finns planer för
ytterligare en kommunal skola i området. Det finns även 17 kommunala förskolor samt tre
fristående förskolor. En öppen förskola finns också i området samt flera teatrar och ett bibliotek.
Det finns minst 11 aktiva föreningar i området. Det finns även två fritidsgårdar i området. I
området finns även BID som redan samordnar kontakten med fastighetsägare och andra
näringsidkare i området.

Område 17: Möllevången, Rådmansvången, Södervärn och Allmänna sjukhusområdet
Området består av 4 delområden och är ett redan befintligt CTC-område. Riskfaktorerna
stämmer väl överens för samtliga områden men riskfaktorerna på individnivå är lägre i ett område
än i resten av CTC-området. Områdesteamet består av representanter från samtliga fem
kommunala förvaltningar och en mängd ideella verksamheter.
I området finns det fem kommunala grundskolor. Det finns även 16 förskolor i området; 12
kommunala förskolor samt fyra fristående förskolor. Två öppna förskolor finns också i området.
Det finns få platser för fritid och idrott i området men det finns flera teatrar och ett bibliotek.
Tidigare har det funnits även en fritidsgård men för tillfället finns det ingen fritidsgård i området.
Det finns minst sex föreningar aktiva i området som är delaktiga i arbetet. I området undersöks
möjligheten till ett BID-liknande samarbete som skulle samordna kontakten med fastighetsägare,
andra näringsidkare i området och kommunala verksamheter.

Område B
Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg, Augustenborg, Almhög, Heleneholm, Eriksfält,
Hindby, Gullvik
Område B är en hopslagning av område 2, 7 och delar av område 13 i tidigare förslag. Det nya
området består av 9 delområden och det bor 6054 barn i åldern 0-15 år.
Område 2: Augustenborg, Almhög, Helenholm och Eriksfält
Området består av fyra delområden. I området finns över 30 aktiva aktörer, vilket innebär att ett
områdesteam skulle kunna vara välrepresenterat av aktörer med olika erfarenheter. Vid analysen
av riskfaktorerna i delområdena kan man se att faktorerna stämmer väl överens med varandra.
I området finns det tre grundskolor och nio förskolor. Det finns 14 aktiva föreningar i området.
Antalet barn i området bedöms vara rimligt för att kunna bedriva förebyggande arbete. I området
finns det även en fritidsgård, Gnistan. Delområdena har redan en naturlig koppling till varandra,
genom vardagliga rörelsemönster som till exempel var barnen går i skolan men även sett till
bostadsutformningen samt risk och skyddsfaktorer.
Område 7: Hermodsdal, Nydala och Gullviksborg.
Området består av tre delområden. CTC- arbetet är redan igång i området och befinner sig i fas
5. Det finns 35 olika aktörer som är aktiva i områdesteamet. Risk och skyddsfaktorerna stämmer
väl överens med varandra.
I området finns det två grundskolor och 10 förskolor. Det finns minst fyra aktiva föreningar i
området. Antalet barn i området bedöms vara rimligt för att kunna bedriva förebyggande arbete i
området. I området finns det även ett allaktivitetshus, en fritidsgård samt Familjehuset Nydala. I
samtliga tre delområden består bebyggelsen huvudsakligen av flerfamiljshus.
Från tidigare område 13 kommer delområden Hindby och Gullvik
Beskrivning av område 13: Västra Kattarp, Hindby, Gullvik, Fosie industriområde, Fredriksberg, Elisedal,
Jägersro, Fosieby
Området består av 8 delområden. I de två delområden där riskfaktorerna mest stämmer överens

har vi flest barn som har besvarat enkäten. Ett område avviker negativt från de andra områden.
har flest svarande totalt. I de övriga fem områden har för få barn svarat på enkäten för att vi ska
ta hänsyn till datan i denna analys.
I området finns det fyra grundskolor: två kommunala och två fristående samt fyra förskolor. I
området finns det ingen fritidsgård eller bibliotek men det finns fyra föreningar med inriktning
mot ridning och handboll.

Område C
Kirsebergsstaden, Segevång, Segemölla, Sege industriområde, Rostorp, Norra Sorgenfri,
Katrinelund, Ellstorp, Östervärn, Värnhem, Bulltofta, Håkanstorp, Johanneslust,
Valdemarsro, Slussen.
Område K är en sammanslagning av tidigare område 12 och 18. Det nya området består av 15
delområden och består av 4941 barn i åldern 0-15 år.
Område 12 Norra Sorgenfri, Katrinelund, Ellstorp, Östervärn, Värnhem,
Området består av fem delområden. Med hänsyn till riskfaktorerna varierar det starkt mellan de
olika delområdena gällande vilka riskfaktorer som sticker ut. Framför allt ett delområde sticker ut
då det har betydligt bättre värden än övriga delområden med en stor majoritet av gröna staplar.
Två delområden sticker ut på ett negativt sätt med en stor majoritet av röda staplar.
I området finns det fem grundskolor, varav tre är kommunala och två är fristående. I området
finns det sju förskolor varav sex är kommunala och en är fristående. Det finns få föreningar i
området, endast en med fokus på barn och unga – ensamkommandes förbund samt en
kulturförening – portugisiska huset. I området finns även en fritidsgård. Det finns inget bibliotek
i det föreslagna området. Det behöver vidare undersökas om föreningar med bas i andra delar av
Malmö har verksamhet för barn och unga i området.
Område 18: Bulltofta, Rostorp, Håkanstorp, Johanneslust, Valdemarsro, Kirsebergsstaden, Segevång, Segemölla
och Sege industriområde.
Området är ett redan existerande CTC-område med tillägg av ytterligare delområden som
tillsammans blir den gamla stadsdelen Kirseberg. Området består av nio delområden. Ytterligare
aktörer kan bjudas in och integreras i det existerande områdesteamet som är under ständig
utveckling. Områdesteamet utökas med deltagare från olika kommunala och ideella verksamheter
från de nya områdena. Riskfaktorerna varierar i området men det går att se vissa samband mellan
olika delområden som skulle kunna ligga till grund för framtida arbete.
I området finns det fyra kommunala grundskolor, två fristående grundskolor, nio kommunala
förskolor och sex fristående förskolor. Det finns ett fritids- och kulturhus med bibliotek,
fritidsgård och mötesplats samt föreningslokaler, vårdcentral samt flera kultur- och
idrottsföreningar och aktivitetsanläggningar i området. Sege park och Järnverksverkstäderna är
under utveckling och flera aktörer involverade i stadsutveckling är engagerade i områdesteamet.
Antalet barn och verksamheter i området bedöms vara rimligt för att kunna bedriva ett
förebyggande arbete i området, det känns som en naturlig del att slå ihop den gamla stadsdelen i
ett område då många aktörer har hela området som upptagning.

Område D
Bunkeflostrand, Vintrie, Klagshamn, Tygelsjö vång, Naffentorp, Skumparp, Västra
Klagstorp, Tygelsjö by.
Område J är en hopslagning av område 11 och 19 i tidigare förslag. Det nya området består av 8
delområden och består av 5555 barn i åldern 0-15 år.
Område 11: Klagshamn, Tygelsjö vång, Naffentorp, Skumparp, Västra Klagstorp och Tygelsjö by
Området består av 7 delområden. I två delområden finns det inte tillräckligt många svarande och
därför har inte hänsyn tagits till datan i analysen av riskfaktorer samstämmighet. Området är
generellt glest bebyggt med mestadels enfamiljshus. Området är ett av de minsta CTC-områdena
utan någon större ökning av barn inom de närmsta åren. Ett områdesteam kan skapas med
deltagare från olika kommunala och ideella verksamheter. Området är litet men möjlighet att
skapa en gemenskap i området tros vara stora. Riskfaktorerna varierar en del men är
koncentrerade inom liknande riskområden utom för ett område som avviker.
I området finns det fyra kommunala grundskolor samt 7 förskolor; fem kommunala förskolor
samt två fristående förskolor. Det planeras för ytterligare en kommunal förskola i området. Det
finns en aktiv ryttarförening i området men annars inga registrerade föreningar. Det finns även en
fritidsgård, Folkets hus, bibliotek och flera idrottsföreningar och -anläggningar. Antalet barn och
verksamheter i området bedöms vara rimligt för att kunna bedriva ett mindre men nära
förebyggande arbete i området.
Område 19: Bunkeflostrand och Vintrie
Området består av ett redan befintligt CTC område där det finns två delområden. Förslag kom
från XO-representanter på att särskilja delområdet Vintrie från Bunkeflostrand. Rent numerärt
går det att göra då Bunkeflostrand är tillräckligt stort med avseende på antal barn och aktörer för
att utgöra ett eget CTC område. Dock passar Vintrie inte bättre ihop med något annat
närliggande delområde. Det är samma riskfaktorer som sticker ut på ett negativt sätt i
Bunkeflostrand och Vintrie, men ett delområde har fler riskfaktorer som sticker ut på ett negativt
sätt, dvs fler värden som är sämre än Malmös genomsnitt. Stadsutvecklingen i området innebär
en fortsatt utbyggnad.
Ett områdesteam finns i nuläget med deltagare från sex olika kommunala förvaltningar,
kommunpolisen, RSYD, en hyresvärd, en stor förening samt svenska kyrkan.
I området finns det fyra grundskolor, varav tre är kommunala och en är fristående. I området
finns det tolv förskolor, tio kommunala och två fristående. Det finns några barn och
ungdomsföreningar i området, varav den största redan finns med i områdesteamet. I området
finns både fritidsgård och bibliotek som är aktiva i områdesteamet.

Område E
Bellevuegården, Lorensborg, Stadion, Ärtholmen, Dammfri, Kronborg, Pildammsparken
Området är ett befintligt CTC-område som har utökats med delområdena Dammfri, Kronborg
och Pildammsparken, totalt 7 delområden. Anledningen till utökningen av området är att
erfarenheterna av att arbeta i det befintliga området visar att en avsaknad av kommunala

verksamheter i ett CTC-område försvårar områdesteamets arbete. Ännu en faktor man har tagit
med i beräkningen är vardagliga rörelsemönster då barn i det ursprungliga CTC-området rör sig
mot de nya områdena med anledning av till exempel skolgång. Det nya området består således av
sex delområden, varav fyra områden är bebodda. Området består även av två delområden där det
inte bor någon, dessa ska vara med då stadsutveckling i framtiden kan leda till att områden blir
bebodda. Ett områdesteam kan skapas med deltagare från olika kommunala och ideella
verksamheter. Riskfaktorerna stämmer väl överens förutom ett delområde som sticker ut i något
mer positiv riktning.
I området finns det åtta grundskolor varav tre är kommunala och fem är fristående, samt 18
förskolor varav 10 är kommunala och åtta är fristående. Det finns minst 13 aktiva föreningar i
området. Det finns även en fritidsgård och ett områdesbibliotek. Totalt finns 2682 barn i området
och antalet barn i området bedöms vara rimligt för att kunna bedriva förebyggande arbete i
området.

Område F
Bellevue, Nya Bellevue, Ribersborgsstranden, Ribersborg, Mellanheden, Västervång,
Solbacken, Fridhem, Rönneholm, Kronprinsen, Fågelbacken, Teatern, Hästhagen
Området består av 13 delområden. I ett område är det få svarande vilket gör att relevansen av
dessa svar kan vara svåra att ta med i analysen. Ett områdesteam kan skapas med deltagare från
olika kommunala och ideella verksamheter dock är de kommunala verksamheterna utöver skolor
och förskolor få i området vilket bör tas i beaktande. Riskfaktorerna för delområdena stämmer
överens förutom för två delområden som sticker ut i en något mer positiv riktning i vissa
aspekter.
I området finns det sex grundskolor varav fem är kommunala och en är fristående, samt 20
förskolor varav 11 är kommunala och nio är fristående. Det finns minst 16 föreningar aktiva i
området som kan bjudas in i arbetet. Totalt finns 4796 barn i området, antalet barn i området
bedöms vara rimligt för att kunna bedriva förebyggande arbete i området.

Område G
Elinelund, Hyllie by, Djupadal, Rosenvång, Annetorp, Gamla Limhamn, Limhamns
hamnområde, Sibbarp, Kalkbrottet.
Området består av nio delområden. Det byggs mycket i området vilket gör att antalet boende
kommer att öka under de kommande åren, dock är det oklart hur det kommer att påverka antalet
barn i området eller risk- och skyddsfaktorerna. I ett av delområden var det för få svarande för att
ta hänsyn till datan. Vid analysen av riskfaktorerna för dessa delområden, kunde vi utläsa att
riskfaktorerna stämmer väl överens för samtliga områden. Antalet kommunala och ideella aktörer
i området är så pass stort att vi kan se att ett områdesteam skulle ha representanter från samtliga 5
kommunala förvaltningar och en mängd ideella verksamheter.
I området finns det 10 grundskolor, åtta kommunala och två fristående. Det finns även 33
förskolor varav 16 är kommunala och 17 fristående. Det finns planer för ytterligare två förskolor
i området. Det finns 10 platser för fritid och idrott i området (golf, bad, ridning, idrottsplatser)

samt ett bibliotek. På ABF Limhamn finns möjlighet till både dans, musik, hantverk och idrott.
Det finns minst 11 föreningar aktiva i området. Antalet barn i åldern 0-15 år i området (6142) är
hög i jämförelse med antalet barn i andra CTC-områden men bedöms ändå vara rimligt.

Område H
Norra-, Inre-, Mellersta-, Östra- och Västra hamnen. Oljehamnen, Frihamnen,
Spillepengen, Malmöhus, Gamla staden, Rörsjöstaden, Lugnet, Davidshall
Området består av 13 delområden. I sex av dessa delområden bor det idag inga barn och därför
finns ingen data att tillgå kopplat till dessa delområden. Även om området består av många
delområden som inte är bebodda, föreslår vi att de är en del av CTC-området då stadsutveckling i
framtiden kan leda till stora förändringar i antalet boende i området. I området finns tillräckligt
många kommunala och ideella verksamheter som skulle kunna vara en del av områdesteamet. En
analys av riskfaktorerna i delområdena visar att tre delområden stämmer väl överens med
varandra medan två områden avviker med negativt resultat, vilket är något som måste tas hänsyn
till i framtagandet av ett gemensamt statistikunderlag i analysarbetet. Övriga delområden har inte
tillräckligt med svaranden för att deras svar ska kunna representera delområdet.
I området finns fem grundskolor: fyra kommunala och en fristående samt 27 förskolor. Det finns
två fritidsgårdar i området samt två bibliotek. I området finns även minst fem föreningar. Totala
antalet barn i åldern 0-15 i området är 4701, vilket bedöms vara rimligt för att kunna bedriva
förebyggande arbete i området.

Område I
Emilstorp, Östra kyrkogården, Apelgården, Kryddgården, Törnrosen, Örtagården,
Rosengårds centrum, Herrgården, Västra Kattarp, Persborg.
Område H är en hopslagning av hela område 9 och Västra Kattarp från område 13 i tidigare
förslag. Det nya området består av 10 delområdet och antalet barn i åldern 0-15 år är 6386.
Området består av nio delområden. I två delområden finns det inte tillräckligt många svarande
och därför har inte hänsyn tagits till denna data i analysen av riskfaktorernas samstämmighet.
Området skiljer sig från andra CTC-områden då området har flest aktörer samt flest barn. Det
finns minst 68 aktiva aktörer i området, då är inte satsningar och projekt inräknade. Detta kräver
mer samordning än de flesta områden och kan vara mer tidskrävande. Risk och skyddsfaktorerna
stämmer väl överens med varandra.
I området finns det sex grundskolor och 18 förskolor. Det finns 14 registrerade föreningar i
området, dock är antalet föreningar verksamma i området större. Antalet barn i området bedöms
vara rimligt för att kunna bedriva förebyggande arbete men det kommer att vara krävande.
Delområdena är samstämmiga avseende vardagliga rörelsemönster hos barn som till exempel var
man går i skolan men även sett till bostadsutformningen och risk- och skyddsfaktorer. Viktigt att
tänka på är att använda områdets nyckelpersoner samt kunskapen från de olika samordnarna i
CTC-arbetet då det redan finns flera pågående förvaltningsövergripande samarbeten. Totalt bor
det 6306 barn i åldrarna 0-15 år.

Område J
Jägersro villastad, Fortuna Hemgården, Östra Skrävlinge, Videdal, Virentofta, Södra
Sallerup, Stenkällan, Almgården, Kvarnby, Höja, Toftanäs, Riseberga, Elisedal, Jägersro.
Område I är en hopslagning av område 10 och delar av område 13 i tidigare förslag. Det nya
området består av 14 delområden och har 5021 barn i åldrarna 0-15 år.
Område 10: Jägersro Villastad, Fortuna hemgården, Östra Skrävlinge, Videdal, Virentofta, Södra Sallerup,
Stenkällan, Almgården, Kvarnby, Höja, Toftanäs, Riseberga
Området består av 12 delområden. I ett delområde finns det inte tillräckligt många svarande och
därför har inte hänsyn tagits till datan i analysen av riskfaktorer samstämmighet. Ett områdesteam
kan skapas med deltagare från olika kommunala och ideella verksamheter. Området är stort, både
geografiskt sett samt till antalet barn och kan därför komma att behöva struktureras i mindre
delar vilket bör tas i beaktande. Riskfaktorerna för området stämmer överens förutom för tre
delområden som sticker ut i positiv riktning. Detta behöver beaktas i analysfasen för att
inte påverka dataunderlaget för hela CTC-området.
I området finns det 11 grundskolor varav sju är kommunala och fyra är fristående, samt 20
förskolor varav 14 är kommunala och sex är fristående. Det finns minst nio föreningar aktiva i
området som kan bjudas in i arbetet. Det finns även en fritidsgård och ett områdesbibliotek.
Totalt finns 5095 barn i området, antalet barn i området bedöms vara rimligt för att kunna
bedriva förebyggande arbete i området.
Från tidigare område nummer 13 kommer delområden Elisedal, Jägersro och Fosieby
Beskrivning av område 13: Västra Kattarp, Hindby, Gullvik, Fosie industriområde, Fredriksberg, Elisedal,
Jägersro, Fosieby
Området består av 8 delområden. I de två delområden där riskfaktorerna mest stämmer överens
har vi flest barn som har besvarat enkäten. Ett område avviker negativt från de andra områden.
har flest svarande totalt. I de övriga fem områden har för få barn svarat på enkäten för att vi ska
ta hänsyn till datan i denna analys.

Område K
Holma, Kroksbäck, Kroksbäcksparken och Hyllievång
Området består av fyra delområden. Totalt antal barn 0-15 år är 3106. I ett delområde finns det
inte tillräckligt många svarande och därför har inte hänsyn tagits till denna data i analysen av
riskfaktorernas samstämmighet. Kroksbäck och Holma har inga större expansionsplaner men
Hyllievång har utvecklats och fortsätter utvecklas med en stor ökning av yngre barn.
Ett områdesteam kan skapas med deltagare från olika kommunala och ideella verksamheter. Det
finns flera aktiva aktörer i området som kan engageras i ett förebyggande och främjande arbete.
Riskfaktorerna är liknande för två av delområdena och ett delområde avviker till viss del.

I området finns det tre kommunala grundskolor, 12 kommunala förskolor, tre fristående
förskolor med ytterligare en kommunal förskola planerad. Det finns mötesplatser, aktivitetshus
för unga, vårdcentral samt flera kultur- och idrottsföreningar och aktivitetsanläggningar i
området. På Hyllievång ligger även Emporia, Malmö Arena, Hyllie Sportcenter och Hylliebadet.
Antalet barn och verksamheter i området bedöms vara rimligt för att kunna bedriva ett
förebyggande arbete i området.
Ny kommentar inför omarbetning av områdesuppdelningen:
Motivering: De olika delområden skiljer sig åt och vår uppfattning är att det inte finns en naturlig
community-känsla. Det finns en nytta med att hålla ihop området för att arbeta för att förebygga
mellan de olika delområden. Detta är ett nybyggnadsområde och det finns förutsättningar att
skapa nya rörelsemönster..
Vi har inte utgått ifrån community-känsla eller risk och skyddsfaktorer, dock ser vi att området
hör ihop geografiskt. Det finns starka aktörer i området som skulle kunna arbeta tillsammans för
att skapa en community-känsla samt för att höja skyddsfaktorerna. Hyllievångs ekonomiska kraft,

Område L
Almvik, Lindängen, Kastanjegården, Fredriksberg, Fosie industriområde, Fosieby,
Svågertorp.
Område F är en hopslagning av område 6 och delar av område 13 i tidigare förslag. Det nya
området består av 7 delområden och 2845 barn i åldern 0-15 år.
Område 6: Almvik, Lindängen, Kastanjegården
Området består av tre delområden. Riskfaktorerna i de olika delområdena är samstämmiga. Det
finns redan ett befintligt förvaltningsöverskridande samarbete på Lindängen som är viktigt att ta
hänsyn till. Det finns flera kommunala och ideella verksamheter som skulle kunna bemanna ett
områdesteam.
I området finns två kommunala grundskolor och 10 förskolor varav två är fristående. I området
finns även en fritidsgård, ett bibliotek samt ett badhus.
Från tidigare område 13 kommer delområden Fosie Industriby och Fredriksberg.
Beskrivning av område 13: Västra Kattarp, Hindby, Gullvik, Fosie industriområde, Fredriksberg, Elisedal,
Jägersro, Fosieby
Området består av 8 delområden. I de två delområden där riskfaktorerna mest stämmer överens
har vi flest barn som har besvarat enkäten. Ett område avviker negativt från de andra områden.
har flest svarande totalt. I de övriga fem områden har för få barn svarat på enkäten för att vi ska
ta hänsyn till datan i denna analys.
I området finns det fyra grundskolor: två kommunala och två fristående samt fyra förskolor. I
området finns det ingen fritidsgård eller bibliotek men det finns fyra föreningar med inriktning
mot ridning och handboll.
I området finns det fyra grundskolor: två kommunala och två fristående samt fyra förskolor. I
området finns det ingen fritidsgård eller bibliotek men det finns fyra föreningar med inriktning
mot ridning och handboll. Totala antalet barn i området är 1196.

näringsidkare mm, kan hjälpa till att stärka Holmas och Kroksbäcks ungdomar genom tex
praktikplatser mm Storleksmässigt kan detta vara ett eget område, sett till antal boende och antal
barn 0-15 år.

Område M
Borgmästargården, Flensburg, Södertorp, Gröndal, Kulladal, Västra och Östra
Söderkulla, Lindeborg
Området består av 8 delområden. I ett delområde finns det inte tillräckligt många svarande och
därför har inte hänsyn tagits till datan i analysen av riskfaktorernas samstämmighet. Det finns två
idrottsföreningar i området men inga fritidsgårdar eller bibliotek. Bristen på ideella verksamheter
och mötesplatser kommer att innebära att områdesteamet till stor del kommer att behöva
bemannas av kommunala verksamheter. Riskfaktorerna i fem av delområdena stämmer väl
överens medan två delområden avviker med negativt resultat.
I området finns fem grundskolor: fyra kommunala och en friskola samt 18 förskolor varav en är
fristående. Det totala antalet barn i åldern 0-15 år i området är 3626 vilket bedöms vara rimligt
för att kunna bedriva förebyggande arbete i området.

Område N
Kungshög, Käglinge, Kristineberg, Toarp, Oxie kyrkby, Lockarp, Oxievång och Glostorp
Området består av sju delområden. Analysen av riskfaktorerna visar att riskfaktorerna i de flesta
delområden stämmer väl överens, dock är det två områden som särskiljer sig. I dessa två
områden är det få svarande vilket gör att relevansen av dessa svar kan vara svåra att ta med i
analysen. Det finns tillräckligt många kommunala och ideella aktörer som skulle kunna bemanna
ett områdesteam, men mycket av ansvaret hade lagts på kommunala aktörer.
I området finns tre kommunala grundskolor och 12 förskolor, varav en förskola är fristående.
Det finns även en fritidsgård, ett bibliotek, minst tre föreningar i området. Totala antalet barn i
åldern 0-15 i området är 3134 och bedöms vara rimligt för att kunna bedriva förebyggande arbete
i området.

