
Indsatsområde Effektmål Indikator
2010
Gellerup og 
Toveshøj

2013
Gellerup og 
Toveshøj

2017
Gellerup og 
Toveshøj

Ændring i 
pct.point for 
Gellerup og 
Toveshøj 2010 - 
2017. Note 6

2010
Hele Aarhus

2013
Hele Aarhus

2017
Hele Aarhus

Beskæftigelse
Andelen af områdets voksne beboere i 
beskæftigelse svarer til andelen i Aarhus 
Kommune Andel voksne udenfor arbejdsmarkedet (BoSoc)

55,7% 56,8% 53,2% -2,5 18,3% 18,7% 17,1%

Beskæftigelse
Andelen af områdets voksne beboere, 
som er selvforsørgende, svarer til 
andelen af Aarhus Kommune

Andel voksne i arbejde (selvforsørget med 
virksomhedstilknytning) (BoSoc)

20,7% 17,8% 19,6% -1,1 50,6% 48,1% 49,4%

Uddannelse
Andelen af områdets unge, som har 
gennemført en ungdomsuddannelse, 
svarer til andelen i Arhus Kommune 

Andel 24-årige, der ikke har afsluttet eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse (BoSoc) Note 1

23,6% 22,2% -1,4 12,6% 7,5%

Udsatte børn og unge
Andelen af udsatte børn i området, 
svarer til andelen i Aarhus Kommune 
eller derunder

Andel af 10-17 årige, som er sigtet for kriminelle forhold (BoSoc) 
Note 2

(2012)
8,2%

(2013)
7,0%

(2016)
6,7% -1,5 (2012)

1,6%
(2013)
1,6%

(2016)
1,4%

Sundhed 
Andelen på helbredsbetinget 
overførselsindkomst udvikler sig 
minimum bedre end i det øvrige Aarhus

Andel voksne, der har modtaget helbredsbetinget 
overførselsindkomst (BoSoc)

37,8% 40,3% 38,3% +0,5 12,7% 13% 12,0%

Tryghed
Andel voksne beboere i området, der føler sig trygge (Politiets 
tryghedsindeks) 66,7% 52,9% -13,8 87,5% 81,3%

Tryghed
Andel straffelovsanmeldelser i Gellerup/Toveshøj (Østjyllands 
Politi) Note 3 74 167 (2016)

54 -20 80 84 (2016)
70,7

Medborgerskab Stemmeprocent ved kommunalvalg (KMDValg) Note 4
(2009) 
42,9%

(2013)  
47,9%

(2017) 
51,2% +8,3 (2009)

63,7%
(2013)
70,5%

(2017)
70,5%

Medborgerskab Stemmeprocent ved folketingsvalg (KMDValg) Note 4 (2011)                 
76,1%

(2015)            
64,0% -12,1 (2011)           

88,9%
(2015)          
86,8%

Image
Et forbedret image måles via fraflyttede 
husstande Fraflyttede husstande (pr. måned)(BoSocData) 1,6% 1,8% 0,5% -1,1 1,3% 1,3% 1%

Kultur og Fritid
Andelen af områdets unge i 0-9. klasse, 
der er medlem af en forening, svarer til 
andelen i Aarhus Kommune

Andelen af områdets unge i 0-9. klasse, der er medlem af en 
forening. Note 5

Note 6: Rød = negativ udvikling på mere end 1 procentpoint, Gul = udvikling på op til +/- 1 procentpoint, Grøn = positiv udvikling på mere end 1 procentpoint. Bemærk at et fald godt kan være positivt og en stigning negativ.
Note 4: Stemmeprocenten fra Gellerup/Toveshøj stammer fra Globus1

Andelen af områdets beboere, der 
deltager i valg (nationalt og kommunalt) 
er stigende

Note 5: Data er pt. ikke tilgængelige (Børn og Unges forældretilfredshedsundersøgelse)

Status på udvikling i effektmål for Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Note 3: Opgjort pr. 1.000 indbyggere

 
Tallene er opgjort pr. ultimo 2017 efter de reviderede effektmål, som Magistraten vedtog med Gellerupanalysen 2015. Data er trukket fra det nye BoSoc (for sammenlignelige tal er alle tal trukket på ny). Data har ikke været til kvalificering og kommentering i 
forvaltningerne. Dette er derfor en foreløbig status.

Note 1: Oprindelig indikator "Andel unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15. mdr. efter grundskolen" , er ikke tilgængelig, derfor benyttes "Andel 24-årige, der ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse".  Disse data er dog ikke er 
valide/tilgængelige for 2010 på grund manglende historik i nyt ungdomsuddannelsessystem. Derfor er udviklingen alene opgjort fra 2013-2017
Note 2: Der er målt på unikke personer pr. år

Trygheden i området er stigende


