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1. Børnefamiliecenter København - City/Østerbro 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år i City/Østerbro i 2011 

City/Østerbro I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 51 1 1 
2. kvartal 61 4 5 
3. kvartal 29 0 3 
4. kvartal 43 1 0 

I alt 184 6 9 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år på City/Østerbro 

5.195 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. på City / Østerbro (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 2,69 pct. 0,05 pct. 0,05 pct. 
2. kvartal 1,19 pct. 0,07 pct. 0,10 pct. 
3. kvartal 0,57 pct. 0,00 pct. 0,06 pct. 
4. kvartal 0,83 pct. 0,02 pct. 0,00 pct. 

I alt 3,54 pct. 0,12 pct. 0,17 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Indre By 2011 
 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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Tabel 2 – Tryghedsindeks for Østerbro 2011 
 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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INDRE BY (CITY) 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre By (City) beskrivelse af situationen 
 
Der er ingen ungegrupper (bosiddende i Indre By), der forårsager uro og gi-
ver anledning til utryghed. Dog skal det nævnes, at det meget aktive natteliv i 
Indre By rummer besøg af unge fra både andre bydele samt omegnskommu-
ner og provins. 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre By (City) vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Ungesituationen i Indre By er i lighed med 3. kvartal 2011 stabil uden særlige 
urolige områder eller markante ungegrupper. 
 
 
Handling 
 
Ledergruppen mener ikke, at der er behov for iværksættelse af yderligere 
indsatser udover de valgte og beskrevne fokusområder i årsplan 2011. 
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CHRISTIANSHAVN 
 
 
SSP-Ledergruppen Christianshavn (City) beskrivelse af situationen 
 
Der er ingen ungegrupper bosiddende på Christianshavn, der har skabt uro 
eller udvist utryghedsskabende adfærd lokalt i 4. kvartal.  
 
 
SSP-Ledergruppen Christianshavn (City) vurdering af situationen og udvik-
lingen siden sidste status 
 
Situationen på Christianshavn vurderes som stabil og rolig i lighed med 3. 
kvartal, og der har ikke været hændelser, der giver anledning til specifik ind-
sats.  
 
 
Handling 
 
Ingen særlig begrundelse for yderligere indsats ud over fokusområderne i 
SSP årsplanen for 2011. 
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INDRE ØSTERBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre Østerbro beskrivelse af situationen 
 
Tryghedsindekset for Østerbro indikerer behov for minimal indsats.  
 
SSP ledergruppen kan for 4. kvartal 2011 oplyse, at der ikke har været hæn-
delser, der har medført uro med deltagelse af lokalområdets unge. Og der har 
i perioden ikke været ungdomsgrupper i lokalområdet, der har givet anled-
ning til alvorlig bekymring. 
 
Vi kan ikke spore nogen aktiviteter i området blandt unge under 18 år, der 
kan relateres til bandemiljøer i København. 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre Østerbro vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Ungesituationen på Indre Østerbro er fortsat rolig og stabil. Der ses således 
ingen bekymrende udvikling i lighed med 3. kvartal 2011. 
 
 
Handling 
 
Både SSP lokaludvalg og ledergruppe er på trods af et roligt Østerbro stadig 
observante på vores unge i området. Indsatserne er primært forebyggende 
frem for indgribende med afsæt i SSP årsplanen 2011. 
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YDRE ØSTERBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Østerbro beskrivelse af situationen 
 
Der er fortsat meget roligt på Ydre Østerbro.  
 
Der har ikke været uro blandt ungegrupper eller alvorlige enkeltsager i 4. 
kvartal 2012. 
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Østerbro vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Ungesituationen på Ydre Østerbro er fortsat rolig og stabil. Der ses således 
ingen bekymrende udvikling i lighed med 3. kvartal 2011. 
 
 
Handling 
 
Både SSP lokaludvalg og ledergruppe er på trods af et roligt Østerbro stadig 
observante på vores unge i området. Indsatserne er primært forebyggende 
frem for indgribende med afsæt i SSP årsplanen 2011. 
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3. Børnefamiliecenter København - Nørrebro 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Nørrebro i 2011 

Nørrebro I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket 

indsats 

1. kvartal 101 9 2 
2. kvartal 79 9 8 
3. kvartal 82 8 7 
4. kvartal 96 9 5 

I alt 358 35 22 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år på Nørrebro 

3.343 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. på Nørrebro (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 2,96 pct. 0,26 pct. 0,06 pct. 
2. kvartal 2,40 pct. 0,27 pct. 0,24 pct. 
3. kvartal 2,45 pct. 0,24 pct. 0,21 pct. 
4. kvartal 2,87 pct. 0,27 pct. 0,15 pct. 

I alt 10,71pct. 1,05 pct. 0,66 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Nørrebro 2011 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2010”. 
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INDRE NØRREBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre Nørrebro’ beskrivelse af situationen 
 
Indre Nørrebro har i 4. kvartal været præget af uro to steder i bydelen, hvor 
unge er involveret. Det ene sted er i Guldbergsgade-kvarteret, hvor uroen 
primært retter sig mod borgere. Det andet sted er i en institution i Gartnerga-
de, hvor en ungegruppe udviser negativ adfærd over for politiet. 
  
I Guldbergsgade-kvarteret er der en gruppe af unge under 18 år (ca. 20) og 
voksne (ca. 5-10), der fortsat opholder sig i kvarteret. Gruppen har en 
utryghedsskabende adfærd bestående af hensynsløs kørsel på knallerter og i 
biler, ophold i trappeopgange, provokerende tilråb til borgere, hærværk mv. 
 
I ungdomsklubben Kvisten i Gartnergade har der i 4. kvartal været uro i en 
gruppe på ca. 20 unge i alderen 16-18 år, som mødes dagligt i klubben. Der 
er opstået spændinger mellem ungegruppen og politiet med baggrund i efter-
forskning af et knivoverfald, hvor tre i gruppen siden er blevet sigtet. Institu-
tionen har i samme periode været udsat for hærværk med smadrede ruder. 
 
 
SSP-ledergruppen Indre Nørrebro’ vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 

Guldbergsgade-kvarteret 

I 3. kvartal blev der iværksat en SSP handleplan primært rettet mod gruppen 
af unge under 18 år, beboere og forældre. Med handleplanen er det til og med 
udgangen af 4. kvartal lykkedes at få ca. 10 unge fra den uroskabende grup-
pering indmeldt i klubtilbud. Den resterende del af under 18-årige arbejdes 
der på at tilknytte klubben Skt. Johannesgården og i samarbejde med Ung-
domsskolen tilbyde de unge aktiviteter, der appellerer til dem og som de skal 
have medansvar for. Da restgruppen, på trods af dialog med gadeplansmed-
arbejdere samt præventive betjente, fortsætter den uroskabende adfærd, be-
sluttede SSP ledergruppen, at en social indsats skulle suppleres med en egent-
lig målrettet politiindsats. Lokalpolitiet Nørrebro samt politi fra Færdselsaf-
delingen gennemførte en tydelig politiindsats i en periode på tre uger i områ-
det, hvor stjålne knallerter blev konfiskeret, der blev udstedt bøder mv. De 
uroskabende unge forstod budskabet, og de toneangivende voksne trak sig fra 
området. Borgerne har været meget tilfredse og har rost politiet for deres ind-
sats. Der var ro i området hen over julen bortset fra en del afskydning af fyr-
værkeri. 
 
Ledergruppen har fortsat fokus på Guldbergsgade-kvarteret og følger op på 
indslusning af de unge i Skt. Johannesgården og forløbet i Ungdomsskolen. 
 
Ungegruppering i Kvisten, Gartnergade 

SSP ledergruppen vurderer det vigtigt at forhindre yderligere eskalering af 
konflikt mellem de unge og politiet. Det er besluttet, at der skal arbejdes in-
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dividuelt med alle unge i gruppen med fokus på uddannelse, fritidsjob, fri-
tidstilbud og forældreinddragelse. Politiet kommer efter en kort afbrydelse 
igen i institutionen Kvisten som en del af deres rundering i kvarteret. Arbej-
det med ungegruppen er indskrevet i SSP Indre Nørrebros årsplan 2012. 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre Nørrebro’ vurdering af situationen i bydelen ift. 
voksne unge mænd (over 18 år) 
 
Indre Nørrebro er stadig kendetegnet ved enkelte markante voksengrupperin-
ger, der periodevis forsøger at øve indflydelse på under 18-årige.  
 
SSP ledergruppen vil i 2012 arbejde målrettet på at kontakte de over 18-årige 
med henblik på at motivere dem til et SSP+ forløb. 
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YDRE NØRREBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Nørrebro beskrivelse af situationen 
 
Mjølnerparken  
Der forekommer i 4. kvartal stadig periodevis hærværk i kældre og af belys-
ning i Mjølnerparken. Det formodes, at det bl.a. er unge fra bebyggelsen, der 
står bag. 
 
En større ungegruppe i alderen 15-23 år på ca. 70 personer fra området i og 
omkring Mjølnerparken, der tidligere på året forvoldte uro i bebyggelsen, 
afventer meget at kunne benytte den nye ungdomsklub, der skal åbne primo 
2012 på Drejervej. Gruppen har ikke forvoldt uro i 4. kvartal.  
 
Den Grønne Trekant  
Der er kommet en del borgerhenvendelser omkring en lille gruppe unge for-
trinsvis over 18-årige (8-10 personer), der skaber utryghed i Den Grønne 
Trekant. Hotspot har afholdt nogle møder med de unge, og de giver udtryk 
for, at de ønsker en klub som de selv kan administrere.  
 
 
SSP-ledergruppen Ydre Nørrebro vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status  
 
Mjølnerparken  
I forhold til den ovennævnte ungegruppe har forvaltningerne for hvert enkelt 
individ undersøgt uddannelsesforhold, beskæftigelsesforhold samt fritidsakti-
viteter, og der er efter behov udarbejdet personlige handleplaner. Dette for at 
sikre de unges tilknytning til etablerede tilbud og uddannelse som alternativ 
til ophold i gaderummet. Det er i den forbindelse ligeledes lykkedes at invol-
vere 20 unge i etableringen og indretningen af den nye klub på Drejervej. 
 
Den Grønne Trekant  
Hotspot har samlet en gruppe med repræsentanter fra SOF, Politi, BUF, BIF, 
til at vurdere om det er nødvendigt at lave en indsats i Den Grønne Trekant. 
Det er ledergruppens vurdering, at der har været roligt i sidste del af 4. kvar-
tal. 
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4. Børnefamiliecenter København - Vesterbro 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år i Vesterbro i 2011 

Vesterbro  I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 32 4 1 
2. kvartal 31 6 3 
3. kvartal 23 2 2 
4. kvartal 39 2 2 

I alt 125 14 8 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år i Vesterbro / Kgs. Enghave 

1.956 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. på Vesterbro (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 1,78 pct. 0,22 pct. 0,06 pct. 
2. kvartal 1,61 pct. 0,31 pct. 0,16 pct. 
3. kvartal 1,20 pct. 0,10 pct. 0,10 pct. 
4. kvartal 1,99 pct. 0,10 pct. 0,10 pct. 

I alt 6,39 pct. 0,72 pct. 0,41 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Vesterbro / Kgs. Enghave 2011 
 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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VESTERBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Vesterbro beskrivelse af situationen 
 
I perioden 4. kvartal 2011 har der været meget roligt på Vesterbro. Efter at 3 
kendte lokale gerningsmænd over 18 år er blevet anholdt for en række gade-
røverier, i og omkring Enghave Plads, er der igen blevet roligt. 
 
 
SSP-Ledergruppen Vesterbro vurdering af situationen og udviklingen siden 
sidste status 
 
På Vesterbro har der i 4. kvartal ikke været nogen synlig udvikling i krimina-
litet og ungeproblematikker i lighed med 3. kvartal, som ej heller påviste 
nogle problemer. 
 

 
Handling 
 
Omfanget af de problemer, der er på Vesterbro, håndteres i forvejen af nor-
malsystemet og kræver ikke en ekstraordinær handling. 
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SYDHAVNEN 
 
 
SSP-Ledergruppen Sydhavnen beskrivelse af situationen 

 
Sydhavnen har i 4. kvartal 2011 været særdeles rolig. Der er stadig et øget 
samarbejde mellem SSP Sydhavnen /Kgs. Enghave og SSP Valby omkring 
boligområdet Sjælør Boulevard. 
 
 
Handling 
 
Sydhavnen fortsætter deres kontinuerlige kriminalitetsforbyggende arbejde 
ud fra de i årsplanen beskrevne indsatser. Yderligere handling er ikke påkræ-
vet pt. 
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5. Børnefamiliecenter København - Valby 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år i Valby i 2011 

Valby I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 45 1 2 
2. kvartal 22 2 2 
3. kvartal 41 2 3 
4. kvartal 47 1 3 

I alt 155 6 10 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år i Valby 

2.614 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. i Valby (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 1,76 pct. 0,04 pct. 0,08 pct. 
2. kvartal 0,85 pct. 0,08 pct. 0,07 pct. 
3. kvartal 1,59 pct. 0,08 pct. 0,12 pct. 
4. kvartal 1,80 pct. 0,04 pct. 0,11 pct. 

I alt 5,93 pct. 0,23 pct. 0,38 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Valby 2011 
 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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VALBY 
 
 
SSP-Ledergruppen Valby beskrivelse af situationen 
 
I 4. kvartal har der overvejende været roligt i Valby. Folehaven-området har 
periodevis vist sig at være en udfordring for områdets klub, værested o.a. 
myndigheder. 
 
Sjælør Boulevard/Valbygårdsvej: Roligt i 4. kvartal. Yderligere handling 
ikke påkrævet. 

Lykkebo-området og Vængerne (Vigerslev Vænge/Hornemanns Vænge): 
Roligt i 4. kvartal. Yderligere handling ikke påkrævet. 

Lukretiavej: Roligt i 4. kvartal. Yderligere handling ikke påkrævet. 

Vilhelm Thomsens Allé og Høffdingsvej: Roligt i 4. kvartal. Yderligere 
handling ikke påkrævet. 

Akacieparken: Roligt i 4. kvartal. Yderligere handling ikke påkrævet. 

Folehaven/Kirsebærhaven: Mindre og forskellige grupperinger, 16 personer i 
alt i alderen 14-20 år, har i 4. kvartal gennem et stykke tid udvist udadreage-
rende adfærd, såsom hensynsløs knallertkørsel, ulovligt ophold i kælderrum, 
ildspåsættelse af containere o.a. De fleste af disse unge er kendt og rummes 
lokalt i klub- og/eller værestedsregi.  
 
 
SSP-Ledergruppen Valby vurdering af situationen og udviklingen siden sid-
ste status  
 
SSP ledergruppen udarbejdede i 3. kvartal en strategi for indsats i Folehaven. 
Strategien er under gennemførelse og omfatter politiindsats, klub- og væ-
restedsindsats, involvering af Kirsebærhavens skole samt forældre til de på-
gældende unge. SSP ledergruppen forventer, at de igangsatte initiativer vil 
bidrage til at genskabe ro i området. 
 

Handling 
 
Samarbejdsparterne i SSP udarbejder handleplaner på individniveau for de 
uroskabende unge. Forældrene til de pågældende kontaktes af SSP for dialog.  
 
Der arbejdes ligeledes gruppeorienteret på at få de enkelte grupper til i sti-
gende grad at benytte organiserede fritidstilbud frem for at opholde på gade-
plan. 
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6. Børnefamiliecenter København - Brønshøj-Husum-Vanløse 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år i Brønshøj-Husum-Vanløse i 
2011 

Brønshøj-Husum- Vanløse I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 59 4 1 
2. kvartal 55 4 6 
3. kvartal 47 5 7 
4. kvartal 56 3 4 

I alt 217 16 18 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år i Brønshøj-Husum-Vanløse 

4.937 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. i Brønshøj-Husum-Vanløse (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 1,19 pct. 0,08 pct. 0,02 pct. 
2. kvartal 1,18 pct. 0,08 pct. 0,12 pct. 
3. kvartal 0,96 pct. 0,10 pct. 0,14 pct. 
4. kvartal 1,13 pct. 0,06 pct. 0,08 pct. 

I alt 4,40 pct. 0,32 pct. 0,36 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Brønshøj-Husum 2011 

 
 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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Tabel 2 – Tryghedsindeks for Vanløse 2011 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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BRØNSHØJ-HUSUM/TINGBJERG 
 
 
SSP-Ledergruppen Brønshøj-Husum/Tingbjerg beskrivelse af situationen 
 
I 4. kvartal har området Brønshøj-Husum-Tingbjerg haft udfordringer både 
hvad angår unge under 18 år og grupper af over 18-årige.    
 
 
SSP-Ledergruppen Brønshøj-Husum/Tingbjerg vurdering af situationen og 
udviklingen siden sidste status 
 
Bellahøj:  
I Bellahøj-bebyggelsen er der i 4. kvartal en gruppe på anslået 20 personer i 
alderen 15-23 år, der har fundet sammen og i stigende grad udviser 
utryghedsskabende adfærd som f.eks. kortslutning af belysning, hærværk på 
biler, forsøg på påvirkning af hvem der kan benytte den lokale klub mv. SSP 
ledergruppen har målrettet gadeplansindsats fra BUF og SOF samt synlig 
politiindsats mod gruppen, og der er etableret dialog med driftspersonale fra 
områdets boligselskaber. Det er besluttet, at SSP lokaludvalget i årsplanen for 
2012 skal iværksætte længerevarende indsats rettet mod denne gruppe. Der er 
ved 4. kvartals udgang forholdsvis roligt i området. 
 
Voldparken: 
I forbindelse med oprettelsen af en underafdeling ”Satellitten” til 18+ cente-
ret Crossroad i Tingbjerg har der været udfordringer i forhold til gruppen af 
unge 18+, der er splittet i deres syn på tilbuddet. En mindre gruppe på 10-12 
personer har alternativt opsøgt fritids- og ungdomsklubben og fortsat deres 
uhensigtsmæssige pres på dette tilbud. Fritids- og ungdomsklubben har haft 
kontinuerligt åbent med fast ledelse og personale i de sidste 5 måneder, og 
det præger tilbuddet positivt. Den primære målgruppe af unge under 18 år 
bruger atter tilbuddet kontinuerligt.  
 
Husum bibliotek har haft en del udfordringer med en særlig gruppe af unge, 
ca. 10-12 unge under 18 år, der har benyttet biblioteket uhensigtsmæssigt. 
Der er indledt samarbejde mellem klubbernes opsøgende team, SOF Ny start, 
lokalpolitiet og bibliotekets personale med henblik på at forebygge lignende 
situationer.  
 
Tingbjerg:  
Det har i 4. kvartal været nødvendigt at aktivere SSP beredskabet med ud-
færdigelse af handleplan gældende for en 3 ugers periode. Baggrunden for 
dette var retssagen i Glostrup Ret omhandlende drabssag i Tingbjerg i august 
2008. Den 8. november 2012 kommer en større gruppe unge i konfrontation 
med supportere fra AK81 uden for Glostrup Ret, og der anholdes op mod 40 
unge fra Tingbjerg. SSP ledergruppen udarbejder straks (samme dag) handle-
plan med det formål at sikre ro og tryghed blandt unge i Tingbjerg og forhin-
dre mobilisering over for AK81. Handleplanen omfattede bl.a. udvidet gade-
plansindsats, udvidet klubtilbud, intensiveret dialogbaseret politiindsats samt 
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dialog med forældre via Tingbjerg Skole. Situationen tilspidses yderligere, da 
en person den 11. november bliver ramt af skud, mens han kører bil i Ting-
bjerg. Ledergruppen vurderer situationen og beslutter at fastholde den oprin-
delige handleplan med supplerende indsatser. 
Handleplanen har haft den ønskede effekt, og unge i Tingbjerg følger råd og 
vejledning fra områdets professionelle og politi. Afsmittende opleves der nu 
en større søgning til Gavlhus Ungehus, der efterfølgende vurderes som et 
søgt sted af relevant målgruppe med god stemning. Crossroad har ligeledes 
tæt kontakt med målgruppen. 
 
Udfordringer omkring Lille Torv, ved hjørnet af Ruten og Åkande-
vej/Terrasserne, er ophørt. Gruppen af unge er søgt tilbage ind i klubtilbud-
dene og til Ruten foran Crossroad. 
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VANLØSE 
 
 
 
SSP-Ledergruppen Vanløse vurdering af situationen og udviklingen siden 
sidste status 
 
Vanløse har i 4. kvartal generelt set været en rolig bydel.  
 
En gruppering bestående af ca. 10-15 drenge i alderen 13-15 år skaber min-
dre uro i lokalområdet omkring Skjulhøj Allé/Grønnevang. En indsats i for-
hold til gruppen er medtaget i SSP årsplanen for det kommende år.  
 
 
Handling 
 
Yderligere handling er ikke påkrævet.  
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8. Børnefamiliecenter København - Bispebjerg 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Bispebjerg i 2011 

Bispebjerg I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 39 5 0 
2. kvartal 36 7 2 
3. kvartal 35 7 5 
4. kvartal 32 1 2 

I alt 142 20 9 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år på Bispebjerg 

1.964 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. på Bispebjerg (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 2,08 pct. 0,27 pct. 0,00 pct. 
2. kvartal 1,87 pct. 0,36 pct. 0,10 pct. 
3. kvartal 1,82 pct. 0,36 pct. 0,26 pct. 
4. kvartal 1,63 pct. 0,05 pct. 0,10 pct. 

I alt 7,23 pct. 1,02 pct. 0,46 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”. 
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Bispebjerg 2011 
 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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BISPEBJERG 
 
 
SSP-Ledergruppen Bispebjergs beskrivelse af situationen 
 
Det vurderes, at der pr. 31.12.’11 generelt er ro på Bispebjerg.  
 
 
SSP-Ledergruppens vurdering af situationen og udviklingen siden sidste sta-
tus 
 
Man har i 4. kvartal 2011 ikke kunnet konstatere væsentlig uro, brandstiftel-
ser, bandemiljøaktiviteter eller andet der blandt unge u/18 år har givet anled-
ning til alvorlig bekymring. 
 
 
Handling 
 
Ud over de daglige, løbende indsatser, har der i 4. kvartal ikke været behov 
for ekstraordinære indsatser.  
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9. Børnefamiliecenter København - Amager Øst 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Amager i 2011 

Amager Øst I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 45 3 0 
2. kvartal 19 0 1 
3. kvartal 25 1 1 
4. kvartal 21 1 0 

I alt 110 5 2 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år på Amager Øst 

2.249 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. på Amager Øst (en ung kan have deltaget i flere afhøringer)  

1. kvartal 0,92 pct. 0,04 pct. 0,00 pct. 
2. kvartal 0,85 pct. 0,00 pct. 0,04 pct. 
3. kvartal 1,12 pct. 0,04 pct. 0,04 pct. 
4. kvartal 0,93 pct. 0,04 pct. 0,00 pct. 

I alt 4,89 pct. 0,22 pct. 0,09 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Amager Øst 2011 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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SUNDBYØSTER (AMAGER ØST) 
 
 
SSP-Ledergruppen Sundbyøster (Amager Øst) beskrivelse af situationen 
 
Sundby Nordøst: 
 

1. Bekymrende hændelser i Sundby Nordøst i 4. kvartal: 
Der er ingen alvorlige episoder med enkelte unge eller ungegrupper.  
 
Dog rummer Ungehuset i Norgesgade unge med en meget grænsesø-
gende adfærd (primært fra Holmbladsgadekvarteret), som afholder 
unge fra andre områder i at melde sig ind.  
 
Stadig episoder med stenkast mod Movia/Arrivas buslinjer gennem 
kvarteret. Gadeplansmedarbejderne (BUF-SOF) arbejder til stadighed 
på at ændre denne adfærd hos målgruppen som er under 18 år. Der er 
tæt kontakt mellem Movia/Arriva og SSP København. 

 
2. Bekymrende grupperinger: 

Pigegruppe som har gjort sig negativt bemærket ved trusler, overfald 
og anden utryghedsskabende adfærd. Områdets institutioner har i pe-
rioden været i berøring med gruppen, der i kontakten har været kon-
fliktskabende og til tider voldsom. Gruppen består af ca. 6-10 piger i 
alderen 14-16 år. 
Der er iværksat indsats i forhold til denne pigegruppe. Indsatsen er en 
del af årsplan 2012 for Nordøst, dog med en opstart i 4. kvartal 2011 
da behovet da var akut. 
 
Der bliver fortsat arbejdet med flere forskellige bekymrende drenge-
grupper fra Holmbladskvarteret. Grupperne er beskrevet nøje i SSP 
årsplanen for området og den primære indsats og arbejdsmetode i ar-
bejdet med disse grupper er Projekt Modning. 

 
3. Brandstiftelser i Sundby nordøst: 

Afbrænding af gyngeredskab på Lergravsparkens Skole, afdeling Syd.  
 

4. Unge under 18 år med mulige banderelationer i Sundby Nordøst 
Det skønnes ikke, at der i 4. kvartal var unge under 18 år med direkte 
tilknytning til bandemiljøet. 

 
 
Sundby Sydøst:  
 

1) Bekymrende hændelser i Sundby Sydøst 
I perioder lidt uro i området ved Elbaparken. Gadeplansmedarbejdere 
er aktive i området. Politiet orienteret. 
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I perioder lidt uro i Gyldenrisparken/bebyggelsen Amagerbrogade 
204. En gruppe på 10-12 unge, 10–14 år gamle fra skoler i Sundby 
Sydøst og Sundby Sydvest er i perioder i mindre grad uroskabende. 
Gadeplansmedarbejderne er i kontakt med gruppen. Alle skoler og 
hjem er underrettet. Der er etableret et ”anti-pjække projekt”, da man-
ge af de unge har en ustabil skolegang. Flere af de unge er kommet i 
projekt ”Den korte snor”, og har fået tilknyttet støtte- kontaktperson. 
Flere af de unge er kommet i nye undervisningstilbud. 
 

2)  Bekymrende ungdomsgrupperinger i Sundby Sydøst 
Ingen særligt bekymrende ungdomsgrupperinger. 
Der har været enkelte bekymrende stridigheder mellem 8-10 piger i 
flere lokalområder på Amager. Der er etableret en enkeltsag på én af 
pigerne i Sundby Nordøst. Man er i kontakt med alle de involverede 
piger, som bor i forskellige bydele på Amager.    
 

3) Brandstiftelser i Sundby Sydøst 
Ingen brandstiftelser. 
 

4) Unge under 18 år med mulige banderelationer i Sundby Sydøst 
Ingen unge under 18 år med banderelationer. 
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10. Børnefamiliecenter København - Amager Vest 

Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Amager i 2009 
Amager Vest I alt Fremstillet i 

Dommervagten 
Omfattet af 

forstærket ind-
sats 

1. kvartal 65 7 0 
2. kvartal 52 2 3 
3. kvartal 30 0 4 
4. kvartal 42 1 1 

I alt 189 10 8 

Antal børn og unge i alt i aldersgruppen 12 – 17 år på Amager Vest 

2.734 

Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen 12 – 17 år  
i pct. på Amager Vest (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 

1. kvartal 1,33 pct. 0,14 pct. 0,00 pct. 
2. kvartal 1,90 pct. 0,07 pct. 0,01 pct. 
3. kvartal 1,09 pct. 0,00 pct. 0,15 pct. 
4. kvartal 1,54 pct. 0,04 pct. 0,04 pct. 

I alt 6,91 pct. 0,37 pct. 0,29 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 
 
 
Tabel 2 – Tryghedsindeks for Amager Vest 2011 

 
Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, 
der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant 
indsats. Grønt ”trafiklys” angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen 
fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra 
sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste 
år. ”Kilde: Tryghedsindekset for København 2011”. 
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SUNDBYVESTER (AMAGER VEST) 
 
 
SSP-Ledergruppen Sundbyvester (Amager Vest) beskrivelse af situationen 
 
Mandag i efterårsferien skabte ca. 20 unge, i alderen 15-17 år, en del uro ved 
Kollegiet på Brydes Allé i Hørgården. Der bliver knust 17 ruder ved Hør-
huskollegiet, og to blev anholdt for uorden og blev efterfølgende sigtet. Tirs-
dag eskalerer det, og der bliver anholdt ti unge i alderen 15-20 år præventivt. 
De ti, der blev anholdt, kommer hovedsagligt fra Urbanplanen. Onsdag-
søndag patruljerer politiet i området, og det skaber ro. Uroen har afsæt i, at 
der er beboere på kollegiet, der har taget billeder af de unge, da de finder det 
meget utryghedsskabende, at de unge tager ophold i og uden for kollegiet. 
 
I oktober måned har der været containerbrand (pizzeria Brydes Allé) og en 
anden lille brand. Der er desuden knust ruder på værtshuset Drys ind. Man 
gisner om, at uroen er startet omkring uvenskab med pizzeriaejeren. 
 
En drengegruppe bestående af 4-5 unge mellem 12-15 år gik ind på pubben i 
Remiseparken med køller, og slog på inventaret.  
 
 
SSP-Ledergruppen Sundbyvester (Amager Vest) vurdering af situationen og 
udviklingen siden sidste status 
 
Status på uro ved Kollegiet i Hørgården: Beboerne oplever stadig nogen 
utryghed over for de unge. De unge skaber stadig uro ved i enkelte tilfælde at 
smide kanonslag og kaste med sten. Der er en tæt kontakt mellem beboer-
formanden og personalet i Garagen, hvor majoriteten af de unge kommer. 
Der er et stort ønske fra bestyrelsen i Hørgården om at sætte overvågnings-
kamera op ved Kollegiet. 
Undersøgelsesgruppen i Socialforvaltningen er informeret, og der følges op 
på de unge, der har været anholdt. 
 
Status på ildspåsættelser ved Brydes Allé: 
Der har ikke været påsatte brande siden efterårsferien. 
 
 
Handling 
 
Hørhuskollegiet har lavet en aftale med lederen af specialgruppen på Station 
Amager, at han fremover skal kontaktes så snart der knuses ruder. Der blev 
lavet en midlertidig vagtplan for politiet resten af efterårsferien, og der blev 
patruljeret ekstra i området. Værestedet Jokeren har haft samarbejde med 
politiet om vagtskema i området, samt to gadeplansmedarbejderes intensive 
tilstedeværelse i tidsrummet kl. 20-24. 
Der har været hjemmebesøg hos fire unge i forbindelse med uroen i efterårs-
ferien, de resterende er der aktiv sag på. 
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Både politi samt BUF og SOF fra gadeplansindsatsen har været i kontakt med 
indehaveren af pubben med henblik på at afdække baggrunden for hændelsen 
samt indkredse de unge gerningsmænd. Sagsbehandlere og gadeplansperso-
nale har konfronteret mulige gerningsunge med alvoren af deres eventuelle 
deltagelse i episoder som denne. Der har efterfølgende ikke været lignende 
episoder.  
 
Generelt i forhold til målgruppen 12-16 år findes de forskellige indsatser i 
årsplanen 2012, hvor der er beskrivelse af de forskellige detailplaner for ind-
satsområderne. 
 
Der er iværksat indsatsen Bål og Brand, hvor eleverne fra 7.-9. kl. informeres 
om konsekvenser ved ildspåsættelser. 

 
 
SSP ledergruppens vurdering af situationen ift. 18+ 
 
SSP ledergruppen, Partnerskabet og Boligforeningen 3B er enedes om en 
model, hvor parterne i fællesskab støtter en gruppe unge mænd i Urbanplanen 
(Solvangscentret) til selv at organisere aktiviteter, og Boligforeningen 3B har 
stillet et lokale til rådighed, hvor de unge kan være. Det er Ungdommens 
Røde Kors, der står for driften med hjælp af frivillige unge (18+) fra lokal-
området. 

 
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der ikke er grund til iværksættelse af 
yderligere initiativer eller indsatser til denne målgruppe, der jf. tidligere af-
rapporteringer har forvoldt betydelig uro i Urbanplanen (Solvangscentret).  
Der har været roligt efter forsommerens spændinger mellem gruppen og Bo-
ligforeningen, borgere samt myndigheder. Det vurderes, at forholdet mellem 
de unge og de professionelle er stærkt forbedret, og de unge har fået en bedre 
forståelse af, at dialog er den rigtige vej frem til en løsning.  
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SSP+ 
 
Status for unge omfattet af SSP+ indsats ved udgangen af 4. kvartal 2011 

 
 2010 2011 
Kategori 1. 

kvar-
tal 

2. 
kvar-

tal 

3. 
kvar-
tal 

4. 
kvar-
tal 

1. 
kvar-
tal 

2. 
kvar-
tal 

3. 
kvar-
tal 

4. 
kvar-
tal 

Unge i 
handleplan 

19 23 33 60 86 100 100 103 

Unge af-
sluttet jf. 
handle-
plan: 

1 23 10 21 21 22 23 28 

- Arbejde 
(støttet / 
ustøttet) 

0 11 4 7 7 7 7 9 

- Uddannel-
se 1 

9 4 10 10 10 10 11 

- Andet 0 3 2 4 4 5 6 8 
Unge ud-
gået fra 
handleplan 

13 25 24 30 36 37 37 44 

- Flyttet, 
død m.v. 

1 2 3 2 5 7 7 7 

- Behand-
ling 

2 2 3 1 1 3 4 4 

- Forvaring 7 15 10 15 14 10 10 13 
- Andet 3 6 8 12 16 17 16 20 
I alt  33 71 67 111 143 159 160 175 

 

SSP+ ledergruppens vurdering af udviklingen i SSP+ arbejdet 
 
Sagerne varetages i fem SSP+ grupper. De aktive sager fordeler sig med 50 
sager i Brønshøj/Bispebjerg/Vanløse-gruppen, 14-16 sager i hver af grupper-
ne Nørrebro, Valby og Amager og 8 sager i Østerbro/Indre By-gruppen. For-
delingen af sager afspejler de problemer, der er i bydelene med unge voksne 
kriminelle. Antallet af sager i Brønshøj/Bispebjerg/Vanløse adskiller sig fra 
de øvrige bydele ved det fokus, der er i området på SSP+. 
 
56 % af sagerne er påbegyndt, mens de unge er under 20 år. 15 % mens de 
unge er under 18 år. 
 
Arbejdet fortsættes som hidtil, idet der forventes at være fortsat tilgang af 
sager.  
 
Kriminalforsorgen indtræder pr. 1. januar 2012 som ny samarbejdspart i SSP 
Københavns organisation. Dette betyder konkret, at Kriminalforsorgen i Kø-
benhavn (KiF) og Kriminalforsorgens Afdeling for Samfundstjeneste indtræ-
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der på ledelsesniveau i SSP+ ledergruppen og med sagsbehandlere i de 5 lo-
kale SSP+ grupper. 
 
Københavns Kommunes samarbejde med Københavns Politi om implemente-
ring af det Nationale Exit-program ”En vej ud” vil fra 2012 blive varetaget af 
SSP+ lederkredsen, som er forankret i SSP København.  
 
 


