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1. Børnefamiliecenter København - City/Østerbro 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år i City/Østerbro i 2012 

City/Østerbro I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 43 1 2 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 43 1 2 

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

5233 

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 0,82 pct. 0,02 pct.   0,04 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 0,82 pct. 0,02 pct.   0,04 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 i 1. kvartal 2012 ingen ungegrupper (bosiddende i Indre By), der for-
årsager uro og giver anledning til utryghed. Dog skal nævnes, at det meget 
aktive natteliv i Indre By rummer besøg af unge fra både andre bydele samt 
omegnskommuner og provins. 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre By (City) vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Ungesituationen i Indre By er i lighed med 4. 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 2012. 
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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 1. 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 4. 
kvartal 2011, og der har ikke været hændelser, der giver anledning til specifik 
indsats.  
 
 
Handling 
 
Ingen særlig begrundelse for yderligere indsats ud over fokusområderne i 
SSP årsplanen for 2012. 
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INDRE ØSTERBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Indre Østerbro beskrivelse af situationen 
 
Der har i perioden januar til marts været meget roligt på Østerbro.  
 
 
SSP-Ledergruppen Indre Østerbro vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Der er ingen mærkbare ændringer at afrapportere for Østerbro. 
I forhold til tryghedsindekset ligger Østerbro på et for os genkendeligt niveau 
med behov for minimal handlingsindsats.  
Vi ser pt. ingen anledning til bekymring i udviklingen. 
 
 
Handling 
 
Ledergruppen på Indre Østerbro og lokaludvalget Indre Østerbro arbejder 
videre med fokus på de forebyggende indsatser, men vil naturligvis holde øje 
med udviklingen i tryghedsindekset samt antallet af enkeltsager. 
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YDRE ØSTERBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Østerbro beskrivelse af situationen 
 
Der har i perioden januar til marts været meget roligt på Ydre Østerbro.  
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Østerbro vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Der har i 1. kvartal 2012 ikke været hændelser, der har medført væsentlig uro 
med deltagelse af lokalområdets unge. Ej heller ungegrupper der har givet 
anledning til alvorlig bekymring. Vi kan ikke spore nogen aktiviteter i områ-
det blandt unge under 18 år, der kan relateres til bandemiljøer i København. 
 
 
Handling 
 
Der er ikke behov for indgribende indsatser, men der arbejdes med forebyg-
gende indsatser med afsæt i SSP årsplanen 2012. 
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3. Børnefamiliecenter København - Nørrebro 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Nørrebro i 2012 

Nørrebro I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket 

indsats 

1. kvartal 101 11 7 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 101 11 7 

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

3350 

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 3,01 pct. 0,33 pct. 0,21 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 3,01 pct. 0,33 pct. 0,21 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 
 
I 1. kvartal 2012 har ungegrupperinger skabt uro flere steder i bydelen. 
 

- En kendt gruppe unge drenge har udøvet hærværk flere steder i byde-
len i forbindelse med lukning af nogle lånte lokaler stillet til rådighed 
af et boligselskab. 

 
- Et Fitness/Pilatesstudie, samt flere forretningsdrivende i Ahornsga-

dekvarteret, har været udsat for chikane. 
 
Status på situationen med hærværk flere steder i bydelen: 

En kendt gruppe unge (i daglig tale kaldet mellemgruppen) har i en kortere 
periode lånt et kælderlokale i FSB – Stengade 21. De aftaler, der var indgået 
mellem FSB’s afdelingsbestyrelse og de unge i forbindelse med lån af loka-
let, blev ikke overholdt af de unge, og der kom en del beboerklager. Derfor 
blev aftalen opsagt. Det medførte, at inventaret i lokalet blev ødelagt. Ung-
domsklubben Kvisten fik smadret 11 ruder, og Støberiet fik ligeledes smadret 
ruder, sandsynligvis som følge af de unges frustration oven på opsigelsen.  
 
Status på situationen ift. chikane mod flere forretningsdrivende i Ahornsga-

dekvarteret: 
I Ahornsgade 8 A ved Skt. Hans Torv er der et Fitness/ Pilatesstudie – som 
bliver generet af en gruppe drenge med en truende adfærd. En medarbejder er 
blevet mast op af et vindue. Andre forretningsdrivende i gaden bliver ligele-
des generet af gruppen. De forurettede anslår gruppen til at bestå af ca. 8-10 
unge drenge mellem 13 og 16 år. De unges identitet kendes ikke. Tidspunk-
tet, hvor chikanen har fundet sted, har været sidst på eftermiddagen og først 
på aftenen.  
 
 
SSP-ledergruppen Indre Nørrebro’ vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
SSP ledergruppen vurderer det nødvendigt at rette en længerevarende SSP 
indsats mod mellemgruppen, hvilket er gjort til selvstændigt indsatsområde i 
SSP årsplanen 2012 for Indre Nørrebro. Med hensyn til chikane mod forret-
ningsdrivende i Ahornsgade vurderes det nødvendigt med en korterevarende 
præventiv indsats, jf. nedenstående. 
 
 
Handling 
 
Handling ift. hærværk flere steder i bydelen: 
SSP Indre Nørrebro har i forbindelse med årsplansarbejdet kortlagt mellem-
gruppen. Det drejer sig om 17 unge i alderen 16-17 år. Det er besluttet, at der 
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skal arbejdes med gruppen individorienteret med fokus på uddannelse, 
job/fritidsjob, organiseret fritidsliv samt sociale indsatser. Ungegruppen har 
deres daglige gang i ungdomsklubben Kvisten, der i SSP regi har etableret et 
tæt samarbejde med UU vejledningen (BUF), Ny Start (SOF), Rabarberlan-
det (boligsocial indsats) samt Ung i Job angående denne målgruppe. 
 
Handling ift. chikane mod flere forretningsdrivende i Ahornsgadekvarteret: 

Lokalpolitiet er på sagen og opfordrer butiksindehaverne til at ringe til politi-
et, når/hvis de unge kommer igen. Dette så ungegruppen kan identificeres. 
Det er ligeledes besluttet, at gadeteamet i en periode har deres gang i dette 
område med henblik på at kortlægge gruppen. 
 
 

SSP-Ledergruppen Indre Nørrebro’ vurdering af situationen i bydelen ift. 
voksne unge mænd (over 18 år) 
 
Ledergruppen har fokus på og holder sig informeret omkring Folkets Park og 
Folkets Hus. 
Det er særlig vigtigt at have opmærksomheden rettet mod unge under 18 år, 
som kan være i risikogruppe i forhold til det voksne kriminelle miljø i byde-
len. 
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YDRE NØRREBRO 
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Nørrebro beskrivelse af situationen 
 
Der har i 1. kvartal 2012 været roligt på Ydre Nørrebro. Der har ikke været 
alvorlige hændelser, hvor unge har været uroskabende. 
 
Mjølnerparken 
En større ungegruppe i alderen 16-22 år, i alt anslået ca. 55 personer bosid-
dende i og omkring Mjølnerparken, har i januar meldt sig ind i en ny ung-
domsklub Hakuna Matata på Drejervej (Bispebjerg). Toneangivende i grup-
pen har tidligere præget området ved periodevis at lave hærværk og udvise 
truende adfærd over for beboere.  
 
 
SSP-Ledergruppen Ydre Nørrebro vurdering af situationen og udviklingen 
siden sidste status 
 
Mjølnerparken 
Det er SSP ledergruppens vurdering, at det nye klubtilbud indtil videre har 
bidraget til ro snævert omkring Mjølnerparken, da målgruppen ikke i samme 
grad som tidligere opholder sig i bebyggelsen i eftermiddags- og aftentimer.  
 
Målgruppen har imidlertid været uroskabende i den nye ungdomsklub samt 
udøvet hærværk i området omkring klubben (Bispebjerg). 
 
SSP ledergruppen Ydre Nørrebro og SSP ledergruppen for Bispebjerg har på 
den baggrund udarbejdet omfattende fælles handleplan for at sikre driften af 
den nye klub, tæt dialog med naboer og udlejer samt ændre de unges adfærd. 
For nærmere beskrivelse af situation og handleplan henvises til SSP Bispe-
bjergs afrapportering. 
 
Den Grønne Trekant 
SSP ledergruppen har i modsætning til 4. kvartal ikke modtaget henvendelser 
fra borgere vedrørende uroskabende adfærd blandt unge mænd. Der vurderes 
på nuværende tidspunkt ikke behov for ekstraordinær SSP indsats. Hotspot 
er, på baggrund af tidligere borgerhenvendelser, i gang med at kortlægge 
området.  
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4. Børnefamiliecenter København - Vesterbro 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år i Vesterbro i 2012 

Vesterbro  I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 23 0 1 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 23 0 1 

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

1950 

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 1,18 pct. 0 pct. 0,05 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 1,18 pct. 0 pct. 0,05 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 
 
Kvarteret omkring Otto Krabbes Plads har i 1. kvartal 2012 i en kort periode 
været plaget af ungerelaterede påsatte brande. Der har været 6 ildspåsættelser 
i kvarteret siden uge 7. Ilden er påsat i byggepladscontainer, 2 biler, legered-
skab på legeplads og skraldecontainere.   
 
 
SSP-Ledergruppen Vesterbro vurdering af situationen og udviklingen siden 
sidste status  
 
Ledergruppen har vurderet situationen som alvorlig med behov for hurtig og 
fælles indsats mod formodede implicerede unge, herunder kontakt til deres 
forældre samt indsats rettet mod utrygge borgere. 
 
 
Handling 

 
SSP Akutgruppen har lavet en screening af drengegruppen, som er i alderen 
14-16 år. 8 drenge har haft hjemmebesøg af SOF/ politiet. Herudover er to 
drenge blevet indkaldt til afhøring hos politiet med deres forældre. 
 
BUF vil derudover ekstraordinært bemande området med et udegående team i 
påsken. 
 
Der har været afholdt møde mellem beboerrepræsentanter fra området, der 
har følt sig utrygge i forbindelse med disse ildspåsættelser og SSP repræsen-
tanter (lokalpoliti, SOF, BUF – klub og områdets pædagogiske konsulent). 
Der er aftalt opfølgende møde primo maj.  
 
Ildspåsættelserne er efter igangsættelse af ovenstående initiativer stoppet. 
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SYDHAVNEN 
 
 
SSP-Ledergruppen Sydhavnen beskrivelse af situationen 
 
Sydhavnen har i 1. kvartal af 2012 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 2012 

Valby I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 73 3 3 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 73 3 3 

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

2640 

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 2,77 pct. 0,11 pct. 0,11 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 2,77 pct. 0,11 pct. 0,11 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 Valbys beskrivelse af situationen 

 

Folehaven/Kirsebærhaven: Der har i denne periode været udstedt zonefor-
bud mod 2 unge i Folehaven på grund af de unges gentagen utryghedsska-
bende adfærd i området omkring butikstorvet, hærværk og hashsalg. Zone-
forbuddet har haft en god præventiv effekt og givet mere ro i området. Der 
har været et stort antal af enkeltsager, som også skal ses som resultatet af en 
kontinuerlig og grundig screening af områdets børn og unge. På trods af den 
høje frekvens af enkeltsager er dette tal alligevel nedadgående ift. tidligere. 
 
Sjælør Boulevard/Valbygårdsvej: Der har i 1. kvartal 2012 været bandere-
laterede episoder i området omkring Sjælør. Disse episoder involverer ude-
lukkende unge over 18 år. SSP ledergruppen Valby er opmærksom på unge 
under 18, der er bekymrende i forhold til at blive en del af den kriminelle 
fødekæde. SSP Valby arbejder målrettet med tidlig indsats i Sjælør Boule-
vard-området qua månedlige møder med områdets professionelle, der scree-
ner børn, unge og familier kontinuerligt med specifik fokus på fritidsjobs, 
fritidsaktiviteter, styrket skolegang o.a. På møderne opkvalificeres det områ-
demæssige samarbejde og de enkelte børn og unges tilbud. Der pågår en op-
kvalificering af de professionelle iht. til at spotte bekymrende mindreårige 
hurtigere. 
 
Akacieparken: Der er en bekymring i området omkring Akacieparken. En 
gruppe på ca. 15 større unge i alderen 18-26 år hænger ud i området og der 
foregår en del hashhandel. De udviser utryghedsskabende adfærd i form af 
trusler, overtrædelse af våbenlov, kørsel uden erhvervet kørekort samt indta-
gelse, besiddelse og salg af euforiserende stoffer. De lokale klubber har travlt 
med få gruppen væk fra klubområderne. Der arbejdes på at få målgruppen 
tilknyttet fritidstilbud på Frilands Allé, hvor der vil blive tilknyttet UU råd-
givning og beskæftigelsesindsats. 

 

Vilhelm Thomsens Allé og Høffdingsvej: Roligt i 1. kvartal. Yderligere 
handling ikke påkrævet. 
 
Lukretiavej: Roligt i 1. kvartal. Yderligere handling ikke påkrævet. 
 
Lykkebo-området og Vængerne (Vigerslev Vænge/Hornemanns Vænge): 
Roligt i 1. kvartal. Yderligere handling ikke påkrævet. 
 
 
SSP-ledergruppen Valby vurdering af situationen og udviklingen siden sidste 
status  
 
SSP ledergruppen er særlig opmærksom på områderne Folehaven, Sjælør og 
Akacieparken jf. den ovenstående beskrivelse. De andre områder i Valby er 
kendetegnet ved at være forholdsmæssigt rolige. 
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SSP ledergruppen er meget opmærksom på, at igangsætte forskellige fore-
byggende indsatser, således at banderelaterede aktiviteter ikke spreder sig til 
de yngre aldersgrupper.  

 
 
Handling  
 
• Udvidet åbningstid i flere klubber i ovenstående områder. 
• Afholdt fællesmøde med politiet, alle klubber og SSP-samarbejdsparter ift. 
at skærpe klubbernes opmærksomhed på, at de helt unge ikke rekrutteres til 
bandemiljøet. Herunder tæt opfølgning på det udgående arbejde, som  
klubberne er i gang med at planlægge, således at det kommer til at opfyld 
behovet i området.  
• Involvering af SSP + ift. unge der snart fylder 18 år. 
• Omstrukturering af SSP lokaludvalget, så en fremtidig koordinationsgruppe 
bestående af nøglepersoner fra SSP samarbejdsparterne, hurtigere og mere 
koordineret skal håndtere områdernes enkeltsager. 
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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 
2012 

Brønshøj-Husum- Vanløse I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 64 5 7 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 64 5 7 

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

4987 

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 1,28 pct. 0,10 pct. 0,14 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 1,28 pct. 0,10 pct. 0,14 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 vurdering af situationen og 
udviklingen siden sidste status 
 
I 1. kvartal 2012 har området Brønshøj-Husum-Tingbjerg været præget af ro 
for så vidt angår unge under 18 år, men med udfordringer i forhold til grup-
pen af unge 18+.    
 
Bellahøj:  
I Bellahøj-bebyggelsen har der i 1. kvartal været roligt. Den ungegruppe på 
20 personer, der prægede bebyggelsen med utryghedsskabende adfærd i 4. 
kvartal 2011, er nu involveret i hhv. fritidsaktiviteter for de under 18-årige i 
samarbejde mellem BUF og SOF samt SSP+ indsatser for de over 18-årige. 
De SSP indsatser, der ekstraordinært blev igangsat i 4. kvartal, vurderedes 
således at have den ønskede effekt. Ledergruppen vurderer løbende, hvornår 
den ekstraordinære gadeplansindsats i Bellahøj-bebyggelsen kan reduceres.  
 
Voldparken: 
I 1. kvartal har en 18+ målgruppe på ca. 20 unge forvoldt uro i og omkring 
det nyåbnede 18+ center i Voldparken. Tilbuddet henvender sig til denne 
målgruppe, der periodevis udøver hærværk, tyveri og trusler rettet mod per-
sonalet. 18+ centret har på den baggrund måtte lukke midlertidigt flere gan-
ge. I forbindelse med lukning opsøger målgruppen de øvrige tilbud (der hen-
vender sig til under 18-årige), det være sig Energicenter Voldparken og den 
lokale fritids- og ungdomsklub. Utryghedsskabende adfærd fra målgruppen 
medfører, at fritids- og ungdomsklubben Voldparken ved 1. kvartals udgang 
midlertidigt flytter aktiviteter til Klub 348 på Frederikssundsvej for at skær-
me de under 18-årige fra målgruppen af toneangivende over 18-årige.  
 
SSP beredskabet har været aktiveret med udarbejdelse af særskilt handleplan 
for perioden 24. februar-5. marts. Enkelte toneangivende unge fra Voldpar-
ken og Tingbjerg var involveret i slagsmål den 23. februar i Voldparkens 
klub, og det vurderedes nødvendigt at forhindre mobilisering af større grup-
per unge i begge bydele. Handleplanen indeholdt bl.a. følgende: 

- Øget patruljering af Københavns Politi i Voldparken og Tingbjerg 

- Præventive hjemmebesøg hos udvalgte familier af SOF og Køben-

havns Politi 

- Gadeplansindsats med fokus på konkrete unge 

- Dialogmøder i 18+ centrene 

Handleplanen har virket efter hensigten, og der har ikke været yderligere epi-
soder. 
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Tingbjerg:  
Nytårsmorgen opstår der tumult og knivstikkeri mellem voksne uden for 18+ 
centret Crossroad. Politiet ransager i den forbindelse Crossroad og finder 
skydevåben på stedet. Der afholdes akut SSP ledergruppemøde, hvor det an-
befales fortsat at holde stedet åbent, men med tydelige ledelsesudmeldinger 
til brugergruppen. 
 
Der har i resten af 1. kvartal været roligt i Tingbjerg, og ledergruppen vurde-
rer, at der er et godt og solidt netværkssamarbejde, og at det er muligt at ar-
bejde præventivt i området.  
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VANLØSE 
 
 
SSP-Ledergruppen Vanløse beskrivelse af situationen 
 
I 1. kvartal 2012 har der ikke været uro i Vanløse med deltagelse af unge. 
 
 
SSP-Ledergruppen Vanløse vurdering af situationen og udviklingen siden 
sidste status 
 
En ungegruppe bestående af 10-15 drenge i alderen 13-15 år, der igangsatte 
mindre uro i 4. kvartal 2011 er nu blevet screenet og involveret i SSP initiati-
ver primært omhandlende sportsaktiviteter samt fritidsjobs. Ungegruppen 
deltager endvidere regelmæssigt i knallertværkstedet i Lønstrupgaard og er 
ikke uroskabende i lokalområdet i 1. kvartal 2012. 
 
 
Handling 
 
Yderligere handling er ikke påkrævet ud over de indsatser der er beskrevet i 
årsplanen for 2012.  
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8. Børnefamiliecenter København - Bispebjerg 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Bispebjerg i 2012 

Bispebjerg I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 42 2 3 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 42 2 3 

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

1983 

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 2,12 pct. 0,10 pct. 0,15 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 2,12 pct. 0,10 pct. 0,15 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 som helhed betragtet er roligt i Bispebjerg. Der har dog i 
1. kvartal 2012 været store udfordringer i forhold til ungdomsklubben ’Ha-
kuna Matata’. Brugergruppen er ved 1. kvartals udgang fortsat en udfordring, 
men man er inde i en positiv udvikling, idet hærværk, trusler m.m. er ophørt 
efter igangsættelse af omfattende handleplan med deltagelse af Københavns 
Politi og flere forvaltninger. Det har bl.a. været nødvendigt at indkalde unge-
gruppen til fællesmøde med repræsentanter fra SSP ledergrupperne. 

Hakuna Matata er en nyindviet ungdomsklub for 14 til 18-årige. Der er dog 
lavet en særlig aftale om at brugerne kan være op til 23 år, hvis de har været 
indmeldt før det fyldte 18. år. Hovedparten af brugerne er fra Mjølnerparken 
(Ydre Nørrebro). Der er pt. 70 personer indskrevet som brugere af stedet, pt. 
med en fordeling på 13 under 18 år og 57 over 18 år, hvoraf 30 er uden job 
og uddannelse. 
Der har i perioden fra indvielsen den 24. januar 2012 og frem været en række 
hændelser i form af gentagen hærværk mod overvågningskameraer og på 
hegn på nabogrunde, tyveri, hashrygning, respektløs adfærd over for persona-
le og borgere, der har deres daglige gang i området omkring klubben. Der har 
ligeledes været negativ adfærd rettet mod Københavns Politi i forbindelse 
med besøg i klubben. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har anmodet SSP København om at bistå 
klubben med omfattende præventive indsatser for at forhindre yderligere uro 
og kriminalitet i ungegruppen samt sikre at den ordinære drift kan oprethol-
des. Klubben har i den forbindelse i to tilfælde bedt om midlertidige persona-
leressourcer fra samarbejdsparterne via SSP samarbejdet. Der er på den bag-
grund udarbejdet fælles SSP handleplan mellem SSP ledergrupperne Bispe-
bjerg og Ydre Nørrebro. Handleplanen er gældende frem til 1. september. 
 
 
SSP-Ledergruppens vurdering af situationen og udviklingen siden sidste sta-
tus 
 
Siden sidste status d. 31.12.’11 har der været behov for betydelig skærpet 
opmærksomhed i forbindelse med etablering af ’Hakuna Matata’. Der har 
desuden været behov for omfattende samarbejde mellem SSP-ledergrupperne 
på Bispebjerg og Ydre Nørrebro.  
Der har været behov for en akut indsats for at stabilisere situationen omkring 
ungdomsklubben, samt behov for en længerevarende indsats primært rettet 
mod gruppen af over 18-årige med fokus på en individuel indsats. Det er 
endvidere ledergruppens vurdering, at det er problematisk, at den aktuelle 
brugergruppe hovedsageligt udgøres af over 18-årige, da der er tale om en 
ungdomsklub. Ledergruppen vurderer, at det vil give voldsom uro, hvis man i 
den aktuelle situation udelukker 80 % af de nuværende brugere. Der skal 
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derfor lægges en plan med henblik på at få skabt overensstemmelse mellem 
dem, der er i klubben, og dem den er oprettet for. 
 
Ved 1. kvartals udgang er det lykkes at stabilisere situationen i og omkring 
klubben, og brugergruppen efterlever de aftaler, som er indgået på dialogmø-
derne. Der er ikke spændinger mellem ungegruppen og myndighedsrepræsen-
tanter.  
 
 
Handling 

SSP ledergrupperne fra Ydre Nørrebro, Bispebjerg og SSP sekretariatet har 
udarbejdet en kriminalpræventiv handleplan med både kortsigtede og lang-
sigtede mål. Planen er periodesat fra 5. marts og frem til 1. september 2012. 
Der vil i den kommende periode blive sat ekstraordinært ind i forhold til flg.: 

- Styrkelse af den daglige ledelse i klubben, samt ændring af klubbens 
fysiske indretning  

- Etablering af brugerråd, der udarbejder ordensregler og definerer 
sanktioner 

- Igangsættelse af individorienterede handleplaner for relevante med-
lemmer, der har brug for særlig indsats (SSP+) 

- Ekstra inddragelse af Københavnerteamet, Gadeplan CAN og Projekt 
Ny Start 

- Fortsat intensiveret besøg i og omkring klubben af lokalpolitiet 
NordVest 

- Indkaldelse til dialog- og orienteringsmøde med borgerne i nabolaget 
- Dialogmøder mellem brugergruppen og repræsentanter fra SSP leder-

grupperne 

Der har allerede været afholdt to møder med brugerne af klubben (alle over 
18 år) vedr. de problemer, der er konstateret siden klubben startede op. I den 
forbindelse er der opstillet nogle krav til brugerne, og det er gjort klart, hvilke 
konsekvenser det får, hvis disse betingelser ikke efterleves. 

Bispebjerg Lokaludvalg har fra SSP-ledergruppen Bispebjerg modtaget svar 
på skriftlig forespørgsel ang. Hakuna Matata. 

Udviklingen følges tæt i ledergrupperne. 
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9. Børnefamiliecenter København - Amager Øst 
Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Amager i 2012 

Amager Øst I alt Fremstillet i 
Dommervagten 

Omfattet af 
forstærket ind-

sats 

1. kvartal 45 7 0 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 45 7 0 

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

2240 

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 2,01 pct. 0,31 pct. 0 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 2,01 pct. 0,31 pct. 0 pct. 

Kilde: ”Socialforvaltningen og Koncernservice”.  
 

* Andelen fra første kvartal er behæftet med fejl, da der har været fejl i opgø-
relsen af antal unge mellem 12 og 17 år.  
 
 
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 
 
I 1. kvartal har der været ca. 8 hændelser med chikane, stenkast og rudeknus-
ning mod busrute 2A i Holmbladsgade ved boligforeningen Støberigården. 
Samtidig en del rudeknusning hos lokale detailbutikker. Chikanen bliver ud-
øvet af en gruppe af unge bestående af ca. 10-15 drenge i alderen 15-18 år. 
Gruppen er kendt af lokale fagpersoner, ligesom en del er tilknyttet lokale 
fritidsinstitutioner. 
Hændelserne foregår i aftentimerne primært efter institutionernes lukketid 
eller i weekender. 
   
 
SSP-Ledergruppen Sundbyøster (Amager Øst) vurdering af situationen og 
udviklingen siden sidste status  
 
Samlet set roligt i Amager Øst dog med en optrapning af hændelserne i 
Holmbladsgade vedr. busdriften.  
 
 
Handling 
 
Intensiveret indsats for at forebygge yderligere stenkast, og pågribe de invol-
verede unge. Afholdt møde mellem Arriva/Movia og SSP ledergruppe med 
henblik på drøftelse af situationen samt fælles aftaler for håndteringen og 
indsatsen overfor hændelserne.  
Der er iværksat følgende SSP handleplan ”Handleplan til imødegåelse af chi-
kane og trusler mod buslinje 2A ved stoppestedet ved kiosken i Holmblads-
gade”. 
 
Handleplanen indeholder flg. koordinerede SSP indsatser; 
 
Københavns Politi (Station Amager): 

 Politiets ungegruppe opprioriterer tilstedeværelsen i området på de 
daglige patruljeringer. 

 Politiet deltager ved kriminalpræventive hjemmebesøg, når sådanne 
skønnes nødvendige. 

 Politiet arbejder på at identificere og sigte gerningsmændene til sten-
kastene. 

 
Team Amager: (Klubberne) 

 Medarbejder fra Team Amager fokuserer det opsøgende arbejde i om-
rådet omkring busstoppestedet, særligt i tidsrummet fra kl. 18-23. 

 
Ungerådgivningen: (Socialforvaltningen) 

 Ungerådgivningens gadeplansindsats afholder dialogmøde me-
dio/ultimo maj med ungegruppen. Formålet er at konfrontere de unge 
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med deres negative handlinger, oplyse de unge generelt om straffe-
ramme og erstatningskrav, samt via dialog at holdningsbearbejde 
gruppen.  

 Gadeplansmedarbejderne vil, som et præventivt tiltag, fremover køre 
med på busrute 2A på strækningen mellem Lergravsparken og stop-
pestedet ved kiosken.   

 Ungerådgivningen fortsætter, i samarbejde med andre SSP aktører, 
deres eksisterende arbejde med gruppen, herunder deltagelse i ”Fod-
bold Academy” (turnering i sommerperioden) 

 Deltager ved kriminalpræventive hjemmebesøg når sådanne skønnes 
nødvendige. 
 

Indsats fra Arriva/Movia: 

 Chauffører deltager i dialogmøde med ungegruppen. 

 Alle hændelser med rudeknusning, trusler mv. politianmeldes straks. 

 Buskort til gadeplansmedarbejderne afholdes af Arriva. 

 Sponsorering af præmier til turneringen ”Fodbold Academy” sommer 
2012-04-23. Tilstede ved turnering med bus til fremvisning og relati-
onsdannelse. 

 
Handleplanen løber frem til primo juni 2012, hvor parterne mødes til en sta-
tus på situationen samt en drøftelse om en eventuel forlængelse af indsatser-
ne. 
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10. Børnefamiliecenter København - Amager Vest 

Tabel 1 – Antal unge afhørt i alderen 12 – 17 år på Amager i 2012 
Amager Vest I alt Fremstillet i 

Dommervagten 
Omfattet af 

forstærket ind-
sats 

1. kvartal 49 2 3 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 49 2 3 

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

2745 

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 1,79 pct. 0,07 pct. 0,11 pct. 
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    

I alt 1,79 pct. 0,07 pct. 0,11 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 + Syd) beskrivelse af situati-
onen 
 
Der har været ro i området, bortset fra nedenstående episode. 
 
På baggrund af henvendelse fra Boldklubben B1908 samt tidligere henven-
delser fra Sundby Idrætshal vedrørende episoder med utryghedsskabende 
ungegrupper har SSP ledergruppe iværksat midlertidige opsøgende og af-
dækkende indsatser. 
 
Episoderne er forgået over en periode fra lørdag d. 17. marts til søndag d. 25. 
marts, hvor forskellige grupper af unge i alderen 12-19 år tager ophold på 
Sundby Idrætsparks faciliteter og udøver chikane, trusler samt anden grænse-
overskridende adfærd. Dette er foregået i tidsrummet 15-16 og 19-20. 
 
 
Handling 
 

 Politiets ungegruppe opprioriterer tilstedeværelsen i området på de 
daglige patruljeringer, særligt i tidsrummet 15-21 ved hyppigt tilste-
deværelse. 

 

 Medarbejder fra Team Amager (2 personer) fokuserer deres opsøgen-
de arbejde i området omkring Idrætsparken. 

 

 Koordinerer kontakten til Partnerskabets medarbejder. 
 

 Medarbejderne forsøger at identificere deltagerne i ungegrupperne 
samt at gå i dialog vedrørende deres uønskede ophold og adfærd. 

 

 Ungerådgivningen deltager, efter identificering af konkrete unge un-
ger 18 år, ved kriminalpræventive hjemmebesøg hos de familier, hvor 
det skønnes relevant.  
 

 Leder af gadeplansmedarbejderne tager kontakt til formand for bold-
klub og orienterer om myndighedernes midlertidige indsatser. 

 

 Den midlertidige koordinerede SSP indsats iværksættes fra fradag d. 
30. marts og løber til og med mandag d. 9.04. 
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Siden sidste status:  
 

 Projektet mellem Partnerskabet og Dansk Røde Kors om oprettelse af 
et værested med frivillige medarbejdere er startet og kører fint p.t. 
 

 Kollegiet i Hørgården oplever et stort fald i chikanen mod dem. 
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SSP+ 
 

Status for unge omfattet af SSP+ indsats ved udgangen af 1. kvartal 2012 
 
 
 2010 2011 2012 

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 

1. 
kvar-
tal 

Unge i 
handle-
plan 

19 23 33 60 86 100 100 103 107 

Unge 
afsluttet 
jf. hand-
leplan: 

1 23 10 21 21 22 23 28 28 

- Arbejde 
(støttet / 
ustøttet) 

0 11 4 7 7 7 7 9 9 

- Uddan-
nelse 1 

9 4 10 10 10 10 11 11 

- Andet 0 3 2 4 4 5 6 8 8 

Unge 
udgået 
fra hand-
leplan 

13 25 24 30 36 37 37 44 53 

- Flyttet, 
død m.v. 

1 2 3 2 5 7 7 7 8 

- Behand-
ling 

2 2 3 1 1 3 4 4 7 

- Forva-
ring 

7 15 10 15 14 10 10 13 11 

- Andet 3 6 8 12 16 17 16 20 27 

I alt  33 71 67 111 143 159 160 175 188 

 

SSP+ ledergruppens vurdering af udviklingen i SSP+ arbejdet 

 
Sagerne varetages i fem SSP+ grupper. De aktive sager fordeler sig med 49 
sager i Brønshøj/Bispebjerg/Vanløse-gruppen, 14-19 sager i Nørrebro, Valby 
og Amager grupperne og 6 sager i Østerbro/Indre By-gruppen. Fordelingen 
af sager afspejler de problemer, der er i bydelene med unge voksne kriminel-
le. Antallet af sager i Brønshøj/Bispebjerg/Vanløse adskiller sig fra de øvrige 
bydele ved det fokus, der er i området på SSP+. 
 
Godt halvdelen 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. Hvor tilgangen var særlig stor, da SSP+ blev etableret for to år siden, 
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på grund af mange ”ventende” sager, er tilgang nu faldet til et mere stabilt 
leje. 
 
Der er fra den 1. januar 2012 indgået en samarbejdsaftale mellem SSP Kø-
benhavn og Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen i København (KiF) og 
Kriminalforsorgens Afdeling for Samfundstjeneste er nu repræsenteret i 
SSP+ ledergruppen og sender sagsbehandlere til SSP+ møderne, hvor det er 
relevant. 
 
I Københavns Politikreds er der i forhold til ”Det Nationale Exit-program - 
En vej ud” etableret en Exit-Enhed, hvor Københavns Kommune er repræ-
senteret. Internt i Københavns Kommune vil det være SSP+ ledergruppens 
opgave at træffe beslutninger om de ydelser de enkelte forvaltninger bidrager 
med i de enkelte exit-forløb. Der er endnu ikke visiteret borgere med bopæl i 
København til National Exit. 
 
 
 


