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PM Sjöstaden 20200612 

Sjöstaden 2020, hittills. 
 
Sjöstaden är ett tryggt område och de boendes utsatthet är lägre än för övriga 
Södermalm. Antalet brott ligger på en mycket låg nivå.  
På övriga Söder ser vi en ganska stor minskning antalet brott. T.ex. så har fick-
stölderna nästan minskat med 90 %, våld i offentlig miljö har minskat kraftigt 
och vissa typer av andra stölder minskar.  
I Sjöstaden ligger dock nivåerna ungefär som förra året. De vanligaste brotten 
i år är skadegörelse, stölder och bidragsbrott (här sticker ni ut från övriga Sö-
der). 
 
Vi har inga kända samlingsplatser i Sjöstaden, där vi ser mycket ungdomar. 
Däremot tror vi att ganska många ungdomar från Sjöstaden och ”söder om Sö-
der” befinner sig i Vita bergsparken och Blecktornsparken, på helgerna. Vid 
dessa samlingar påträffar vi ganska stora mängder alkohol. 
 
Med anledning av den pågående pandemin så vet vi väldigt lite hur denna 
sommar kommer att gestalta sig. Vi tror att flera kommer att vara kvar i in-
nerstaden och vi ser det som viktigt att man inte släpper iväg sina ungdomar 
på aktiviteter där man inte vet vad det är. Vi tror också att det inte kommer att 
finnas den typen av aktiviteter som lockar många samtidigt och därför kommer 
det sannolikt att samlas rastlösa ungdomar på fler ställen än vad vi sett histo-
riskt. Därför tror vi att det denna sommar är ännu viktigare att föräldrar enga-
gerar sig i föräldravandringar eller annat som bidrar till att öka antalet ”ka-
pabla väktare” i våra offentliga miljöer. 
 
Vi tror också att alla bostadstäta områden bara kan vinna på att skapa nätverk 
där människor kan samlas. I synnerhet i dessa tider av pandemi när många är 
isolerade och ensamma. Vi tror att ett ökat engagemang för varandra leder till 
ökad trygghet. 
 
Vi vill också be er alla att vara källkritiska till det ni tar del av i sociala medier. 
På vissa ställen i Stockholm har Polisen sett felaktig information som sprids 
och delas. Detta kan ha en negativ effekt på tryggheten. 
 
Polisen önskar er en trygg och skön sommar! 
 
Anders Lindberg 
Kommissarie/ Kommunpolis 
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Om ni vill få tag på oss så gäller det som vanligt 112 för akuta ärenden. 
11414 om man har tid att vänta. 
Om ni vill informera oss om något så är det bäst att skicka ett mejl. 
Det kan vara ett tips eller om ni sett något konstigt.  
Skicka då ett mejl till registrator.stockholm@polisen.se  
Ange Södermalm i ämnesraden så att det kommer rätt. 
 
 


