Lokal gemensam lägesbild
Söderhamns kommun
Perioden: 220125 - 220221

Lena Wetterlind, Trygghetssamordnare, Söderhamns kommun
Stefan Zäll, Kommunpolis, Polismyndigheten

Antal rapporterade händelser: 38 st.
Antal rapporterande verksamheter: 6 st. (Polisen, Biblioteket, Cityfastigheter,
grundskolan, Staffangymnasiet, Rädda Barnen).
Sammanfattad lägesbild: Det är lite stökigare och mer oroligt i centrala Söderhamn samt på
X-trafiks bussar (företrädesvis vissa stadsturer). Stöket är kopplad till ungdomar. En
betydande oro finns för att vissa unga utnyttjas av äldre individer för att hantera eller överlåta
narkotika. På Biblioteket är det ganska stökigt under perioder och flera besökare uppträder
högljutt och skrämmer andra besökare. Läs mer om just läget i centrum under
återrapporteringen från arbetsgruppen Trygg i centrum lite längre ner i detta
lägesbildsdokument.
På Staffansgymnasiet upplever rektor att det är lugnt och att man inte längre ser de grupper
som tidigare har varit stökiga och skapat oro. Även på grundskolan har det varit lugnt (se
dock notis längre ner om enskild incident på Norrtullskolan).
Enskilda händelser som sticker ut lite extra är ett personrån vid Resecentrum samt ett försök
till personrån på en annan plats. Det rör sig i båda fallen om relativt unga personer och i
rånförsöket är målsägare och misstänkt bekanta sedan tidigare. Förundersökningen gällande
rånförsöket är nedlagd då brott ej kunde styrkas. I ärendet från Resecentrum är åtal väckt och
rättegång kommer att äga rum i närtid.
En tredje händelse, som även fick viss medial uppmärksamhet, var ett bombhot riktat mot
Norrtullsskolan. Hotet bedömdes dock omgående som icke trovärdigt.
Till sist ägde ytterligare en händelse rum vid Järnbron som först rubricerades som mordförsök
men som senare omrubricerades till grov misshandel. Förundersökning pågår (och en
misstänkt är frihetsberövad) och därför kan ingen ytterligare information delges.

Återrapportering, operativa arbetsgrupper
Trygg i centrum (samverkansgrupp kring tryggheten i Söderhamns centrum): En
handfull ungdomar vistas i stort sett dagligen vid/innanför entrén till Furan gallerian. De har
kunnat identifierats. Föräldrar är vidtalade.
Det är oroligt och stökigt på några busslinjer och en busschaufför har blivit mordhotad. Xtrafik har delat ut gratis busskort till Förebyggande enheten, Somaliska föreningen och Rädda
Barnen för att stävja oroligheterna. Samverkansmöte med bussbolag, polis och kommun
kommer att ske i närtid.
På Biblioteket rör sig många vuxna missbrukare. Det är också unga vuxna (under 25 år) som
rör sig där och bidrar till att det känns oroligt i lokalen. Ordningsvakterna jobbar mycket med
just missbrukarna och avvisar när möjlighet ges.
Det har noterats att vissa ungdomar tar kontakt med vuxna missbrukare. Orosanmälningar är
skrivna till Socialtjänsten i förekommande fall.

Verkstäderna har under hösten 2021 fått in närmare 1 000 medlemmar i sin verksamhet. Man
har ca 60-120 besökare per dag under vardagarna och ännu fler (någon gång upp till 200)
besökare per dag under helgerna. Man beskriver det som att det råder god ordning och en bra
stämning i huset. Personalen kan märka av ett spring på vissa ungdomar ut på stan. Dessa
jobbar man med i olika grupper och ingen går obemärkt förbi. Man har bra samarbete med
polis, Förebyggande enheten, Familjeteamet samt Rädda barnens trygghetsvandrare. En
positiv sak man märkt sedan flytten ner till centrum är att man det senaste året har haft mer
besök av föräldrar/vuxna än vad man hade under hela tiden som verksamheten bedrevs i de
gamla Gradmeko-lokalerna. Så gott som dagligen kommer det upp föräldrar och besöker
Verkstäderna.
Det har skett ett antal trygghetsvandringar i år som Rädda Barnen har arrangerat. De har
upplevt läget på stan som lugnt vid samtliga dessa tillfällen.
Det har noterats att det arrangeras en så kallad ”100-dagarsfest” för de blivande studenterna
den 4/3. Festligheten i sig förväntas inte bli stökig då den kommer att äga rum på en lokal
restaurang. Rädda barnen, samt eventuellt Förebyggande enheten, kommer dock att ”fälta”
den kvällen.

Ordningsvakterna i centrum, statistik
(OBS! Januari kalendermånad)

Antal avvisade personer:
P.g.a. störande av allmän ordning: 13 personer (7 unga, 6 vuxna)
P.g.a. berusning: 16 personer
Antal omhändertagna personer:
LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer): 1 st.
Antal envarsgripna personer:
1 person (stöld)

Polisiär statistik under aktuell period
Inbrottsstölder:
Bostad: 2 st.
Fritidshus: 0 st.
Förråd: 3 st.
Övrigt: 0 st.
Våldsbrott (utomhus):
Misshandel: 7 st.

Olaga hot: 1 st.
Personrån: 2 st. (varav 1 försök till rån)
Våldsbrott (inomhus):
Misshandel: 9 st.
Olaga hot: 2 (varav ett bombhot mot Norrtullskolan)
Personrån: 0 st.
Bränder:
Skadegörelse/mordbrand: 0 st.
Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st.
Skadegörelse (ej brand):
Klotter: 2 st.
Övrig skadegörelse: 13 st. (varav en dubbelförd)
Narkotikabrott:
Eget bruk: 3 st. (i samband med drograttfylleri)
Innehav: 7 st.

