
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 

Perioden: 220917 - 221014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Wetterlind, Trygghetssamordnare, Söderhamns kommun 
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Antal rapporterade händelser: 38 st. 

Antal rapporterande verksamheter: 7 st. 

Sammanfattad lägesbild: Polisen rapporterar om flertalet inbrott de senaste veckorna. 

Inbrotten har främst skett i lokaler som nyttjas av företag, föreningar eller andra verksamheter 

men i några fall även i bostäder. Förutom att brotten utreds i den mån de går att utreda ökar 

man den polisära närvaron på vissa brottsutsatta platser. Även några misstänkt anlagda 

bränder rapporteras. Dels en medialt uppmärksammad brand på Stenbacken men även ute på 

Stenö samt någon brand i soptunna. Förutom dessa bränder har det även upprättats en 

anmälan om brand men utan misstanke om brott. I det fallet var det matolja som fattade eld 

under matlagning. 

Förebyggande enheten har fått till sig, vilket också bekräftas av polisen, att det förekommer 

mycket nedskräpning på E-center samt Björnängsvägen i samband med att motorburna 

ungdomar samlas på dessa platser. Det sker främst på kvällar och nätter, framförallt på helger. 

Man har också fått rapporter om fylla och tjejer i utsatthet i dessa miljöer. Polis, 

Förebyggande enheten samt Rädda Barnens trygghetsvandrare kommer att besöka dessa 

platser i förebyggande och relationsskapande syfte. 

Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg råder ett hårdare klimat med framförallt 

hotfulla situationer och verbala hot, detta har dir ekt påverkan på medarbetares arbetsmiljö. 

Riskbedömningar och skyddsåtgärder har satts in vid dessa situationer. Det råder ett gott 

samarbete med såväl polis som Securitas och väktare vid dessa tillfällen. 

Norrtullskolan har problem med nedskräpning och fönsterkross på kvällar och helger. 

Nedskräpningen har pågått länge, men fönsterkross har skett från terminsstarten. Sammanlagt 

har 11 fönsterrutor krossats på skolan. I övrigt finns inget att rapportera från övriga 

kommunala förskolor och skolor. 

Staffangymnasiet har inga händelser att rapportera. 

Faxeholmens trygghetsjour rapporterar om ett par högljudda fester och på ett ställe har man 

hanterat skällande/ylande hundar. Man rapporterar även om en adress där det förekommer 

osunt ungdomshäng i källarlokaler. Denna adress har varit aktuell tidigare och då, liksom nu, 

rapporterades det om tydlig cannabisdoft. Adressen är förmedlad till polisen. 

Stadsbiblioteket fortsätter att rapportera in flertalet händelser som rör främst missbruk och 

bråk. I kölvattnet följer kraftigt nedsmutsade toaletter som måste stängas för sanering, 

störningsmoment för besökare o.s.v. Ordinarie personal, städpersonal samt ordningsvakter 

jobbar aktivt för att stävja problematiken.  

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Under vecka 45 kommer kyrkorna att öppna ett härbärge med sju platser på 

Mariagården. Insläppet sker mellan kl. 20.00 – 22.00.  



 

 

Verkstäderna har väldigt många besökare, främst på helgerna. Det i sig är naturligtvis väldigt 

positivt men man upplever också ett väldigt ”spring” på vissa barn ut i centrumkärnan. Man 

jobbar aktivt med att förhindra det här springet. Ett verktyg i detta är att man initierar 

föräldrakontakter. Man kommer att genomföra ”Game night” den 29/10. I slutet på november 

blir det även en skräckfilmsfestival. 

Ordningsvakterna tycker att det är ganska lugnt på stan vad gäller de äldre missbrukarna. 

Däremot sker det fortfarande narkotikaöverlåtelser, inte minst uppe på Furantaket. Man jobbar 

med att störa dessa verksamheter och man informerar polisen. 

Stadsbiblioteket kommer att anordna en Halloweenaktivitet för barn mellan 6–10 år och även 

ett Alfonskalas.  

 

Ordningsvakterna i centrum, statistik  
(OBS! September kalendermånad. Antalet personer är ej att se som antalet unika personer) 

Antal avvisade personer:  

P.g.a. störande av allmän ordning alt. berusning: 92 personer. 

Antal omhändertagna personer: 

 LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer): 0 personer. 

Övrigt: 4 personer avvisade p.g.a. offentlig urinering. 3 personer avlägsnade på grund av 

störande av allmän ordning. Agerat vid 8 st. ”bråklarm”. 

 

Polisiär anmälningsstatistik under aktuell period 
(Siffrorna inom parentes anger skillnaden i antal sedan förra perioden) 

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 3 st. (+1) 

 Fritidshus: 0 st. 

 Förråd: 6 st. (+6) 

 

Övrigt: Ytterligare 8 inbrottsstölder i diverse förenings-/företags- och skollokaler anmälda. 

 

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 3 st. (+1) 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 4 st. (-1) 

 Personrån: 0 st. (-1) 



 

 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 1 st. (+1) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 2 st. (+2) 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 2 st. (+2) 

 Övrig skadegörelse: 7 st. (-7) 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 6 st. (+1) 

 Innehav: 8 st. (-11)  


