
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 

Perioden: 221015 - 221118 
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Antal rapporterade händelser: 48 st. 

Antal rapporterande verksamheter: 10 st. 

Sammanfattad lägesbild: Biblioteket har, dels med egen personal men också med hjälp av 

ordningsvakter och centrumvärdar, även under denna period hanterat flertalet påverkade (och 

ibland högljudda/stökiga) personer som befinner sig i lokalerna. Toaletterna blir med 

anledningen av ovanstående ett återkommande bekymmer då man tvingas stänga dem på 

grund av sanitära olägenheter. Det har även uppstått ett par bråk på gågatan direkt utanför 

biblioteket, även det mellan påverkade personer. Gällande centrum i övrigt så har en del 

personer omhändertagits av ordningsvakter och polis på grund av berusning. Man har också 

anträffat en ungdom under 15 år med mindre mängder narkotika. Ungdomens mobiltelefon 

togs i beslag och via den kunde man styrka narkotikaförsäljning över tid. Socialtjänst och 

polis har samverkat kring ungdomen. 

Det har uppstått ett ”tillhåll” för ungdomar i en källarlokal längs Norralagatan. Det syns 

tecken på narkotikabruk där. Tyvärr går lokalen av olika anledningar inte att låsa så att man 

på det sättet kan bli av med problemet. Faxeholmen utökar därför ronderingen där via 

Securitas och polisen kommer även de att öka sin närvaro. 

Det har vid ett par tillfällen anordnats basketmatcher på A-hallen där ett antal ungdomar från 

kommunen varit publik. Det har dock uppstått oroligheter både under och efter matcherna där 

vissa av dessa ungdomar varit drivande. Dels har det varit stökig i och omkring cafetérian där 

man bland annat vid ett par tillfällen försökt stjäla läsk men det har också uppstått slagsmål 

efter matcherna. Orosanmälningar har upprättats gällande några av ungdomarna. 

Förebyggande enhetens fältare rapporterar att man ser en generell tendens till osunt 

ungdomshäng utanför A-hallen, inte bara i samband med arrangemang där. Polisen har, och 

kommer att fortsätta med, närvaro i området kvällar och helger. I ett längre perspektiv kan 

man dock behöva titta på andra lösningar om problemet inte avtar. När det gäller ungdomar 

som söker bråk i samband med idrottsarrangemang så finns det tyvärr liknande rapporter från 

Hällåsen i samband med bandymatcher. Även här har orosanmälningar upprättats i de fall 

man fått namn på ungdomarna. 

I slutet av oktober anordnades en så kallad teknistfest på Altorp i Norrala. Uppskattningsvis 

200 ungdomar var på plats samt sex föräldrar och två entrévärdar. Arrangörerna gjorde 

generellt ett bra jobb men polis fick ändå till sist ingripa genom ett större antal förverkanden 

av alkohol (som konsumerades av minderåriga). Totalt fyllde patrullen närmare sex sopsäckar 

med flaskor, dunkar o. dyl. 

Från kollektivtrafikens håll rapporterar man en incident vilket var ett slagsmål under en 

eftermiddag ombord på en av stadsbussarna. Det är i skrivande stund okänt om det renderade 

en polisanmälan eller ej. 

Från skolans håll rapporterar man om nedskräpning på Norrtullskolans skolgård och 

Lillbergets förskolegård. Det handlar om kanyler, glas etc. som medför risk för att någon 

skadar sig på detta. Skolan och Faxeholmen har en dialog för att sådant här ska hinna städas 

undan i tid. Även viss skadegörelse på skolorna förekommer. I övrigt kan nämnas att man 



 

 

upprättat orosanmälningar gällande vissa mellanstadieelever som misstänks ha snattat på 

Willys. Staffangymnasiet har drabbats av ett inbrott där datorer tillgreps. 

Det har skett några inbrott, förutom det på Staffangymnasiet, i kommunen under aktuell 

period. Dels i industrilokal men även i bostad. Positivt är att en polispatrull gjorde ett väldigt 

gott arbete och lyckades gripa två personer som nu sitter häktade misstänkta för stöld. De kan 

kopplas till i alla fall stöld i industrilokaler. 

Faxeholmen rapporterar bland annat om ett par högljudda fester samt ett par tillfällen där 

obehöriga befunnit sig i ett trapphus på en adress längs Norrtullsgatan. Det har hanterats via 

deras trygghetsjour. 

Motorburna ungdomar fortsätter att samlas på bland annat parkeringarna vid E-center. Den 

här perioden har det lett till att man bland annat kört ner två träd på platsen. Samtidigt som 

buskörning väcker upprörda känslor hos vissa så är det viktigt att poängtera att problematiken 

måste hanteras på rätt sätt. Den här perioden har det rapporterats om två incidenter där 

ungdomarna själva utsatts för brott. I ett av fallen kastade någon en sten genom rutan på en A-

traktor som framfördes längs väg av en ungdom. Stenen missade föraren men träffade 

passageraren. I ett annat fall har någon som röjt snö kört emot ungdomar med plogen som för 

att skrämma dem. Polisen vill understryka att inget av ovanstående beteenden är acceptabelt. 

Samtidigt vill man återigen uppmana föräldrar som har barn som befinner sig i MBU-miljön 

att prata med barnen kring trafiksäkerhet och hur man är ett gott föredöme i trafiken. Alla 

tjänar på ett bra beteende i trafiken. 

Slutligen kan nämnas en händelse där en privatperson gjorde ett envarsgripande (när 

allmänhet griper någon som begår ett brott på bar gärning) av en gärningsperson som var i 

färd med att göra inbrott i ett fordon. Visst tumult uppstod i samband med detta men 

polispatrull kunde överta gripandet och gärningspersonen anhölls senare. 

 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Alla deltagande verksamheter rapporterar om en förhållandevis lugn period 

(förutom det som nämnts under den generella lägesbilden här ovan) och har inget särskilt att 

lyfta. Det som kan nämnas är att arbetet med polisens trygghetskameror fortsätter. Ännu en 

kamera är på väg att sättas upp i närtid och eventuellt kommer någon befintlig kamerapunkt 

att förflyttas för att få bättre täckning. 

Fysisk ordning på gågatan: En ny operativ arbetsgrupp som startats upp för att förbättra 

trivseln i centrum genom att jobba med frågor som rör den fysiska ordningen på gågatan. Det 

handlar bland annat om att begränsa fordonstrafiken samt hur man exponerar sina varor, vad 

som gäller för gatupratare o.s.v. Gruppen består av representanter från Handel Söderhamn, 

fastighetsägarna, kommunen, räddningstjänsten, Securitas och Polismyndigheten. Det första 

mötet gick ut på att utifrån några givna problembeskrivningar genomföra en orsaksanalys, 

alltså försöka ta reda på grundorsakerna till varför problemen uppstår för att därefter kunna 



 

 

sätta in rätt åtgärder mot de olika problemen. Mötet upplevdes som väldigt kreativt med 

engagerade deltagare. Många förslag lades fram och trots att gruppen hade två timmar till sitt 

förfogande hann man bara med hälften av problembeskrivningarna. Gruppen ska därför ses på 

nytt under december månad för att färdigställa orsaksanalysen. 

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

Antal avvisade personer:  

P.g.a. störande av allmän ordning alt. berusning: 72 personer. 

 

Antal omhändertagna personer: 

 LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer): 3 personer. 

Övrigt: Ordningsvakterna har även hanterat sex olika bråk. 

 

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

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 2 st. (-1) 

 Fritidshus: 0 st. (+-0) 

 Förråd/källare/vind: 4 st. (-2) 

 Övrigt: 1 st. inbrott i industrilokal. 1 st. inbrott Staffangymnasiet. 

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 4 st. (+1) 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 10 st. (+6) 

 Personrån: 0 st. (+-0) 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 1 st. (+-0) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 1 st. (-1) 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 1 st. (-1) 

 Övrig skadegörelse: 11 st. (+4) 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 10 st. (+4) 

 Innehav: 18 st. (+10) 

 

  


