
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 

Perioden: 220322 - 220419 
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Antal rapporterade händelser: 58 st.(exkl. Securitasrapporter) 

Antal rapporterande verksamheter: 10 st. (+ Securitas) 

Sammanfattad lägesbild: Stöket med påverkade personer och konsumtion av alkohol på 

Stadsbiblioteket fortsätter. Ungefär en tredjedel av alla inrapporterade händelser har ägt rum 

på biblioteket. De flesta händelserna handlar om att man hittat tomma burkar/flaskor på olika 

ställen i lokalen vilket vittnar om att det dricks en hel del där inne. I övrigt är det mycket 

spring av påverkade personer in i och ut ur lokalerna. Ordningsvakterna jobbar på med 

problematiken och i sommar träder en ny lag om tillträdesförbud till badanläggningar och 

bibliotek i kraft. Rätt använd kan den ha en positiv inverkan på bibliotekets problematik. 

Förutom detta har man även utsatts för ytterligare ett stöldförsök av två bildskärmar. Det hela 

är polisanmält och personalen tror sig veta vem som försökt tillgripa bildskärmarna. 

Rent generellt kan man utläsa att fylleriet har ökat igen, vilket det bruka göra så här års när 

värmen kommer. Ordningsvakterna och centrumvärdarna har jobbat aktivt med problematiken 

och Polisen har omhändertagit ett flertal personer enligt lagen om omhändertagande av 

berusade personer. 

Staffangymnasiet har rapporterat in en stöld ur en plånbok och att en person, vars kamrater är 

elever på skolan, under flera dagar uppehållit sig i skolan trots tillsägelser att gå därifrån. 

Polisen är informerad ifall problematiken skulle fortsätta. En oroväckande incident är en 

brand i en papperskorg i ett omklädningsrum på Idrottshallen. Det var mycket rök från plasts 

om brann men lärare kunde släcka det hela. Tyvärr är det inte den enda branden som 

rapporterats in under aktuell period.  

I början av april försökte någon tända eld på en bil. Dock misslyckades försöket. Ljusne 

Värdshus har brunnit två gånger och nu senast stod huset bortom all räddning. Nu pågår en 

process för att riva huset helt och hållet. På Norrtullsgatan satte någon möbler, som stod 

utomhus intill en husfasad, i brand vilket resulterad i en kraftig eldsvåda. Lyckligtvis 

skadades ingen. Där upprättades en anmälan om mordbrand. På Resecentrum brann det i en 

papperskorg på en av busshållplatserna. Branden släcktes av polispatrull.  

När det gäller Resecentrum så har det noterats en viss ökning av osunt ”ungdomshäng” där. 

Väktare och polis har anträffat ungdomar där (vissa kända av polisen från 

narkotikasammanhang) kvälls- och nattetid utan att ungdomarna egentligen haft någon bra 

anledning till vara där förutom att ”hänga”. Ett par fordon på långtidsparkeringen har blivit 

utsatta för inbrott respektive skadegörelse under perioden. Polisen kommer att öka sin tillsyn 

där ett tag framöver. 

Simhallen har haft problem med en badgäst som vid upprepade tillfällen kränkt både gäster 

och personal. Samtal med vederbörande kommer att äga rum. Även här kan den kommande 

lagen om tillträdesförbud få effekt när den väl är på plats. 

Faxeholmen rapporterar ett par incidenter om hög musik/störande fest och att personal 

mottagit hot i samband med en vräkning. Det sistnämnda är polisanmält. 



 

 

En välbesökt nattcup i fotboll anordnades på A-hallen den 15 april. Många ungdomar på plats; 

7 lag spelade och ca 200 personer befann sig på läktarna. Polis, trygghetsvandrare och 

Förebyggande enheten fanns på plats. Även två ordningsvakter tjänstgjorde under kvällen. En 

ungdom kom att misstänkas för ringa narkotikabrott och några mindre gruff ägde rum men 

överlag var det en lyckad tillställning som arrangören jobbade på väldigt bra med under hela 

kvällen. 

I början av perioden hörde en av rapportörerna (från Nattpatrullen) hur en person skrek intill 

båten Moa. Klockan var ca 04.30. Det visade sig att personen som skrek hade cyklat omkull 

och ramlat ner i vattnet, blivit nerkyld och varit på väg att drunkna. Rapportören och 

ytterligare en person kastade i en livboj som personen i fråga kunde hålla tag i till dess att 

räddningstjänsten anlände till platsen. Mycket bra agerat!! 

 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Kommunen kommer att skicka in en ny ansökan om kameraövervakning i 

centrum (delar av gågatan). Vad gäller bussnoderna, Källgatan och Järnbron, så behövs inget 

formellt tillstånd så där har kameraprocessen redan kommit en bit på vägen och kameror 

borde vara på plats i någorlunda närtid. Under tiden som kommunens ansökan om 

kamerabevakning längs gågatan behandlas (ansökningsprocessen kommer att bli klar tidigast 

under hösten) jobbar Polisen i en separat process med att sätta upp tillfälliga kameror där. 

Målet är att få upp de kamerorna innan sommaren. 

Den generella bilden i gruppen är att fylleriet i centrum ökat på senare tid. Det är inget som är 

förvånande eftersom så sker varje år den här tiden på året när värmen kommer. De flesta har 

upplevt att ”ungdomsstöket” minskat de senaste veckorna. Förebyggande enheten, 

Familjeteamet och Rädda barnen fältar regelbundet i centrum och jobbar aktivt med de 

ungdomar man känner oro för. Polisen har genomfört några få kontroller av ungdomar i 

centrum de senaste veckorna och man har skrivit orosanmälningar i de fall det varit aktuellt.  

X-trafik upplever att de haft en mycket lugnare situation på bussarna sedan 

skjutningen/mordet ägde rum i Söderhamn. Somaliska kvinnoföreningen är väldigt aktiva och 

fältar ofta på bussarna. Detta är väldigt uppskattat och X-trafik ska nu trycka upp särskilda 

reflexvästar åt dem. 

 

 

 

 



 

 

Ordningsvakterna i centrum, statistik  
(OBS! Mars kalendermånad) 

Antal avvisade personer:  

P.g.a. störande av allmän ordning och berusning: 57 personer  

Antal omhändertagna personer: 

 LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer):  

Antal envarsgripna personer:  

 

 

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

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 4 st. (+ 3) 

 Fritidshus: 0 st. (+- 0) 

 Förråd: 5 st. (+ 1) 

 Övrigt: 0 st. (+- 0) 

Våldsbrott (utomhus): 

 Misshandel: 7 st. (+ 2) 

 Personrån: 0 st (+- 0) 

Våldsbrott (inomhus): 

 Misshandel: 14 st. (+ 4) 

 Personrån: 1 st. (+ 1) 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 5 st. (+ 4) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st. (+- 0) 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 0 st. (+- 0) 

 Övrig skadegörelse: 4 st. (+- 0) 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 9 st. (+ 7) 

 Innehav: 14 st. (+ 4) 

 

  


