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Antal rapporterade händelser: 15
Antal rapporterande verksamheter: 6
Sammanfattad lägesbild: Av allt att döma har perioden varit relativt lugn. Det
alkoholrelaterade öppna missbruket ser dock som väntat ut att öka i takt med att det blir
varmare. Ordningsvakterna har under maj månad avvisat hela 114 personer p.g.a. berusning.
Stadsbiblioteket har inte rapporterat in någonting alls under den här perioden.
Skolan rapporterar om några händelser som sticker ut. Ett inbrott har ägt rum på
Stenbergaskolan. Tidigare noterad skadegörelse på Lillbergets förskola har fortsatt även under
den här perioden. Bland annat har det klottrats hakkors. För att motverka skadegörelsen har
man beställt utökad rondering av Securitas över sommaren. Norrtullskolan F-6 har haft
bevakning av Securitas under ett par veckor med anledning av upprepade konflikter mellan
eleverna. Utöver bevakningen har det upprättats orosanmälningar och genomförts flera
föräldramöten där olika delar av kommunen och civilsamhället har deltagit. En plan har lagts
för hur arbetet ska fortsätta under hösten med att minska oron som finns på skolan.
Faxeholmen rapporterar om ett par fester med hög musik som man har hanterat. Man har
också rapporterat en incident där polis tillkallades efter att någon kastat föremål mot fönster
och dörrar samt visat ett hotfullt agerande mot en hyresgäst.
Polisen har haft en lugn period men kan rapportera om ett par bränder. Båda ägde rum i
Ljusne men enbart vid en av dessa uppstod misstanke om brott. Det handlade då om en
övergiven husvagn som började brinna. Polispatrull omhändertog en person som blev hotfull i
samband med en stöld på Systembolaget. Personen kom att misstänkas för ett flertal brott
(förutom stöld). Till sist noteras att buskörningen med mopeder fortsätter. Inte minst försöker
man provocera fram reaktioner från patrullerande poliser. Några av förarna har identifierats
och samtal har genomförts med dessa och deras föräldrar.
School’s Out genomfördes den 8/6. Trots en högst varierande väderlek lockade
arrangemanget många besökare och det blev en väldigt lyckad festival. Förebyggande enheten
och Rädda barnen fanns på plats. Polisen och Socialtjänsten genomförde en gemensam
narkotikainsats där tre ungdomar kom att misstänkas för ringa narkotikabrott genom bruk
och/eller innehav av narkotika. Tack vare att Socialtjänsten hade flyttat in på polisstationen
för kvällen kunde de direkt fånga upp ungdomarna, ha samtal med dem och deras
vårdnadshavare samt se till att de direkt fick en planering. Insatsen är en del i det lokala
medborgarlöftet. I övrigt kan nämnas att en olycka som involverade en av attraktionerna
inträffade. Lyckligtvis skadades inte någon allvarligt fysiskt. En polisanmälan upprättades på
plats och kommunen jobbar även de med ett ärende kring detta.

Återrapportering, operativa arbetsgrupper
Trygg i centrum: Förebyggande enheten upplever det som väldigt lugnt på ungdomsfronten
just nu. Man är regelbundet ute och fältar på kvällar.
Handel Söderhamn upplever att det varit dålig information från kommunen om konsekvenser
av ombyggnationerna i centrum. Några som blivit särskilt drabbade är de företag som inte är

med i ”Handel Söderhamn”. Handeln upplever generellt att det är för få parkeringsplatser
vilket drabbar omsättningen.
X-trafik rapporterar att det är fortsatt lugnt på bussarna. Skulle vinterns stök återuppstå har
man ett framtaget åtgärdspaket att sätta in.
Biblioteket menar att det finare vädret gjort att det varit mycket lugnare hos dem. Man ser
fram emot den nya lagen om tillträdesförbud vilket gör att man kommer att kunna porta
stökiga individer.
Centrumvärdarna och ordningsvakterna tycker även de att det är lugnare på ungdomsfronten
men upplever ett ökat bekymmer med det öppna missbruket. Ordningsvakterna upplever
vidare en öppen narkotikahantering i centrum.
Kommunens trygghetssamordnare tillsammans med Sisu, Förebyggande enheten, berörda
myndigheter och ett flertal etniska föreningar har träffats för att planera regelbundna
mångkulturella möten som ska syfta till dialog och ökad kunskap om hur det svenska
samhället fungerar samt att få till ett erfarenhetsutbyte.
Polisen rapporterar att läget på det hela är lugnt. Polisens trygghetskameror i centrum
monteras i närtid. Beslutet är underskrivet av polisområdeschefen och nu återstår endast det
praktiska med att montera upp dem och sen starta upp själva bevakningen.

Ordningsvakterna i centrum, statistik
(OBS! Maj kalendermånad)

Antal avvisade personer:
P.g.a. störande av allmän ordning: 1 person
P.g.a. berusning: 114 personer
Antal omhändertagna personer:
LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer): 2 st.
Antal envarsgripna personer: 0 personer.

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

Inbrottsstölder:
Bostad: 3 st. varav ett försök till stöld genom inbrott i villa/radhus (- 1)
Fritidshus: 0 (-2)
Förråd: 0 (- 1)
Övrigt: 0 st. (+- 0)
Våldsbrott: (OBS! Från och med denna period anges ej om brottet skett utomhus eller inomhus utan istället om offer och
gärningsman är bekanta eller obekanta med varandra då det bedöms som mer relevant.)

Misshandel (offret obekant med gärningsman): 4 st.
Misshandel (offret bekant med gärningsman): 11 st.
Personrån: 0 st. (- 1)

Bränder
Skadegörelse/mordbrand: 1 st. (- 2)
Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st. (- 1)
Skadegörelse (ej brand)
Klotter: 0 st. (+- 0)
Övrig skadegörelse: 8 st. (+- 0)
Narkotikabrott
Eget bruk: 11 st. (+- 0)
Innehav: 11 st. (- 7)

