
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 
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Antal rapporterade händelser: 36 st. (exkl. Securitas ordningsvaktsrapporter) 

Antal rapporterande verksamheter: 6 st. (+ Securitas) 

Sammanfattad lägesbild: Två händelser sticker ut särskilt under aktuell period. Kvällen den 

28 februari ägde en skjutning rum på Granskärsspåret, i närheten av Nygatan/Tallvägen. En 

person miste livet och en annan skadades. Tre personer frihetsberövades följande dygn och en 

stor polisutredning pågår sedan dess och kommer så att göra en stund framöver. Söderhamns 

kommun agerade med att sammankalla en grupp personer som fick i uppdrag att göra en 

aktivitetsplan för att försöka skapa trygghet, dämpa oro samt försöka förhindra en ev. 

eskalering av situationen. Kommunen tillsåg också att Norrbergsgården öppnades, genom 

POSOM:s försorg, i två dagar i nära anslutning till dådet. På Norrbergsgården fanns 

möjligheter att samlas om man kände oro och ville ha någon att prata med. 

Fredagen den 18 mars misshandlade två personer varandra grovt på Tallvägen. De två 

personerna frihetsberövades och transporterades till sjukhus. De båda är numera ej längre 

frihetsberövade men polisutredningen fortsätter. 

Det öppna missbruket fortsätter i varierande grad i centrum. Centrumvärdarna och 

ordningsvakterna jobbar dagligen med att motverka detta. Det har vid ett par-tre tillfällen 

uppstått bråk i centrum. Minst ett av dessa bråk är polisanmält. Vissa näringsidkare har vid 

några tillfällen noterat vad man tror är narkotikaförsäljning.  

Det dricks fortfarande mycket alkohol på Stadsbiblioteket. Både personal och ordningsvakter 

jobbar aktivt för att minimera skadeverkningar och förekomst av detta.  

Polisen har, i trygghetsskapande syfte, höjt sin närvaro i Söderhamn med anledning av 

tidigare nämnda grova brott. Man har av den anledningen lagt mer tid inte bara i de norra 

stadsdelarna utan även i centrum. En handfull personer har under perioden omhändertagits av 

polis på grund av berusning.  

Förebyggande enheten och Familjeteamet har fältat ett flertal gånger under perioden. Från 

Rädda barnen har fyra grupper genomfört trygghetsvandringar. Man rapporterar att det varit 

lugnt vid alla vandringarna och att man får ett väldigt bra bemötande från de ungdomar man 

träffar.  

När det gäller skadegörelse så har man noterat klotter i närheten av Skytten och en bil har fått 

sin vindruta krossad när den stod parkerad på Resecentrum. Socialtjänsten blev också utsatt 

för skadegörelse i samband med att en aggressiv person kastade en sten mot deras entré. 

Mannen anträffades en liten stund senare av polis. Grindarna vid Lillbergets förskola har vid 

två tillfällen drabbats av skadegörelse. 

Ungdomar har vid ett tillfälle kastat sten från en gångbro som går över E4. Ett tilltag som är 

direkt förenat med livsfara för de trafikanter som drabbas. Den här gången, för det har hänt ett 

antal gånger tidigare, skadades enbart en vindruta. En diskussion om vad som kan göras för 

att eventuellt ”bygga bort” problemet kommer att initieras av kommunens 

trygghetssamordnare. Både kommun och polis vädjar om att man som förälder gärna får prata 

med sina barn om de påtagliga faror ett sådant här tilltag innebär. 



 

 

Polisen noterar att det samlas många motorburna ungdomar på parkeringen vid E-center 

kvällstid, inte minst helgkvällar. De allra flesta ungdomarna uppvisar ett gott beteende både i 

trafiken och i bemötande med polisen. Det är glädjande. Samtidigt kan man konstatera att det 

dricks alkohol i dessa samlingar. Detta blev vid ett tillfälle synliggjort via den spya som en 

överförfriskad ungdom lämnat efter sig innan hen kördes hem av sina kamrater.  

En av ungdomarna rapporterades för olovlig körning och dennes a-traktor togs i beslag då den 

misstänks vara att anse som personbil. Ungdomens körkort omhändertogs på plats. Även här 

ser Polisen ett behov av att man som förälder samtalar med sina barn om dessa träffar. Det 

finns väldigt mycket sunt med att ungdomarna träffas som de gör så länge man inte dricker 

alkohol eller genom sitt beteende i trafiken (alternativt genom sitt fordons beskaffenhet) utgör 

en trafikfara.  

På en ort i kommunen observerade en rådig målsägare hur en person bröt sig in i målsägarens 

garage, tillgrep diverse gods och begav sig därifrån. Målsägaren observerade gärningsmannen 

på håll tills det att polis anlände och kunde ingripa mot personen. Godset återlämnades på 

platsen. 

Skolorna har inte rapporterat några incidenter förutom det som tidigare nämnts om Lillbergets 

förskola och att Bergviksskolan drabbats av ett inbrott. 

 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Från” Trygg i centrum-gruppen” har rapporterats att det överlag är lugnt. 

De som ”fältar” från olika verksamheter i kommunen, upplever att de får fin feedback från 

allmänheten på det arbete de utför. Dessa grupper åker även med på kollektivtrafikens bussar 

för att stävja oro och bråk men även för att skapa relationer med ungdomarna som ibland 

använder bussar som en fritidsgård.  

Den största oron och problematiken är de ungdomar som kan betraktas som en ”svans” till de 

mer kriminella unga som rör sig i centrum. En grupp med olika aktörer har bildats som ska 

försöka titta på olika aktiviteter som kan locka de ungdomar som riskerar att hamna i ett 

kriminell beteende.  

Föräldrafria fester är också ett problem enligt de som fältar. 

Nu när pandemins restriktioner har upphört så hoppas Förebyggande enheten och 

Familjeteamet att de återigen kan starta upp ”Rådslag”. Rådslag innebär att man träffas 

tillsammans med den unge, dess vårdnadshavare och med de personer i den unges närhet som 

de känner ett förtroende för. Under rådslaget diskuterar man den oro som finns och vilka 

åtgärder som skulle kunna vidtas för att ungdomen ska få en mer gynnsam utveckling. 

X-Trafik upplever att det är betydligt lugnare på bussarna under den senaste tiden. Man 

uppskattar att de många olika vuxna (bl.a. Förebyggande enheten, Rädda barnen och 



 

 

Somaliska föreningen) som har fått gratis busskort erbjuder sig att åka runt med bussarna. Det 

har medfört ett större lugn i kollektivtrafiken. 

X-Trafik efterfrågar vart processen kring de kameror som ska sättas upp har strandat. Vad 

händer i den frågan? Denna fråga kommer att lyftas på nästa styrgruppsmöte med det lokala 

brottsförebyggande rådet. 

Biblioteket, ordningsvakterna och centrumvärdarna har haft gemensamma träffar och det har 

lett till ett mer effektivt och gemensamt förhållningssätt mot de som stökar i centrum.  

Man ser allt fler ”nya ansikten” av missbrukare på stan. Många personer har en psykisk ohälsa 

som utgör ett problem att hantera och det är inte minst ett arbetsmiljöproblem för de grupper 

som möter dessa individer. 

Avslutningsvis menar arbetsgruppen att det är viktigt att vi tar till oss att det är lugnare nu och 

att det märks att jobbar tillsammans. Det är dock viktigt att vi inte trappar ner våra insatser nu.  

En positiv aktivitet planeras eventuellt att ske den 30/4 på norr i Söderhamn. Mer information 

om detta kommer framöver. 

 

Ordningsvakterna i centrum, statistik  
(OBS! Februari kalendermånad) 

Antal avvisade personer:  

P.g.a. störande av allmän ordning: 6 personer 

P.g.a. berusning: 25 personer  

Antal omhändertagna personer: 

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

Antal envarsgripna personer:  

 0 st. 

 

Polisiär anmälningsstatistik under aktuell period 

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 1 st. (lägenhet) 

 Fritidshus: 0 st. 

 Förråd: 4 st. 

 Övrigt: 0 st. 



 

 

Våldsbrott (utomhus): 

 Misshandel: 5 st. 

 Personrån: 0 st. 

Våldsbrott (inomhus): 

 Misshandel: 10 st. 

 Personrån: 0 st. 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 1 st. (anlagd brand i en lekställning, lekpark) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st. 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 0 st. (ovan nämnda klotter vid Skytten verkar alltså ej vara polisanmält) 

 Övrig skadegörelse: 4 st. 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 2 st. 

 Innehav: 10 st. 

 

  


