
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 

Perioden: 220614 - 220812 
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Antal rapporterade händelser: 22 st. 

Antal rapporterande verksamheter: 5 st. 

Sammanfattad lägesbild: Generellt sett har det varit en lugn sommar. Det förtärs dock 

mycket alkohol i centrum och att det fenomenet ökar under sommaren är inget som överraskar 

utan så ser det ut varje år. Ordningsvakterna har därför varit en värdefull resurs som avlastat 

polisen. Polisen har i sin tur haft mycket att göra vad gäller grövre brott som begåtts runt om i 

Hälsingland. Vad gäller missbruket i centrum är det återigen Stadsbiblioteket som rapporterar 

in om flest incidenter. Man hanterar dem dock löpande med hjälp av egen personal, 

centrumvärdar, ordningsvakter och väktare. 

Faxeholmen rapporterar fem incidenter som i stort handlar om höga ljud så som musik, fester 

eller högljudda ungdomar. 

Det finns för närvarande endast två rapporterade olovliga bosättningar i Söderhamns kommun 

som kan kopplas till utländska bärplockare och en av dessa är numera övergiven. Kommunen 

har ett bra verktyg på sin hemsida där man kan rapportera in upptäckta bosättningar. Polisen 

gör då ett besök på platsen och meddelar om de lagar och regler som gäller. Man genomför 

även så kallade inre utlänningskontroller. Den lokala samverkan mellan polis och kommun 

(och andra aktörer) stärktes upp betydligt under förra säsongen och resultatet upplevdes som 

väldigt positivt. Man jobbar därför på enligt samma modell även i år och putsar på de delar 

som behöver förfinas.  

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Samtliga aktörer upplever sommarperioden som lugn.  

Securitas/ordningsvakterna säger att det har varit mindre häng utanför Furan, men mer häng 

på andra ställen. Enligt butikerna i Furangallerian är det en hel del handel med droger som 

pågår på P-däcket (taket). Utanför ”Knife Town” samlas också ett gäng ungdomar och hänger. 

De uppger att det är riktigt oroligt kring 3-4 st. av dessa ungdomar. De uppger också att det 

finns några nya ungdomar som de inte känner igen sedan tidigare och det finns viss oro även 

kring dem. De yngsta är ca. 13-14 år. De upplever att polisnärvaron i centrum har varit ganska 

skral under sommaren. 

Centrumvärdarna säger att flera av missbrukarna har tappat kontakten med vården och sin 

socialtjänsthandläggare under sommaren. Men när de önskar kontakt med vården och 

kommunen så upplever de att kedjan fungerar bra. Många vill in på behandling. 

Centrumvärdarna upplever att de blir vänligt bemötta av de missbrukande personer de är i 

kontakt med. De tror att det beror på att de känner varandra väl och har tillit och förtroende 

för dem. 

X-trafik har installerat överfallslarm på bussarna. En incident på en buss utanför Resecentrum 

har, via överfallslarm, påkallat Securitas hjälpt. 

”Boendestödjare” finns till och från också i centrum för att stötta och hjälpa till. 

Boendestödjarna upplever att det finns ett stort utvecklingsområde i att få hjälp och stöd av 



 

 

psykiatrin. De som betraktas som att vara väldigt sjuka blir plötsligt ”friskförklarade” av 

psykiatrin. 

Förebyggande enheten menar att de rent okulärt kan se att ca. 5-8 ungdomar har tagit kliv 

uppåt i stegen mot ett mer missbrukande och kriminellt liv. Många i personalen på 

Förebyggande enheten har slutat vilket förmodligen innebär att deras närvaro i centrum 

kommer att vara begränsad framöver. Förebyggande enheten anser också att målgruppen 

”EPA-ungdomar” är en grupp som vi behöver ha mer fokus på. 

Vuxengruppen upplever ett fint samarbete med ordningsvakterna och centrumvärdarna. 

Polisen har varit hårt ansträngd med både grova brott, men även mängdbrottslighet och 

ärenden som involverar psykisk ohälsa, runt omkring i Hälsingland. Man har därför inte haft 

möjlighet att närvara i centrum i den utsträckning man önskat. Ordningsvakterna har därför 

varit en väldigt värdefull resurs sett till ordningshållning i centrum. 

Ordningsvakterna i centrum, statistik  
(OBS! Juli kalendermånad) 

Antal avvisanden:  

P.g.a. störande av allmän ordning: 4 st.  

P.g.a. berusning: 90 st. 

Antal omhändertaganden: 

 LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer): 2 st. 

Antal envarsgripanden: 0 st. 

 

  



 

 

Polisiär anmälningsstatistik under aktuell period 
(Eftersom perioden omfattar hela sommaren anges inga jämförande siffror med föregående lägesbild) 

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 9 st. 

 Fritidshus: 2 st. 

 Förråd: 10 st. 

 Övrigt: - 

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 4 st. 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 20 st. 

 Personrån: 1 st. 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 0 st. 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st. 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 1 st. 

 Övrig skadegörelse: 33 st. 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 10 st. 

 Innehav: 16 st. 

 

  


