
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 

Perioden: 220813 - 220916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Wetterlind, Trygghetssamordnare, Söderhamns kommun 

Stefan Zäll, Kommunpolis, Polismyndigheten  

 
 



 

 

Antal rapporterade händelser: 24 st.  

Antal rapporterande verksamheter: 5 st. 

Sammanfattad lägesbild: Biblioteket har endast rapporterat in en händelse för perioden. Det 

finns dock anledning att anta att problematiken med påverkade personer i lokalerna ökar 

framöver allteftersom det blir kallare utomhus. Det återstår också nu att se om den nya lagen 

om tillträdesförbud till bl.a. bibliotek kan tillämpas gentemot vissa personer som 

återkommande ger upphov till ordningsstörningar. 

Polisen rapporterar om att man gjort en del omhändertaganden, främst i centrum, som rör 

både berusning och psykisk ohälsa. Det är, som det brukar vara, ett fåtal personer som står för 

den stora delen av dessa omhändertaganden. Det som egentligen sticker ut under perioden är 

dels en grov stöld från bostad, en händelse som initialt rubricerades som mordförsök samt ett 

personrån. När det gäller stölden så lurades en äldre person ut på gårdsplanen av ett antal 

personer. När hen återvände in i bostaden var den tillrörd och kontanter och smycken 

saknades. I mordförsöket skadades två personer allvarligt och blev förda till sjukhus. Vid 

personrånet attackerades en person av för hen okända personer och tillgrep några av hens 

tillhörigheter. Polisutredningen pågår fortfarande i dessa två ärenden och därför kan man inte 

kommunicera mer kring detta. Under valdagen patrullerade kommun- och områdespolis kring 

vallokalerna. Det var långa köer till lokalerna men det inträffade inte några incidenter som 

påkallade polisiärt intresse.  

Skolan rapporterar inte om några särskilda händelser, varken på grundskolan eller 

gymnasieskolan. Man noterar en del narkotikahantering utanför vissa skolor under kvällar och 

helger och alltså inte när ordinarie skolverksamhet bedrivs. Polisen kommer att titta närmare 

på detta. 

Faxeholmen rapporterar om två högljudda fester som man hanterat i de norra stadsdelarna. 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Psykisk ohälsa och berusade/narkotikapåverkade missbrukare fortsätter att 

hålla ordningsvakterna och centrumvärdarna sysselsatta. I övrigt upplevs centrum som fortsatt 

rätt lugnt även om man noterar narkotikahantering lite då och då, ofta knuten till specifika 

platser.  

Det finns en önskan från gruppen att ta ett helhetsgrepp kring trafiksituationen samt ordningen 

vad gäller gatupratare, exponering av varor utanför butikerna och så vidare. Gågatan upplevs 

som rörig utifrån alla dessa aspekter och man efterlyser en tydlighet kring vad som gäller och 

en bättre efterlevnad av de lagar och regler som är aktuella. Frågan kommer att tas vidare av 

både polis och kommun. X-trafik berättar att de har haft det väldigt lugnt och fint på sina 

bussar.  

  



 

 

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

Antal avvisade personer:  

P.g.a. störande av allmän ordning:  1 personer  

P.g.a. berusning/alkoholförtäring:  99 personer  

Antal omhändertagna personer: 

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

Övrigt: 3 personer avvisade p.g.a. offentlig urinering. Ordningsvakterna var även behjälpliga 

vid tre stycken så kallade bråklarm (stökiga situationer i butik) samt när en person ”badade” i 

ån. 

 

Polisiär anmälningsstatistik under aktuell period 
 

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 2 st. 

 Fritidshus: 0 st. 

 Förråd: 0 st. 

 Övrigt: 6 st. inbrott hos företag. 

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 2 st. 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 5 st. 

 Personrån: 1 st. 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 0 st. 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st. 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 0 st. 

 Övrig skadegörelse: 14 st. 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 5 st. 

 Innehav: 19 st. 

 

  


