
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 

Perioden: 221119 - 221209 
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Antal rapporterade händelser: 40 st. 

Antal rapporterande verksamheter: 6 st. 

Sammanfattad lägesbild: Av totalt 40 rapporterade händelser står Stadsbiblioteket för 27 

stycken av dem. Problematiken är välkänd vid det här laget. Det handlar om att man ofta 

hittar urdruckna vin- och ölflaskor, ölburkar och tomma tablettkartor. Toaletterna är hårt 

ansatta och biblioteket får återkommande besök av påverkade och högljudda människor med 

missbruksproblematik. Problematiken fortsätter att hanteras via ordningsvakter, 

centrumvärdar och personal.  

 

Stenbergaskolan har haft två brandtillbud med utryckning av brandkåren under perioden. Ett 

uppstod genom överhettat smält smör på en spis under en hemkunskapslektion, vilket ledde 

till rökutveckling. Det andra var ett tillbud där någon tänt på något utanför skolmatsalen. 

Även ett inbrott i skolan har skett under perioden med skadegörelse och stulen dator som 

följd.  

En obehörig person, med känd problematisk bakgrund, har rört sig vid flera tillfällen i 

Kulturens hus lokaler. I samband med detta har det upptäckts åverkan på dörren till 

kulturskolans teater- och filmlokal. 

Vid Stentägtskolan har en mindre brand av lövhög på skolgården invid skolbyggnadens vägg 

ägt rum under en helg. Under hösten har skolan regelbundet städat cigarettfimpar på 

skolgården vid skolans scen. Skolan har också fått information från boende i området att man 

hittat patroner som misstänks ha innehållit lustgas. Liknande information har rapporterats av 

Förebyggande enheten; tomma patroner och även spår av cannabisbruk på skolområdet som 

av allt att döma äger rum kvällstid och på helger. Det handlar alltså inte om någonting som 

sker på skoltid. 

Övriga skolor och förskolor har inte rapporterat något under perioden. 

Polisen rapporterar att en person övermannades och rånades av flera för denne okända 

personer när personen passerade över Norrtullskolans skolgård. Det hela ägde rum tidig 

lördagskväll. Anmälan om rån upprättades. I övrigt har det varit en lugn period för polisen 

bortsett från en händelse i Ljusne som media rapporterat mycket om. Där utsattes en polis, i 

samband med ett rutinärende, för kraftigt våld. Gärningsmannen försökte även ta polisens, 

och dennes kollegas, tjänstevapen. Polisen mår under omständigheterna bra och 

förundersökning kring händelsen pågår. 

Under fredagen den 9:e december genomförde polisen och Socialtjänsten en gemensam riktad 

insats gentemot narkotika och ungdomar. Detta inom ramen för medborgarlöftet (läs mer om 

medborgarlöftet på www.polisen.se). Vädret till trots, kraftigt snöfall och kyla, anträffades två 

ungdomar som rapporterades för narkotikabrott. De fick genast träffa Socialtjänsten 

tillsammans med sina vårdnadshavare. Det är just en tidig och snabb reaktion som är målet 

med dessa insatser och båda aktörerna ser fram emot att fortsätta samarbetet under nästa år. 

http://www.polisen.se/


 

 

Faxeholmens trygghetsjour har i början av perioden rapporterat ett par gånger kring ungdomar 

i källarlokalen på Norralagatan som det även rapporterades om i förra lägesbilden. Där har nu 

Faxeholmen städat ur lokalen och även ökat väktarronderingen. Polisen har också besökt 

lokalen ett flertal gånger. Sammantaget upplevs problematiken ha dött ut men aktörerna 

fortsätter rikta uppmärksamhet mot lokalen i förebyggande syfte. 

Onsdagen den 7:e januari genomfördes en Trygghetsvandring i centrala staden. Deltog gjorde 

representanter från kommunen (i form av både politiker och tjänstemän), näringsidkare, polis, 

Securitas m.fl. Vandringen ägde rum längs gågatan, gränden bakom Stadsbiblioteket, 

lekparken och busshållplatsen Järnbron. Ett flertal otrygghetsfaktorer identifierades och 

arbetet fortsätter nu med att analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara aktuella och vilka 

aktörer som är bäst lämpade att ansvara för de olika åtgärderna.  

RF SISU, CFL och Staffangymnasiet rapporterar om grönt läge från deras respektive 

verksamheter. 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Överlag rapporterar verksamheterna om ett lugnt läge. Socialtjänsten 

upplever dock en ökad aggressivitet hos klienterna som besöker Förvaltningshuset. 

Fysisk ordning på gågatan: Inget nytt att rapportera då fortsättningen på den påbörjade 

orsaksanalysen inte äger rum förrän onsdagen den 14:e december. Återrapportering sker i 

nästa lägesbild. 

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

Antal avvisade personer: 36 st. 

Antal omhändertagna personer: 1 st. LOB (lagen om omhändertagande av berusade 

personer). 

Övrigt: Agerat vid 7 st. bråklarm. 

 

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

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 2 st. (+-0) 

 Fritidshus: 0 st. (+-0) 

 Förråd/källare/vind: 2 st. (-2) 

 Övrigt: - 

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 0 st. (-4) 



 

 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 3 st. (-7) 

 Personrån: 1 st. (+1) 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 0 st. (-1) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 0 st. (-1) 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 0 st. (-1) 

 Övrig skadegörelse: 6 st. (-5) 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 7 st. (-3) 

 Innehav: 8 st. (-10) 


