
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 
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Antal rapporterade händelser: 55 st. 

Antal rapporterande verksamheter: 8 st. 

Sammanfattad lägesbild: Rapporterna från biblioteket har i närtid uppmärksammats medialt 

så problematiken är välkänd. Biblioteket är också den verksamhet som rapporterar överlägset 

flest händelser. Den här gången står de för 20 st. händelser av totalt 55 st. Problematiken den 

här månaden är densamma som tidigare och kan sammanfattas som missbruk, psykisk ohälsa, 

undangömda flaskor/burkar och inte minst papper i toalettlåsen. Det har sagts tidigare men det 

här är mer eller mindre en normalbild och den hanteras av både bibliotekspersonal och andra 

aktörer. Den bedöms dock vara svår att få bort helt och hållet så länge biblioteket ligger där 

det ligger. Bibliotekslokalerna, som ju är öppna för alla, speglar det som händer i närområdet 

och särskilt när det är kallt ute och problematiken då mer påtagligt ”flyttar in”. Det är dock 

viktigt att understryka att biblioteket fortfarande är en trygg plats för gemene man och att 

biblioteksverksamheten i stort inte påverkas i någon större omfattning av ovan nämnda 

problembild.   

Från skolans håll rapporterar man att det har funnits en del oro kring bussmiljön på bussar 

från Ljusne under en tid. Oron har främst varit bland chaufförer. Anledningen är att många 

elever väljer samma avgång och att det då har blivit många passagerare sträckan 

Stenbergaskolan - Alaberget. Samverkan sker med skola, X-trafik, bussbolag och 

förebyggande enheten för att lösa problemet. I övrigt har inget rapporterats från förskolor och 

skolor under perioden. 

Vad gäller just busstrafiken har det även inkommit rapporter om ungdomar som åker planlöst 

på vissa av stadslinjerna och upplevs som störande. Förebyggande enheten kommer att 

samverka med X-trafik för att titta vidare på hur man kan lösa det hela. Vidare har en busskur 

på Järnbron vandaliserats. Järnbron är numera en plats som övervakas med kamera så det 

borgar för goda utsikter att identifiera gärningsman/män. 

Förebyggande enheten rapporterar att fältarna under dagtid/förmiddagar noterat att många 

ungdomar samlas i och runt Ica Alen och att det blir lite ”stökig stämning” i butiken. I övrigt 

har upplevelserna från fältningarna varit att det är väldigt lugnt på gågatan. Något 

oroväckande är dock att Förebyggande enheten anträffat en lustgastub utanför A-hallen. 

Tuber/patroner har även anträffats tidigare på andra platser i kommunen. Man tittar nu på hur 

man bäst når ut med bred föräldrainformation om detta. Lustgas är lagligt och lätt att få tag i 

men är, när det används som berusningsmedel, både farligt och beroendeframkallande. 

Flera rapporter har inkommit från Faxeholmen om samlingsplatser för ungdomar där man 

tillsynes bland annat röker hasch, företrädesvis kvällstid. Detta har det även rapporterats om i 

tidigare lägesbilder. Det rör sig om flera olika källarlokaler och även någon tvättstuga runt 

omkring i staden. Adresserna är noterade av polis som kommer att öka närvaro på dessa 

adresser. Även fältarna från Förebyggande enheten försöker besöka adresserna när de är ute. 

När ungdomarna identifieras kommer det att upprättas orosanmälningar till Socialtjänsten 

(och i tillämpliga fall även polisanmälningar) som får jobba vidare med dem på individnivå. 

Naturligtvis fortsätter även Securitas med sina ronderingar på de aktuella adresserna. 



 

 

Faxeholmen styr sina boendemiljöväktare mot aktuella områden. Man har även låst vissa 

lokaler och städar upp ytorna vid behov. 

Från A-hallen rapporteras om att ett antal ungdomar flera kvällar i rad gått in på idrottshallen 

och gömt sig i kafeterian eller i korridorerna. Idrottsledare får lägga onödig tid på att diskutera 

med ungdomarna. Securitas har avvisat killarna (för det är killar) ett antal gånger utan 

problem. De går när de blir tillsagda. Det hela kulminerade dock när några tillresta killar från 

annan ort tog bussen till Söderhamn för att "göra upp" med någon ur en lokal idrottsklubb. 

Tränaren fick gå emellan för att avbryta slagsmål. Det har även vid några andra tillfällen 

uppstått bråk mellan ungdomar på platsen. Den här problematiken diskuteras i den operativa 

arbetsgrupp som startats i syfte att göra området tryggare, se nedan under återrapporteringen 

från de operativa arbetsgrupperna. 

Verkstäderna rapporterar att det har varit god stämning hos dem. Det har dock varit något 

färre besökare den senaste tiden. En spontant arrangerad pingisturnering uppskattades av 

många ungdomar. Det var roligt och bra stämning. Man har även haft alla hjärtans dag-pyssel, 

nybakta bullar och turnering i Mario Kart. 

Från polisens håll är naturligtvis det som sticker ut allra mest mordet, som även bekräftats 

vara en skjutning, som inträffade i bostadsområdet Skytten i början av februari. Tre personer 

frihetsberövades initialt men släpptes ganska snart. Utredningen pågår men ingen 

frihetsberövad finns för närvarande i ärendet. Ytterligare en väldigt allvarlig händelse, som 

dessutom inträffade samma helg som mordet, var knivskärningen i anslutning till Willys i 

centrala Söderhamn. I det ärendet sitter en person frihetsberövad och utredningen pågår för 

fullt. Målsäganden, som skadades allvarligt, har fått lämna sjukhuset. I nuläget har polisen 

inte konstaterat några kopplingar mellan de två brotten. Efter mordet tillfördes förutom 

utredningsresurser även trygghetsskapande polisresurser. Kommunen aktiverade POSOM 

som i kvarterslokalen Muttern tog emot de som kände oro. Kommunen tillsåg även att fältare 

rörde sig ute den helgen. Upplevelsen från POSOM, fältare och poliser var att det rådde ett 

lugn i staden den helgen och att det inte var särskilt många som ventilerade sin oro med dem. 

När även knivskärningen inträffade var det dock desto fler som ventilerade oro med bland 

annat ordningsvakterna på stan samt centrumvärdarna, mer om det under Trygg i centrum-

gruppens återrapportering. 

Övrigt som rapporterats från polisen är att en man ska ha kletat ketchup på en kvinna, när hon 

befann sig på en av E-centers parkeringar, för att sen uppmärksamma kvinnan på ketchupen 

och erbjuda hjälp att torka bort det. Detta är ett känt modus vid fickstölder. Kvinnan förstod 

dock vad som var i görningen och lyckades därför tillse att mannen inte lyckades stjäla ngt. 

Polisanmälan är upprättad.  

Man rapporterar också om att polispatruller den senaste tiden har anträffat hemlösa människor 

som övernattar på Resecentrum. Detta sker främst då härbärget är stängt. Man har även 

anträffat flera påverkade personer där. Polisen kommer att besöka platsen lite mer frekvent en 

stund framöver. 

RF-SISU och Staffangymnasiet meddelar att man inte har några händelser att rapportera. 



 

 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Vid senaste mötet med nätverket "Trygg i centrum" rapporterade samtliga 

verksamheter att läget är lugnt. Efter de nyligen inträffade våldsbrotten blev det ännu lugnare 

med mindre spring och häng i centrum. En del allmänhet har uttryckt oro till samt tacksamhet 

över ordningsvakter och centrumvärdars närvaro. Förebyggande enheten har uppmärksammat 

ett gäng yngre tjejer som dras till osunda miljöer, enheten jobbar vidare med detta. 

Fysisk ordning på gågatan: Orsaksanalysen är genomförd och den har mynnat ut i ett antal 

åtgärder. Nu ska de olika aktörerna jobba med dessa åtgärder främst på varsitt håll men i vissa 

fall även tillsammans. Avstämning av arbetet sker den 7:e mars. 

Trygghetshöjning av området Norrtull/A-hallen: Ny operativ arbetsgrupp som har till 

uppgift att titta på hur man kan få det geografiska området kring Norrtullskolan och A-hallen 

att bli en tryggare plats under kvällar och helger. Gruppen påbörjade en orsaksanalys den 7:e 

februari och kommer att fortsätta med denna den 22:a februari. 

 

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

Antal avvisade personer: 29 st. 

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

personer, 1 st. PL 13§ (polislagens 13:e paragraf – störande av allmän ordning). 

Övrigt: 10 st. bråklarm. 

 

 

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

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 0 st. (+-0) 

 Fritidshus: 0 st. (+-0) 

 Förråd/källare/vind: 4 st. (+-0)  

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 2 st. (-1) 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 12 st. (+1) 

 Personrån: 0 st. (+-0) 



 

 

Bränder 

 Skadegörelse/mordbrand: 0 st. (+-0) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 2 st. (+-0) 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 0 st. (-1) 

 Övrig skadegörelse: 2 st. (-7)  

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 5 st. (-5) 

 Innehav: 16 st. (+-0) 

 

  


