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Antal rapporterade händelser: 43 st.
Antal rapporterande verksamheter: 6 st.
Sammanfattad lägesbild: Situationen på Stadsbiblioteket upplevs som oförändrad. Det
konsumeras mycket alkohol där inne och man har frekventa besök av alkoholpåverkade
individer. Det finns ingen anledning att tro att detta kommer att förändras i närtid eftersom vi
nu går in i sommaren och det i sig alltid innebär en generellt ökande alkoholkonsumtion. Med
den konsumtionen kommer också ordningsstörningarna att öka. Även om det inte är lika
vanligt förekommande som besök av påverkade personer så har man även från och till besök
av personer som lider av psykisk ohälsa och som på olika stör verksamheten och bibliotekets
besökare. Som vanligt jobbar både personal, centrumvärdar och ordningsvakter aktivt med
detta. Över hälften av alla rapporterade händelser rör biblioteket och ovan nämnda
problematik. Problematiken drabbar även till viss del näringsidkare i centrum.
Faxeholmen rapporterar ett par händelser med hög musik som Trygghetsjouren hanterat. Man
rapporterar också om en plats med osunt ungdomshäng. Platsen kommer att få besök av polis
framgent.
Från polisens håll rapporteras en anmälan om personrån. Rånet ska ha skett i samband med en
krogkväll. Rånet inträffade i Söderhamn, dock inte i centrumkärnan. Förundersökning pågår.
Två allvarliga händelser som däremot utspelade sig i centrumkärnan är dels ett bråk mellan
några ungdomar som slutade med att en av ungdomarnas föräldrar anslöt till platsen och
hotade övriga med ett vapenliknande föremål. Där pågår en förundersökning gentemot
föräldern om vapenbrott och grovt olaga hot. En annan händelse gäller också ett bråk mellan
unga människor som slutade med att fyra personer, varav den yngsta var 14 år gammal, greps
av polis.
Övrigt från polisen är att buskörningen, som väntat, ökat något. Det rör sig om både atraktorer, mopeder och personbilar. Bland annat blev ett polisfordon passerat i centrala
Söderhamn av en moped som framfördes på bakhjulet. Farliga tilltag som lätt kan resultera i
personskador. Motorburna ungdomar samlas oftast på E-center kvällstid men också vid CFL.
Majoriteten är av dessa ungdomar är skötsamma ungdomar som också har ett väldigt gott
bemötande gentemot polis, trygghetsvandrare, socialtjänst och andra vuxna som möter dem.
Det finns dock undantag och polisen vädjar till föräldrarna att samtala med sina ungdomar
kring attityder både till människor men även till trafik och trafiksäkerhet. Det sista vi vill ha är
skadade eller förolyckade ungdomar i trafiken. Slutligen rapporteras att nio bilar som stod
parkerade på Resecentrums långtidsparkering utsattes för inbrott under en och samma natt.
Under maj månad genomförde polis, tillsammans med ett antal andra myndigheter,
gemensamma arbetsplatsinspektioner i Söderhamn i syfte att förhindra osund konkurrens.
Ärenden rörande bland annat smuggeltobak och brott mot utlänningslagen initierades av
Tullverket respektive Polismyndigheten. Arbetsmiljöverket hade ett flertal påpekanden.
Samma kväll genomförde även polisen en narkotikainsats som resulterade i ett par ärenden
kring narkotikabrott av normalgraden, ett ringa narkotikabrott, ett rattfylleri
(narkotikapåverkad förare) samt ett par orosanmälningar till Socialtjänsten.

Rädda Barnen rapporterar att fem trygghetsvandringar har genomförts under aktuell period,
bland annat på Valborgsmässoafton. Alla grupper som vandrat rapporterar om trevliga
ungdomar, "lugnt och städat", trevlig stämning o.s.v.
Från skolans håll rapporteras att Lillbergets förskola återigen utsatts för skadegörelse och
klotter. Även Sandarne skola har utsatts för detta. Där har det även eldats och man har hittat
en PET-flaska med bensin på skolgården. Polisanmälan är upprättad och Securitas kommer att
öka sin rondering den närmaste tiden för att förebygga fortsatt skadegörelse.

Återrapportering, operativa arbetsgrupper
Trygg i centrum: Kameror är på väg upp vid bussomstigningsplatserna (Källgatan och
Järnbron), dock ska det hela anmälas till Integritetskyddsmyndigheten. Någon
tillståndsansökan behövs dock inte eftersom det rör kollektivtrafik. Ansökan om
kameraövervakning av gågatan har skickats in.
Aktörer i centrum upplever ett ökat fylleri i centrum. Ordningsvakterna försöker jobba mer
offensivt enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.
Det har pratats om några slagsmål utanför vissa butiker i centrum men inget verkar ha anmälts
till polisen.
Förebyggande enheten planerar för ett rådslag kring kärnan av de ungdomar som hänger vid
Willys.

Ordningsvakterna i centrum, statistik
(OBS! April kalendermånad)

Antal avvisade personer:
P.g.a. störande av allmän ordning:1 personer
P.g.a. berusning/alkoholförtäring: 45 personer
P.g.a. offentlig urinering: 1 person.
Antal omhändertagna personer:
LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer): 1 person
Antal envarsgripna personer: -

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

Inbrottsstölder:
Bostad: 4 st. varav 2 försök till inbrottsstöld (+- 0)
Fritidshus: 2 st. (+ 2)

Förråd: 1 st. (- 4)
Övrigt: 0 st. (+- 0)
Våldsbrott (utomhus):
Misshandel: 14 st. (+ 7)
Personrån: 1 st. (+ 1)
Våldsbrott (inomhus):
Misshandel: 10 st. (- 4)
Personrån: 0 st. (- 1)
Bränder
Skadegörelse/mordbrand: 3 st. (- 2)
Allmänfarlig vårdslöshet: 1 st. (+ 1)
Skadegörelse (ej brand)
Klotter: 0 st. (+- 0)
Övrig skadegörelse: 8 st. (+ 4)
Narkotikabrott
Eget bruk: 11 st. (+ 3)
Innehav: 18 st. (+ 4)

