
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal gemensam lägesbild 

Söderhamns kommun 
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Antal rapporterade händelser: 36 st. 

Antal rapporterande verksamheter: 7 st. 

Sammanfattad lägesbild: Den missbruksrelaterade problematiken på biblioteket fortsätter. 

Problematiken är främst kopplad till toaletterna (bland annat envisas någon/några med att 

stoppa föremål i dörrarnas lås så att de inte går att låsa upp) och städpersonalen anträffar 

tomma ölburkar och spritflaskor lite här och där (bland annat i ventilationssystemet). Två 

ljusstakar i form av fyra hästar i trä, tillverkade och målade av konstnären Erik Gustav Kring, 

har stulits.  

Även Förebyggande enheten har under sina fältningar uppmärksammat spring av ungdomar 

på biblioteket där man misstänker att man, utifrån avvikande beteenden, hanterar narkotika. 

Fältarna, tillsammans med bibliotekspersonalen, kommer att fortsätta ägna uppmärksamhet åt 

detta och man samverkar även med polisen för att hantera det hela. 

Flera skadegörelser och bränder har inträffat i och vid skolor under perioden. Stenbergaskolan 

har haft flera mindre bränder/rökutveckling i skolan under de sista veckorna innan jullovet där 

brandkåren har behövt rycka ut. Under julhelgen utsattes Stugsunds skola för skadegörelse. 

En fönsterruta krossades och plankor har slitits loss från staketet och klottrats ner med texten 

"God Jul" på innergården. Under nyårshelgen var Norrtullskolan utsatt för skadegörelse på en 

dörr och fönster. Från övriga skolor och förskolor har inget rapporterats för perioden. 

Från Faxeholmens rapporterar man bland annat om haschrökning i källare. Detta är något som 

även polisen har uppmärksammat i samband med att man genomsökt allmänna utrymmen på 

olika ställen i staden. Här samverkar man medelst tillsyn, städning och, där det är möjligt, 

låsning av lokaler. Förutom ovanstående rapporterar Faxeholmen om två händelser där man 

anträffat obehöriga, påverkade (och sovande) personer i källare och trapphus. 

Polisen har återkommande besökt E-center kvällar och helger för att samtala med, och i vissa 

fall lagföra, ungdomar som samlas där med sina fordon. Generellt sett råder god stämning när 

polisen samtalar med ungdomarna. Någon kväll när polispatrull var på plats hade 

Nattvandrarna ställt upp ett glöggtält där i syfte att samtala och umgås med ungdomarna.  

Inne i stan har polisen bl.a. omhändertagit en person som satt på golvet inne i Furangallerian. 

Vederbörande mådde psykiskt dåligt och transporterades till vårdinrättning. Vid ett annat 

tillfälle kontrollerades tre ungdomar av områdespoliserna. En av ungdomarna, 15 år gammal, 

misstänktes vara narkotikapåverkad och medtogs för kroppsbesiktning. Snabbtestet visade 

positivt på amfetamin. Flygstaden utsattes under perioden för ytterligare ett inbrott i 

idrottshallen. På Folkets Hus i Marmaverken anordnades en ungdomsfest. Polispatrull besökte 

festen och konstaterade att det rådde god stämning. Endast mindre mängder alkohol 

förverkades. I samverkan med skolorna har polisen genomfört förebyggande narkotikasök 

med narkotikasökhund på bland annat Staffangymnasiet och Norrtullskolan. Glädjande nog 

anträffades inte någon narkotika. Söken är ett led i en strategi att få skolorna fria från 

narkotika. Eftersom söken sker efter skoltid är det främsta syftet att tillse att man inte förvarar 

narkotika på skolorna. När det gäller bränderna som nämndes tidigare på Stenbergaskolan så 

ägde ytterligare en brand rum under sista dagen av inrapporteringsperioden. Där identifierades 



 

 

en misstänkt person och utredning pågår nu. Naturligtvis tittar man på eventuella kopplingar 

till tidigare brandtillbud. 

På kvällen den 19 januari var Kommunpolisen och Trygghetssamordnaren, tillsammans med 

flera politiker, inbjudna till ett möte på Ljusne Folkets Hus. Ett 70-tal medborgare hade 

samlats för att samtala och utforma en handlingsplan för att öka tryggheten i Ljusne. Många 

medborgare i Ljusne upplever sig otrygga utifrån att det är många personer som är placerade i 

Ljusne av socialtjänster från andra kommuner i landet. Flera av dessa personer är i behov av 

samhällets olika stöd pga. missbruk och kriminalitet och kan uppfattas som hotfulla av andra 

medborgare. Mötet var konstruktivt och en sammanställning av olika förslag på åtgärder 

kommer vara möjlig att ta del av. Vissa åtgärder har redan initierats. 

RF SISU och Staffangymnasiet rapporterar om grönt läge från deras respektive verksamheter. 

Återrapportering, operativa arbetsgrupper 

Trygg i centrum: Vid senaste Trygg i centrum den 18/1 rapporterade samtliga verksamheter 

att läget generellt är lugnt. Rekordmånga deltar i Norrtullkyrkans frukostar. Polisen är på gång 

med kameraövervakning på baksidan av Furangallerian/taket. Boendestöd rapporterade att de 

troligen får beslut om modellen ”Bostad först” i februari. Biblioteket och Förebyggande 

enheten har uppmärksammat spring av tonåringar i studierummen. Förebyggande enheten och 

polis kommer att delta i ett möte på initiativ av Länsförsäkringar kring hur man kan jobba 

med motorburen ungdom. 

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.  

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

Antal avvisade personer: 33 st. 

Antal omhändertagna personer: 4 st. (enligt LOB - Lagen om omhändertagande av 

berusade personer). 

Övrigt: 5 st. stöldrelaterade ingripanden. 8 st. bråklarm. 

 

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

Inbrottsstölder: 

 Bostad: 0 st. (-2) 

 Fritidshus: 0 st. (+-0) 

 Förråd/källare/vind: 4 st. (+2) 

 Övrigt: 1 st. (idrottshall, Flygstaden) 



 

 

Våldsbrott 

 Misshandel (offret obekant med gärningsman): 3 st. (+3) 

 Misshandel (offret bekant med gärningsman): 11 st. (+8) 

 Personrån: 0 st. (-1) 

  



 

 

Bränder 

Mordbrand: 0 st. (+-0) 

 Skadegörelse: 4 st. (+4) 

 Allmänfarlig vårdslöshet: 2 st. (+2) 

Skadegörelse (ej brand) 

 Klotter: 1 st. (+1) 

 Övrig skadegörelse: 9 st. (+3) 

Narkotikabrott 

 Eget bruk: 10 st. (+3) 

 Innehav: 16 st. (+8) 

 

  


