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BOSTADSINBROTT 

 
Lägesbild Södertälje Kommun  
I Södertälje Kommun anmäldes 11 bostadsinbrott under mars. Det är fler an-
mälda brott jämfört med mars 2021, då totalt 4 bostadsinbrott anmäldes.  
 
Mars 2021: 4 
Mars 2022: 11 
 
Bostadsinbrotten är spridda över veckans alla dagar med en viss övervikt på, 
tisdagar och söndagar. Merparten av brotten har skett på dagtid, vid lunch. Två 
brott har anmälts av samma lägenhetsinnehavare på Sköldvägen. Vid en när-
mare granskning av dessa ärenden finns tecken på psykisk ohälsa. Det är oklart 
om inbrotten verkligen ägt rum.   
 
Utav de 11 bostadsinbrotten är de flesta fullbordade. 8 st är riktade mot lägen-
het. I ett av villainbrotten var larm installerat, men gick inte igång på grund av 
att gärningsmannen täckt över kamera och sensor i hallen.  
 
I inbrotten i villa har gärningsmännen vanligen tagit sin in i villan via ett fönster 
som de antingen slagit sönder eller brutit upp. Vid ett inbrottsförsök i villa hade 
ett skärverktyg placerats på glasrutan men lämnats kvar av oklar anledning. Det 
finns ingen identifierad gärningsman i något av inbrotten.  
 
Lägesbild Salem Kommun  
Salem Kommun har inte haft något inbrott under mars månad 2022.  
Mars 2021: 2 
Mars 2022: 0 
 
Lägesbild Nykvarn Kommun  
Salem Kommun har inte haft något inbrott under mars månad 2022.  
Mars 2021: 1 
Mars 2022: 0 
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ÖVRIGA INBROTT 
 
Lägesbild Södertälje Kommun  
I Södertälje anmäls ett stort antal andra typer av inbrott, tex: stöld genom in-
brott i källare /vind, inbrott i garage, byggarbetsplatser samt verkstäder. Under 
mars 2022 anmäldes totalt 29 sådana här brott, vilket i sig inte är något avvi-
kande för lägesbilden. I snitt anmäldes 37 brott varje månad under 2021. Dessa 
inbrott sker vanligtvis kvällstid på söndagar.  
 
Övriga anmälda inbrott, mars 2022 

 
 
Lägesbild Salem Kommun  
I Salem Kommun har den endast anmälts 1 inbrott av detta slag under mars 
2022, jämfört med 14 anmälningar februari 2021. 
 
Lägesbild Nykvarn Kommun 
Även Nykvarn Kommun är rätt förskonade från dessa inbrott då 3 anmälningar 
inkom under mars 2022. (5 anmälningar mars 2021) 
  
 

NY! BILDELSSTÖLDER 
 
Lägesbild lokalpolisområde Södertälje  
Bildelsstölder är ett stort problem i Södertälje. 2021 var ett rekordår med nästan 
en dubblering av bilddelsstölderna jämfört med 2020. Även i år fortsätter 
dessa stölder att öka. Det är främst katalysatorer som stjäls, men även radio- 
och navigationssystem, rattar är eftertraktade. Katalysatorerna stjäls i syfte att 
komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorer. Dessa säljs sedan på den 
svarta marknaden. Toyota Prius är ett exempel på en bilmodell som drabbats 
hårdast. Dessa stölder sker spridd i vårt lokalpolisområde. Stölderna sker främst 
nattetid, då tjuvarna kan arbeta ostört. Områden som sticker ut är boende- fler-
bildsparkeringar vid Fornhöjden samt vid Östertälje Station.  
 
 
 
 

Brottskoder Anmälda brott

0818 Stöld genom inbrott från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, kommersiell utställningslokal 1

0822 Stöld genom inbrott från byggplats, från bod, tillfällig barack, container, vagn eller liknande på byggplats 5

0823 Stöld genom inbrott från garage, även i anslutning till bensinstation, bilverkstad 2

0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 9

0826 Stöld genom inbrott från fritidshus 1

0830 Stöld genom inbrott, annan stöld 11
Totalt 29
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Bildelsstölder hittills i år (jan-mars 2022) 

• Södertälje Kommun 117 st 
• Salem Kommun 25 st 
• Nykvarn Kommun 3 

 
Några brottsförebyggande tips:  

• Parkera bil på upplyst plats, helst i garage 
• Ha larm på bilen som reagerar när bilen lutas 
• DNA-märk stöldbegärliga delar för att underlätta spårning 
• Använd rattkrycka för att försvåra att bilen flyttas 
• Fundera på möjligheter att starta nattvandringar inom ramen för grann-

samverkan 
• Har du redan drabbats? Risken är hög att gärningsmännen återvänder ef-

ter en tid när man fått bildelarna ersatta 
• Tillkalla polis snabbast möjligast, bästa möjlighet för polisen att stoppa 

dessa om de tas på bar gärning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


