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Ett informationsblad för grannsamverkan
inom Lokalpolisområde Nyköping:
Gnesta, Nyköping, Oxelösund
och Trosa kommun.

Forskningen visar att brott ökar under perioder av arbetslöshet. Den stress det innebär
att bli arbetslös ökar risken för oro, ångest,
depression och alkoholkonsumtion i ett
stressreducerande syfte. Sammantaget får
detta naturligtvis konsekvenser och risken för
olika typer av brott ökar samtidigt som andra
brott tenderar att minska. Polismyndigheten
har beslutat om en nationell särskild händelse* för att vi ska kunna organisera oss och
möta den här krisen.

Vad händer nu?
Vi befinner oss just nu i en situation vi aldrig
tidigare befunnit oss i. En tid som prövar alla
av oss där vi tvingats att ställa in mycket av
vårens inplanerade aktiviteter, vilket du
kanske själv har noterat eftersom vi bland annat fick ställa in informationskvällen för huvudkontaktombuden inom grannsamverkan.
Vi har alla ett ansvar och fokus ligger på att
bromsa hastigheten av smittspridningen av
coronaviruset. Vi ska rädda liv. Det går inte
att säga emot det.

* Särskild händelse innebär ”En plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad
för, och som därför ska hanteras utanför
denna med en speciell organsation och ledning. Det kan handla om att det behövs extra
många poliser eller speciella kompetenser.
Man kan också besluta om särskild händelse
för att avlasta den ordinarie polisverksamheten.”
Du kan läsa mer på polisens hemsida: https://
polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sarskild
-handelse/
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Mycket inom polisen är för tillfället pausat,
som exempelvis samverkansmöten, föreläsningar, medborgardialoger osv. Just nu har vi
jobbat ikapp och avvaktar utvecklingen i
samhället. I vår planering, som pågår dygnet
runt, prioriterar vi hela tiden och har omfallsplaner utifall vi själva skulle drabbas av ett
stort personalbortfall pga. sjukdom. Vi har
inventerat all vår personal och utrustning. Vi
har redan idag omfördelat en del resurser
inom Polismyndigheten och prioriterar bort
det som inte är absolut nödvändigt och internt har vi idag en bra metod och vi har bra
utrustning för att själva arbeta för att vi inte
ska bli sjuka. Vår bedömning är att det är
lugnt just nu men vi är också beredda på ett
värre scenario.

På bild ser du Anders Thornberg, Sveriges Rikspolischef.

Som vi nämnde på föregående sida finns det
vissa brott som ökar nu när fler går hemma.
Filmen som finns på nedan länk tar upp några
av de brott som uppstått i samband med
spridningen av Corona. Se gärna filmen och
dela med dig av den till dina nära och kära, så
hjälps vi åt att förebygga brott.
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/
stoppa-tjuven/?utm_campaign=%3Ctema%
20eller%20kampanj%3E%7C%3Cdatum%
3E&utm_medium=email&utm_source=nyhets
brev-

Hör gärna vår chef, Rikspolischef Anders
Thornberg, när han berättar om läget vi har
idag med Corona och hur vi jobbar inom Polismyndigheten. Se följande länk:
https://www.youtube.com/watch?
v=kO7UUFuEsQo&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR3sQkqQyxDdtE_FehRHSX7b884fgcJL5
SRGD8FRc6mJK3c85BlZkWBgdjY

För dig som inte har tittat på filmklippet så rör
sig många av brotten om olika slags bedrägerier. Kriminella utnyttjar situationen med Corona och vill på ett eller annat sätt lura människor på pengar eller ägodelar, antingen via
internet eller genom att knacka dörr.
Risken att drabbas av denna typ av brott är
inte jättestor, vilket de även nämner i filmen,
men på nästa sida följer ändå några av de
tips som filmen tar upp kring hur du kan
skydda dig.
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Bra tips att påminna sig själv och sina nära och kära om
- Klicka inte på okända länkar eller bifogade filer.
- Öppna inte dörren för okända, oavsett om de har arbetskläder eller liknande.
- Köp inte ”mirakelprodukter”, som inte stärks av en vetenskaplig grund och är allmänt känd.
- Lämna aldrig ut personliga koder och lösenord.

Vi kommer tillsammans att klara denna utmaning, och som alltid: Fortsätt att ha ögon och öron
öppna, för vi jobbar bäst tillsammans!

Dags för årets första statistik gällande utvald brottslighet i lokalpolisområdet
Statistiken består av några utvalda brott per kommun i lokalpolisområde Nyköping. Den är
inte ett exakt mått på brottsligheten, bl.a. eftersom inte alla
brott polisanmäles. Däremot kan
siffrorna visa ungefär vad som
hänt på sistone i brottsväg.
Vi har valt att dela upp brotten
per kvartal och ange föregående
år som referens. Det är för att
du ska få en så enkel överblick
som möjligt, och för att du ska
kunna jämföra med någonting.
Denna bild är tagen år 2016 i Oxelösund av polisens fotograf Lars Hedelin.
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Inbrott i bostad
Siffrorna nedan innefattar inbrott och försök till inbrott i villa, radhus och lägenhet.
I år har vi hittills haft en liten ökning av
inbrott och försök till inbrott i Nyköping,
medan vi haft en minskning i Oxelösund.
I Gnesta och Trosa har nivån hållit sig på
densamma som förra året.
Av de brott som skett i Nyköping utgör
13 st fullbordade inbrott, och de övriga är
försök.
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Inbrott och stöld i källar– och vindsutrymmen samt fritidshus
Siffrorna nedan innefattar alla inbrott i källar- och vindsutrymmen samt stöld ur dem utan inbrott.
Dessutom ingår inbrott i fritidshus.
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Att döma av siffrorna ovan
har vi hittills i år haft färre
inbrott och stölder i källarutrymmen, vindsutrymmen
och fritidshus i de flesta
kommuner i Lokalpolisområde Nyköping. Gnesta
kommun sticker ut lite, och
där har det istället varit en
ökning.
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Skadegörelse
Siffrorna nedan innefattar all typ av skadegörelse, t.ex. klotter, repade bilar och krossade fönster.
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I år har skadegörelsebrotten hittills
ökat i Nyköping och Gnesta, medan
de minskat i Oxelösund och Trosa—
jämfört med i fjol.
Läs gärna mer om polisen arbete med
skadegörelse och klotter på vår webbsida:
https://polisen.se/om-polisen/polisensarbete/skadegorelse-och-klotter/
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Stöld av båt och båtmotor.
Siffrorna nedan innefattar stöld av båtar med och utan motor, samt stöld av båtmotorer.
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Båt– och båtmotorstölderna har
hittills i år inte varit lika många som
i fjol. Vi kan se en viss ökning i
Oxelösund, men har även en
minskning i Trosa.
I vårt lokalpolisområde är det inte
många som är involverade i båtsamverkan, trots att det generellt är
en effektiv metod för att reducera
antalet stölder av båtar/båtmotorer.
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Det var nästan allt för denna gång, men först en liten påminnelse.
Hoppas att du fick nytta av årets första grannsamverkansblad. Innan vi lämnar för denna gång,
vill vi skicka med en liten påminnelse om hur du kan nå oss. Det finns trots allt flera kontaktvägar
in till oss, och du ska inte tveka att höra av dig antingen om
du blivit utsatt för brott eller om du kanske bevittnat något
som du vill tipsa oss om. Det går även att ställa frågor till polisen via några av nedan kontaktvägar:

Om du behöver akut hjälp—Ring 112.
Om du vill göra en anmälan som inte är brådskande, eller
om du har tips/frågor—Ring 114 14.
Du har dessutom flera möjligheter att nå oss digitalt.
På följande sida kan du skicka meddelanden, såsom tips till
oss: https://polisen.se/kontakt/region-ost/
På följande sida kan du anmäla några av de vanligaste brotten: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

Nu tackar vi för oss och hoppas att du får en riktigt fin påsk! Kanske kan du inte riktigt fira på så
sätt som du gjort andra år, men något slags påskmys håller vi ändå tummarna för. Vi bör inte underskatta en hälsning av en bekant röst över telefon i dessa tider.
Ta hand om dig och dina nära. Vi hörs!

Med vänliga hälsningar,
Polisen i Lokalpolisområde Nyköping

