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Den senaste tiden har det inte gått en dag utan 

att man har läst rapporter och hört nyheter om 

covid-19 och dess påverkan på oss. Och inte 

heller i Grannsamverkansbladet kan vi låta bli 

att nämna det. På grund av situationen nu har 

vi under året inte kunnat utbilda några nya 

kontaktombud till grannsamverkansområden, 

så därför har antalet hushåll som jobbar med 

metoden heller inte ökat i Nyköping. I skri-

vande stund så talas det om en andra våg och 

vi vet först i nästa brev hur det gick och hur 

den påverkade oss.  

Vi inom Polisen har såklart följt brottsutveckl-

ingen under pandemin och även om vi är mitt 

inne i den så kan vi redan nu se trender. Och 

just nu ser vi att det egentligen inte finns några 

tydliga konsekvenser av pandemin i brottssta-

tistiken. Vissa brott har ökat för att sedan 

minska och tvärtom. Så än är det tidigt att dra 

några slutsatser. 

 

Vad händer nu? 

Men, covid-19 eller inte, arbetet inom polisen 

fortsätter som vanligt. Just nu har vi sett att 

antalet inbrott ökat under en tid och vi jobbar 

mycket med att kartlägga dessa brott för att 

kunna förebygga dem och gripa de som utför 

dem. I den kartläggning och analys vi gör är 

era iakttagelser och vittnesmål viktiga. Så om 

ni har information – lämna över den informat-

ionen till oss. Ett enkelt och snabbt sätt att 

göra det är genom att lämna tips på poli-

sen.se. 

I vårt samarbete med kommunen är trygghet i 

våra bostadsområden ett prioriterat område 

och där är just metoden Grannsamverken en 

metod vi ska jobba vidare med och utveckla. 

Så vår förhoppning är att ni kommer att få för-

utsättningar för att göra ett ännu bättre arbete 

i era områden under 2021. 

Ett informationsblad för grannsamverkan 

inom Lokalpolisområde Nyköping:  

Nyköpings kommun. 
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Viltolyckor 

Nu när hösten och mörkret kommer sker det som flest viltolyckor . Tänk på att hålla hastighetsbe-

gränsningarna och var vaksam när du kör, speciellt vid gryning och skymning. Om olyckan ändå 

är framme och du råkar köra på ett vilt så ska du enligt lag anmäla detta till polisen på telefon-

nummer 112, detta gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.  

Om viltet du kört på inte avlidit så hjälper polisen till att ta kontakt med berörd eftersöksjägare. 

Här nedan följer statistik på antalet viltolyckor i lokalpolisområde Nyköping och en karta för din 

kommun där du ser vart de flesta viltolyckorna sker. Kör med klokhet och ta hand om dig, andra 

trafikanter och djuren. 

Dags för senaste statistiken gällande utvald brottslighet i lokalpolisområdet 

En liten påminnelse om varför ser siffrorna kan variera från 

gång till gång...  

Statistiken vi tar ut är beräknad på anmälda brott. För varje dag 

som går kan det bland annat tillkomma anmälningar i efterhand 

och brott kan också rubriceras om så att de istället räknas som ett 

annat brott. Därför kan siffrorna skilja sig aningen från tidigare 

nummer av grannsamverkansbladet. 

För att du ska få veta lite mer om vad som händer där du bor, har vi tagit fram statistik för några 

olika brott för din kommun i lokalpolisområde Nyköping. Det kan vara bra att ha i åtanke att sta-

tistiken inte är ett exakt mått på brottsligheten, bl.a. eftersom inte alla brott polisanmäles. Däre-

mot 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.  
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Brottsstatistik för  Nyköpings kommun 

Siffrorna nedan innefattar: 

-Inbrott och försök till inbrott i villa, radhus och lägenhet. 

-Inbrott i källar- och vindsutrymmen samt stöld ur dem utan inbrott. Dessutom ingår inbrott i fri-

tidshus. 

-Skadegörelse, t.ex. klotter, repade bilar och krossade fönster. 

-Stöld av båtar med och utan motor, samt stöld av båtmotorer.  
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Fortsättning brottsstatistik.. 

Det som vi ser enligt statistiken är en liten uppgång 

av stölder och inbrott i källare, vind och fritidshus, 

inbrott i bostäder. Även skadegörelser har ökat.  

Båt och båtmotor stölder har däremot minskat kraf-

tigt från 16st anmälda stölder till 3st, detta gäller för 

perioden juli-september och jämförelsen är mellan 

2019 och 2020. 

Längre ner i brevet får du en länk på tips till hur du 

kan skydda dig mot brott. 

Våld i nära relation, hur du anmäler och tipsar polisen. 

I dessa speciella pandemitider ökar riskerna för våld i hemmet, detta på grund av att allt fler män-

niskor isolerar sig i hemmet. Polisen har arbetat förebyggande mot detta genom att bland annat 

skapa affischer som delats ut till fastighetsägare, hyresvärdar med flera. Affischerna har satts 

upp i trappuppgångar i flerfamiljshus och innehållet i dessa uppmanar utsatta att anmäla våld i 

hemmet och att ta hand om varandra genom att tipsa eller anmäla brottet till polisen om du miss-

tänker att någon granne far illa i hemmet. Mörkertalet för dessa brott är tyvärr stort och därför 

måste vi alla hjälpas åt att göra det vi själva kan för att minska våldet.  

Om man tittar på misshandel mot barn så ser vi tyvärr en ökad kurva de senaste tre åren och 

detta är innan Coronas intågande. 

Om du misstänker att någon utsätts för våld i hemmet tveka 

då inte utan kontakta polisen.  

Vid pågående brott ring 112. 

För tips och misstanke om brott ring 114 14 eller gör en an-

mälan på vår webb genom dessa länkar:  

För anmälan av de flesta brott, https://polisen.se/utsatt-for-

brott/polisanmalan/  

För tips, https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-

via-webben/ 

Det går såklart även bra att komma till din närmaste polisstat-

ion och göra en anmälan eller lämna ett tips direkt till vår per-

sonal. 

Dessa kontaktuppgifter gäller för alla typer av brott inte bara för våld i hemmet, det 

kan vara allt ifrån en förlorad plånbok till ett kontobedrägeri eller ett tips på något 

misstänkt du sett eller hört. 

Statistiken är framtagen från brottsföre-

bygganderådets (BRÅ) hemsida. 
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Med detta vill vi tacka för allt gott arbete ni gör inom grannsamverkan!  

 

Vi vill även passa på att påminna om att inte glömma att släcka lju-

sen innan ni lämnar rummet. 

 

Vill du läsa mer om hur du kan skydda dig mot brott så får du här 

nedan en länk:  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/

bostadsinbrott/      

 

Ha nu en fin höst och ta hand om dig själv och andra!  

Med vänlig hälsning 

Polisen i lokalpolisområde Nyköping. 


