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Ett informationsblad för grannsamverkan
inom Lokalpolisområde Nyköping:
Nyköpings kommun.

Till samtliga grannsamverkare
Som polischef i Nyköping känner jag en stor
tillfredställelse över den väl fungerande
Grannsamverkan som succesivt vuxit fram
under de senaste åren. Det engagemang ni
alla visar i detta arbete gör att vi över tid kommer att minska antalet inbrott och stölder i
vårt lokalpolisområde.

Jag vill uppmana er alla att ytterligare utveckla samverkan inom ert område och gärna
verka som ambassadörer mot andra områden
som ännu inte anslutit sig till grannsamverkansarbetet. Ju fler vi blir desto tryggare kommer våra områden att bli.

Just metoden Grannsamverkan har vid nationell granskning visat på en reducering av
dessa brottstyper med över 30% vilket innebär att väldigt många människor sluppit att
uppleva känslor av otrygghet som ett inbrott i
ens hem faktiskt väcker. I ert arbete gör ni
verkligen skillnad och ni är alla riktigt bra
samarbetspartners till oss vid polisen.

Avslutningsvis ett stort tack och beröm för det
arbete ni utför i era områden.

Johan Levin

Polischef Nyköping
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Den senaste statistiken gällande utvald brottslighet i Nyköping
Nedan kan ni se statistiken för några utvalda
brottskategorier. Vi kan se att vi slapp den ökning av inbrott och inbrottsförsök som skedde
september-december förra året.
Det gör att vi ser ut att gå mot ett år med rekordfå inbrott sett över en tioårsperiod. Till
höger visas preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet över anmälda fullbordande
inbrott i Nyköping.
När det gäller det totala antalet stöld- och
tillgreppsbrott har även de minskat stadigt
de senaste åren.
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Snö, ansvar och skyldigheter
För många är vintern detsamma som en längtan
efter snö och kyla. För vissa, såsom snöröjarna,
är snön en inkomstkälla. För vissa, främst våra
äldre, kan snön vara en väldigt begränsande faktor. Och för många villaägare betyder snön allt
från ångest till gratisträning.
Det är du som fastighetsägare som har ansvar att
snöröja och halkbekämpa trottoaren utanför din
fastighet. Som trottoar saknas räknas en meters bredd av gatan som gångytan som du som fastighetsägare då ansvarar för. Hur du gör på din tomt är helt upp till dig men nyfallen snö kan ha
både fördelar och nackdelar.
Vissa år, när det är riktigt mycket snö, så minskar delvis inbrotten då det är svårt för tjuven att ta
sig fram till fastigheten bakvägen. Är det snö så kan det även underlätta för polisen att spåra en
inbrottstjuv i snön.
För att minska risken att bostaden ska utsättas för inbrott är det bra att bostaden upplevs som bebodd. Är du på semester, prata med grannen om hur ni kan hjälpas åt med att snöröja. Under vintern skapar dessutom parkerade bilar problem för våra snöröjare så ett tips är att låta grannarna
stå på din parkering när du är bortrest. På så sätt ser det ut som att du kommer och går till bostaden, fast du egentligen är bortrest.

Behöver ni nya skyltar?
Att ha rena och snygga skyltar signalerar att området är
aktivt. Börjar era skyltar bli slitna eller har gått sönder—hör
av er till oss via vår funktionsbrevlåda och beställ nya.
När det gäller frågor om Grannsamverkan som inte är
brådskande är det den funktionsbrevlådan ni ska använda:
Grannsamverkan.nykoping@polisen.se
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Brottsplatsundersökningar
Vid inbrott är det viktigt för polisen
med vittnesuppgifter och att säkra
spår vid brottsplatsen. Förhör och
brottsplatsundersökningar bör också
göras så tidigt som möjligt så att inte
minnesbilder försvinner och tekniska
spår städas bort.
Teknisk bevisning har blivit allt viktigare när
det kommer till att knyta misstänka gärningsmän till brott. Det är i första hand lokala
brottsplatsundersökare från Lokalpolisområde
Nyköping som åker ut och säkrar spår vid bostadsinbrott i våra kommuner. När det gäller
grövre brott är det kriminaltekniker som används.
Brottsplatsundersökarna letar spår efter gärningspersonen i form av till exempel
•
•
•

sko- och fingeravtryck
verktygsspår
blod- eller salivspår.

De försöker också skapa sig en bild av hur
inbrottstjuven gått tillväga. Får vi en bra bild
över hur inbrottet har gått till kan det också ge
oss tips på hur vi kan förebygga dem.

Ett säkrat skospår

Helena Rösch som jobbar som kriminaltekniker i Nyköping och som har undersökt många
bostadsinbrott har ett tips som kan underlätta
polisens jobb om man råkar ut för ett inbrott:
”Om du kommer hem och märker att du har
haft inbrott och verkligen måste gå in - ta av
dig skorna. Bra skospår i huset efter förövare
är jättebra spår för oss i utredningen. Då man
normalt inte har uteskor i sin bostad blir det
enklare att hitta spår från just gärningsmannen. Och rör ingenting du absolut inte måste
förrän vi har varit på platsen.”
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Anmälda brott - preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet
Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott (−5%),
jämfört med året innan. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %).

Stöld- och tillgreppsbrott
•
•
•
•

•

Under 2021 anmäldes 388 000 i kategorin stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning
med 33 200 brott (−8 %) jämfört med 2020.
De brottstyper inom kategorin som minskade mest, var cykelstöld (−16 %) samt inbrottsstöld i
industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor med mera mest (−20 %).
Totalt anmäldes 12 500 bostadsinbrott under 2021, en minskning (−15 %) jämfört med 2020.
Villainbrotten minskade till 6 530 brott (−22 %), medan inbrott i lägenhet minskade till 6 000
brott (−5 %).
Från 2020 till 2021 minskade antalet personrån till 6 210 anmälda brott (−17 %).
- Anmälda rån mot vuxna (18 år eller äldre) minskade till 4 050 brott (−14 %).
- Anmälda rån mot barn (under 18 år) minskade till 1 620 brott (−26 %).
Totalt begicks 672 av de anmälda personrånen 2021 med skjutvapen, vilket var en ökning
(+3 %) jämfört med 2020. Merparten (83 %) av rånen med skjutvapen var mot vuxna (18 år
eller äldre).

Text från bra.se

Med vänliga hälsningar,
Polisen i lokalpolisområde Nyköping.

