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”Nyköpings kommun och Polismyndigheten har 
tecknat en samverkansöverenskommelse för 
trygghetsskapande och brottsförebyggande ar-
bete i kommunen. Syftet är att gemensamt 
kraftsamla och agera mot de problem som be-
döms mest angelägna och där effekter kan för-
väntas genom samverkande insatser. Utifrån 
den lokala lägesbilden har vi  fastslagit 
”Trygghet och säkerhet i boendemiljö” som ett 
prioriterat område och vårt gemensamma mål 
är  ”Att förebygga brott och öka känslan av trygghet i våra bostadsområden”. Detta vill vi 
bland annat göra genom att både polisen och kommunen arbetar tillsammans med med-
borgarna med metoden ”Grannsamverkan” och vår ambition är att stärka den lokala för-
ankringen tillsammans med Er som grannsamverkare. Inom Nyköpings kommun finns idag 
57 Grannsamverkansområden med totalt ca 3000 hushåll anslutna och vår målsättning 
med vårt gemensamma arbete är att vi tillsammans ska skapa förutsättningar, uppmuntra 
och underlätta för medborgare att starta och bedriva grannsamverkan i kommunen. 

  

/ Per Lindberg, kommunpolis lokalpolisområde Nyköping” 

Vad händer nu? 

Ett informationsblad för grannsamverkan 

inom Lokalpolisområde Nyköping:  

Nyköpings kommun. 
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Dags för senaste statistiken gällande utvald brottslighet i lokalpolisområdet 

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. Det kan vara bra att ha i åtanke att statistiken inte är 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.  

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  

 fritidshus.  

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

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

Fortsättning brottsstatistik 

Det vi ser en liten ökning av de sista tre månaderna av år 2020 är inbrott i 

källare, vind och fritidshus och även inbrott i bostad.  

Skadegörelser och båt och båtmotorstölder har däremot sjunkit om man jäm-

för år 2020 med år 2019. Varav båt och båtmotorstölder har sjunkit drastiskt.  

Här följer några tips på hur du kan skydda dig från inbrott: Lås ytterdörren 

även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett 

lätt byte för tjuvar. Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar 

som försvårar inbrott. Förstärk fönster och altan- och balkongdörrar. Ha inte 

skymmande växter nära altandörr och fönster. Ha gärna utomhusbelysning 

som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar. Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att 

tjuven inte kan använda dem. Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att 

nå olåsta eller öppna fönster. 

Vill du läsa mer kan du gå in på: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-

inbrott/bostadsinbrott/ 

Brottsstatistik i hela landet 

Den 21 januari kom de preliminära siffrorna ut gällande 

brottsstatistik ut för år 2020 på brottsförebygganderå-

dets hemsida och här bredvid kan ni ser hur utveckling-

en ser ut för brotten som ökat respektive minskat i hela 

Sverige. Jämförelsen i tabellen är gjord mellan år 2019 

och 2020. 

 

Tabellen och informationen är tagen på: https://

www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-01-

21-anmalda-brott-2020---preliminar-statistik.html 

Glöm inte att du kan tipsa polisen om du ser eller hör något som du tror skulle vara av in-

tresse för vårt arbete. Tips lämnas genom att ringa 11414, gå in på webbsidan: https://

polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/ eller genom att komma in till vår reception eller något av 

våra poliskontor. 
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Under den närmaste tiden är det många som kommer att 

vaccinera sig mot Covid-19. I samband med detta har be-

dragare börjat ringa runt för att försöka lura folk. Lägg på 

luren om du känner dig stressad eller pressad av någon 

som ringer. 

Bedragarna ringer upp och säger att de kommer från exem-

pelvis Folkhälsomyndigheten och vill boka in en vaccinat-

ionstid åt dig. De kräver att du identifierar dig med bankdosa 

eller mobilt bank-id, detta ska du inte göra. I vissa fall vill bedragarna även komma hem till dig, 

lägg på luren om du får denna typ av samtal.  

En bedragare försöker ofta stressa dig till att göra något, eller hålla kvar dig i luren tills du har 

gjort som de vill. Var vaksam och lägg på luren om samtalet känns konstigt eller oväntat. Du kan 

också ta stöd av släkt eller vänner om du känner dig osäker på hur du bokar tid för vaccination. 

Läs mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier här:  

https://polisen.se/.../telefonbedragerier---skydda-dig/  

Varning för bedragare!! 

Polisens huvuduppdrag är att säkerställa männi-

skors trygghet och säkerhet och det gäller även 

under denna pandemi som vi nu tvingas leva i. I 

polisens uppdrag ingår det också att se till att all-

mänheten följer de lagar och förordningar som har 

beslutats för att förhindra smittspridning i sam-

hället. Polisen följer de rekommendationer och 

uppmaningar som Folkhälsomydigheten ger. Poli-

sen har en stor vana att hantera komplexa situat-

ioner och kriser. Det råder just nu ett tillfälligt inre-

seförbud i Sverige som gäller för de länder som är 

utanför EU/ESS med undantag för Schweiz, detta för att minska smittspridningen till Sverige. In-

reseförbudet påverkar gränspolisens arbete genom färre resenärer.  

Sverige har även beslutat om inreseförbud för vissa specifika länder där Coronasmittan är hög.     

Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida: 

https://polisen.se/aktuellt/corona/  

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-

inreseforbudet/ 

Coronaviruset och Polisen 

https://polisen.se/.../telefonbedragerier---skydda-dig/
https://polisen.se/aktuellt/corona/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/
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Vi vill med hjälp av detta grannsamverkansblad tacka för ett gott 

arbete med grannsamverkan. Det skapar trygghet och förebygger 

brott! 

Allt gott till er! 

Hälsningar Polisen lokalpolisområde Nyköping 


