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I det förra grannsamverkansbladet berättade 

vi om hur polisen jobbar med den omställning 

som Covid-19 har inneburit för hela sam-

hället. Situationen kvarstår och smittsprid-

ningen är ännu inte över. Vi har fortfarande 

planeringar och omfallsplaneringar. Flertalet 

möten/aktiviteter är fortfarande pausade och  

Vad händer nu? 

vi fortsätter att möta vardagen utifrån rådande 

läge. Vi har, precis som alla andra, ett fortsatt 

ansvar att bromsa hastigheten av smittsprid-

ningen. 

 

Förra gången berättade vi även hur forskning 

visar att brott tenderar att öka under perioder 

av arbetslöshet. 

Kanske funderar du 

över om detta har infri-

ats i och med att ar-

betssituationen har för-

ändrats för många un-

der våren? Vi kan 

såklart inte uttala oss 

om mörkertalen, men vi 

kan utifrån statistik be-

döma att så inte är fal-

let. Faktum är att sta-

tistiken snarare pekar 

på en minskning av an-

mälda brott i hela Sve-

rige jämfört med 

samma period föregå-

ende år. 
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Ett informationsblad för grannsamverkan 

inom Lokalpolisområde Nyköping:  

Gnesta, Nyköping, Oxelösund  

och Trosa kommun. 

1 
Statistik och diagram hämtat från BRÅ:s webbsida, 2020-06-22:  https://bra.se/om-bra/nytt-fran-

bra/arkiv/nyheter/2020-06-11-svagare-minskning-av-anmalda-brott-under-maj-manad.html  

https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-06-11-svagare-minskning-av-anmalda-brott-under-maj-manad.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-06-11-svagare-minskning-av-anmalda-brott-under-maj-manad.html
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Om vi för samma period bryter ner statistiken 

på lokal nivå kan vi se en trend som i stort 

överensstämmer med den nationella trenden 

presenterad i BRÅ:s diagram; nämligen att 

det totala antalet anmälda brott i lokalpolisom-

råde Nyköping har sjunkit under de närmaste 

månaderna.  

I vårt diagram nedan jämför vi med en så kal-

lad LUPP-kurva, vilket är ett genomsnitt för de 

senaste 3 årens siffror. För vår del har alltså 

anmälda brott sjunkit även om man jämför 

längre tillbaka än ett år.  

Det finns några skillnader om vi bryter ner 

detta ytterligare och per kommun. I Gnesta 

hade vi en mindre ökning av anmälda brott 

under perioden mars - maj. I Trosa hade vi en 

mindre ökning av anmälda brott i mars, och 

en minskning i april—maj.  

I Nyköping och Oxelösund har brotten sjunkit 

för samma period.  

 

I förra grannsamverkansbladet berättade vi 

även att vissa typer av brott riskerar att öka 

när fler tillbringar tid hemma. Polisen har där-

för på olika sätt riktat extra fokus på bl.a. 

våldsbrott i nära relation, en typ av brott som 

skulle kunna öka i denna situation. Vi har job-

bat med att informera om risken för en ök-

ning, och har exempelvis uppmanat uppmärk-

samma grannar att kontakta oss om de miss-

tänker våld eller annan fara i sina trappupp-

gångar och dylikt. Det har vi gjort genom att 

sätta upp informationsblad i trappuppgångar i 

samarbete med kommun och länsstyrelse.  

Jan Feb Mar Apr Maj

Anmälda brott i LPO Nyköping

2020 LUPP

Idag är det inte lika vanligt att använda sedlar 

som det var förr, och dessutom var det inte 

längesedan som vi fick nya sedlar. Under sen-

aste tiden har vi uppmärksammat att det allt 

oftare kommer in anmälningar om falska sed-

lar i hela Sverige, men också i lokalpolisom-

råde Nyköping. Just 500-kronors sedlar är den 

valör som oftast anmäls som falsk. Kan du av-

göra en falsk sedel från en äkta? Vet du vilka 

säkerhetsdetaljer som finns och var du ska titta? Om inte, kan vi tipsa om att kika på Riksban-

kens hemsida. Där kan du läsa om vilka säkerhetsdetaljer man kan titta på, och dessutom finns 

ett antal filmklipp. Länk kommer här: 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/sedlar/sakerhetsdetaljer/  

Falska sedlar i omlopp 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/sedlar/sakerhetsdetaljer/


Inbrott i bostad 

Siffrorna nedan innefattar inbrott och försök till 

inbrott i villa, radhus och lägenhet. 

Hittills i år är sifforna för inbrott och försök till 

inbrott ganska låga jämfört med förra året. 

Nyköping hade en ökning under det första 

kvartalet och Oxelösund under det andra kvar-

talet. 

Ska du resa bort? Be gärna en granne parkera 

på din parkeringsplats och se till att någon tar 

in din post. Du kan även använda timer på 

lampor så de tänds och släcks på olika tider 

och lämna gärna något framme på köksbän-

ken så det ser ut som att någon är hemma. 
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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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Inbrott i källare, vind och fritidshus har hittills i 

år varit relativt låga jämfört med i fjol.   

Den enda kommun som brotten har ökat i un-

der 2020 är Gnesta, i övriga kommuner är siff-

rorna lägre.  

Ta gärna en titt då och då i dina förråd och i 

ditt fritidshus för att se så ingen obehörig varit 

där. Ha gärna ett bra lås som är lite svårare att 

bryta upp. Om olyckan ändå är framme anmäl 

händelsen till polisen så snart som möjligt. 
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Skadegörelse 

Siffrorna nedan innefattar all typ av skadegörelse, t.ex. klotter, repade bilar och krossade fönster. 

I år är det främst Gnesta som sticker ut gäl-

lande skadegörelse, där det skett en ökning 

under första kvartalet jämfört med år 2019. Vi 

tittade närmare på Gnesta och kan konstatera 

att skadegörelsebrotten brukar variera över tid. 

År 2018 var det ännu fler skadegörelsebrott än 

det har varit i år.  

I år består ökningen främst av olika typer av 

klotter, och merparten på kollektivtrafik.  
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Stöld av båt och båtmotor. 

Siffrorna nedan innefattar stöld av båtar med och utan motor, samt stöld av båtmotorer.  

I år har det hittills skett en ökning av båt och 

båtmotorstölder i Nyköping och Oxelösund.  

I Gnesta är siffrorna oförändrade och i Trosa 

har det skett en minskning, främst i årets 

första kvartal.  

Glöm inte bort att det finns båtsamverkan. 

Du kan läsa mer om båtsamverkan på län-

ken nedan. 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-

mot-brott/stold-och-inbrott/batstold/  
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Djur i varma fordon 

Nu kommer värmen och vi människor kan njuta av 

den och svalka oss vid behov. Men tänk också på 

våra fyrbenta vänner som kanske inte njuter av vär-

men på det sätt som vi gör. 

Under sommaren får polisen in många samtal om 

hundar som lämnats ensamma i parkerade bilar. 

Det är förknippat med stora risker att lämna ett djur 

i en varm bil. Även om du lämnar en springa öppen 

på rutorna och ställer bilen i skuggan kan tempera-

turen inne i bilen snabbt stiga till livshotande nivå 

för ditt djur. Tänk även på att luftfuktigheten i bilen 

har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabb-

bare överhettas djuret. 

Läs gärna mer i nedanstående länk på polisens 

hemsida där det även finns information länkad till 

Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben  

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/djur-i-

varma-bilar/   

Ta hand om dig och ditt husdjur i värmen! 
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Det var allt för oss denna gång!  

Vi vill också passa på att önska dig en riktigt härlig sommar ☀ 

Med vänliga hälsningar,  

Polisen i lokalpolisområde Nyköping. 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/djur-i-varma-bilar/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/djur-i-varma-bilar/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/djur-i-varma-bilar/

