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Vem är Ola Åkesson brottsförebyggande 
strategen?



Vad gör en brottsförebyggande strateg?
• Mitt huvuduppdrag är att jobba med trygghet och brottsförebyggande i kommunen. 

Öka tryggheten och minska brottsligheten. Jobbar för alla kommuninvånare. 

• Tjänsten handlar om brottsförebyggande- och drogförebyggande arbetsuppgifter. 
Men även hantera brott sedan dem inträffat. Mitt arbete sker på uppdrag av 
kommunledningen.

• Jobba rådgivande, stödjande och utredande till förvaltningar, kommunanställda, 
kommunmedborgare.

• Samordna och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Leva upp till dem 
handlingsplaner och policyer vi har i kommunen. 

• Kartläggning, lokala problembilden, statistik, komma med åtgärdsförslag. För att lösa 
problem, störningar, minska brottsligheten. 

• Samordna arbetet med andra aktörer, både inom kommunen och utanför kommunen. 

• Samverka med polisen. Jobbar tillsammans, i olika arbetsgrupper, jobba med 
samverkansöverenskommelserna. 
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Hur ser brottsligheten ut i Tyresö? 
Hur många brott anmäldes det förra 
året totalt i Tyresö kommun?

År 2015 2016 2017 2018
Totalsumma 3342 3881 3562 3106
T.o.m. Aug vecka 35
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Vilka är det vanligaste brottet i 
Tyresö?

2015 2016 2017 2018
Totalsumma t.o.m. 
augusti 646 1097 1006 845



Brottsstatistik Tyresö

Totalsumma t.o.m. augusti 2014 2015 2016 2017 2018
Totalsumma 162 184 213 219 186
Vuxna 127 119 142 124 113
Barn 35 65 71 95 73



Brottsstatistik Tyresö

2015 2016 2017 2018
Totalsumma t.o.m Augusti 301 280 290 148



Anmälda narkotikabrott Tyresö 2017/2018

2015 2016 2017 2018
Totalsumma t.o.m Augusti 301 280 290 148



Brottsstatistik Tyresö 

2015 2016 2017 2018
Totalsumma t.o.m. augusti 69 57 85 69



Samverkanöverenskommelsen 
mellan Tyresö kommun och polisen 
PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN

• Ungdomar och narkotika

• Trygghet

• Inbrott

• Trafik



Hur ser brottsligheten ut i Lindalen?



Området Norra Lindalen



Vilka är de vanligaste anmälda brotten i 
Lindalen? 
1. Skadegörelsebrott, klotter, annan skadegörelse, 28 stycken

2. Stölder av olika slag, allt ifrån cykelstölder till inbrott i bil eller annan 
stöld, 15 stycken.

3. Smitning parkeringsskada, Willys parkering 14 stycken.

4. Övriga brott, allt ifrån misshandel, olaga hot, ofredande och 
bedrägeri, inbrott i bostad 



Bostadsinbrott Lindalen? Hur många 
är anmälda hittills 2018?  
o 2 stycken anmälda bostadsinbrott 2018

o I hela kommunen anmäldes 154 stycken 
bostadsinbrott och försök 2017. 

Vad är general receptet för att förebygga 
inbrott? 



Bostadsinbrott
• Filmvisning 

https://www.youtube.com/watch?v=oYcitJS4ptk
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• Håll koll på varandras bostäder
• Inbrottssäkra bostäderna
• Anmäl iakttagelser till polisen

- Formaliserad form av
god grannsämja

- Social kontroll i 
positiv bemärkelse

GRANNSAMVERKAN – VAD ÄR DET?
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Grannsamverkan, rollfördelning 
Polisen och kommunen organiserar och utbildar.
Brottsförebyggande strateg förmedlar information, mottar information. Länken 
mellan polisen och kommunmedborgarna. 
Grannsamverkans samarbetet bygger på ett bra samarbete mellan polisen, 
kommunen och de boende i ett område. 

Grannsamverkan innebär att de boende i ett område organiserar sig:
• Är engagerade, är extra uppmärksamma, reagerar på onaturlig aktivitet i ditt 

område.
• Att du som boende i ditt område bryr dig om dina grannar, vilket leder till 
ökad gemenskap och trygghet i grannskapet.
• Tar del av informationsutskick ifrån kommunen och polis, förmedlar 

informationen vidare till sina grannar. Tar del av informationskampanjer 
gällande förebyggande åtgärder och insatser.

• Har en bra kontakt med sina grannar, kommunen, polisen, fastighetsägare.
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• Syftet med Grannsamverkan är att göra 
bostadsområden mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de 
boende i området.  

• Kunskap om hur man skyddar sig, vilket 
avskräcker och försvårar för tjuven. Kunskap om 
t.ex. skyddsåtgärder, lås, dörrar, fönster, larm osv. 

• Stöldskyddsmärkning 

• Målet är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten och därmed också trivseln i 
bostadsområden.

SYFTET MED 
GRANNSAMVERKAN
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Kontaktombudens uppgift
• Delta i utbildning hos polisen och kommunen

• Rekrytera grannsamverkans medlemmar i grannskapet. Engagera sina 
grannar. Glöm inte nyinflyttade i området. 

• Samla in kontaktuppgifter, t.ex. mobilnummer, e-postadresser

• Organisera kontaktlistor, mailgrupper, sms, appar, social media eller 
liknande.

• Dokumentera vilka adresser som ingår i grannsamverkansområdet, förmedla 
informationen till kommunens brottsförebyggare

• Ta i mot grannsamverkansmaterial och organisera så att skyltning kommer 
upp.

• Ta i mot information ifrån kommunen/polisen, förmedla informationen vidare 
till grannsamverkansmedlemmarna i grannskapet, t.ex. via mailutskick. 
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Grannsamverkan i vardagen för 
medlemmar

• Uppmärksamhet och engagemang i vardagen

• Ha en god kontakt med dina grannar, god 
grannsämja och förebygger mot inbrott. 

• Meddela grannar vid bortavaro

• Ta del av information

• Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett 
betryggande sätt. Inventarielista foto/film

• Märkning
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Var är hemmets svagaste punkt inbrottsmässigt? Var skulle en tjuv troligen 
försöka ta sig in? Om du själv var tvungen att ta dig in utan nyckel - med 
minsta motstånd - vilken väg skulle du välja?

SE PÅ DITT HEM MED TJUVENS 
GLASÖGON
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ALTANDÖRREN
-är oftast en säker väg - för tjuven
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• Informera gärna era grannar om er bortavaro. Be grannen 
parkera sin bil på er parkering.

• Arrangera så att lampor tänds- och släcks, trots att du inte är 
hemma. Lampor med rörelsevakt i trädgården. 

• Skylta inte med att du ska resa bort. T.ex på sociala medier och 
liknande.

• Be grannen kolla till ditt hus när du reser bort och tömma 
brevlådan. 

• Lås era dörrar och fönster om lås finns.
• Se över ditt inbrottsskydd, så som larm, lås, dörrar och hur ser 

miljön ut kring ditt hus. Behöver du klippa häcken eller ta ner ett 
plank för att inte underlätta för tjuven. 

• Glöm inte att låsa in sådant som tjuven kan använda sig av, t.ex. 
stegar, verktyg och nycklar.

• Märkning av dina värdeföremål. Fotografera, filma och 
dokumentera dels i förebyggande vid inbrott men också vid 
kontakt med försäkringsbolag. 

Några tips
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HUR GÖR TJUVEN? Framförallt mot 
äldre personer

• Ringer på dörren och utger sig för att vara utsänd 
av fastighetsägaren för att kolla eluttag, 
ventilation, vattenmätare eller annat i bostaden

• Ringer på dörren och utger sig för att vara 
personal från hemtjänsten

• Ringer på dörren och utger sig för att vara 
blomsterbud

• Ringer på och vill ha ett glas vatten
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HUR SKYDDAR DU DIG?

• Ha alltid ytterdörren låst
• Förvara inga stora summor pengar i bostaden
• Var vaksam om någon du inte känner vill följa med in i 

trapphuset
• Förvara inte plånbok och handväska synliga nära 

ytterdörren
• Be personer som utger sig för att komma från värden att 

legitimera sig. Släpper du in någon, se till att ingen annan 
smiter in efteråt
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Fortsättning

• Betala inte för något du inte beställt
• Förvara inte koden till bankomatkortet tillsammans med 

kortet
• Anmäl alltid om du utsatts för brott även om det ”bara” var 

ett försök
• Lämna aldrig ut ditt bankkortsnummer, starta aldrig upp 

ditt bankid för någon okänd.
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Om något händer? 

• Vid onaturlig aktivitet. Ej hemmahörande i området. 
Försök skapa kontakt, fråga t.ex. Hälsa! Kan jag hjälpa 
till med något? Söker du någon? 

• Vid misstanke om brott! Hög uppmärksamhet, notera 
plats, tid, riktning, signalement, registreringsnummer, 
foto, filma. 

• Vid pågående brott! Alltid 112!!!!
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• Ej akut - dygnet runt
114 14 (anmälningar, frågor, tips)

https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/

• Akut - dygnet runt
112 (pågående eller omedelbart

förestående brott, oavsett typ)

• Grannsamverkare som vill lämna tips kan höra av sig till polisen via ovan 
kontakt formulär, polisens hemsida, eller höra av sig till 
brottsförebyggande strateg Ola Åkesson. 

KONTAKT MED POLISEN
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Tackar så hjärtligt för att ni har lyssnat!


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Vad gör en brottsförebyggande strateg?
	Hur ser brottsligheten ut i Tyresö? Hur många brott anmäldes det förra året totalt i Tyresö kommun?
	Vilka är det vanligaste brottet i Tyresö?
	Brottsstatistik Tyresö
	Brottsstatistik Tyresö
	Anmälda narkotikabrott Tyresö 2017/2018
	Brottsstatistik Tyresö 
	Samverkanöverenskommelsen mellan Tyresö kommun och polisen 
	Hur ser brottsligheten ut i Lindalen?
	Området Norra Lindalen
	Vilka är de vanligaste anmälda brotten i Lindalen? 
	Bostadsinbrott Lindalen? Hur många är anmälda hittills 2018?  �
	Bostadsinbrott
	�GRANNSAMVERKAN – VAD ÄR DET?
	Grannsamverkan, rollfördelning 
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	SE PÅ DITT HEM MED TJUVENS GLASÖGON
	ALTANDÖRREN� -är oftast en säker väg - för tjuven
	Bildnummer 23
	HUR GÖR TJUVEN? Framförallt mot äldre personer
	HUR SKYDDAR DU DIG?
	Fortsättning
		Om något händer? �
	Bildnummer 28
	Tackar så hjärtligt för att ni har lyssnat!��

