
 

 

GRANNSAMVERKAN HANINGE FEBRUARI 2023 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Haninge kommun! 
 

Vi har lagt 2022 bakom oss och nu är det full fart in i 2023. Vi vill börja med 

att be om ursäkt för att det inte kommit någon information i december och att 

denna som berör januari är sen. Slutet av 2022 och starten av 2023 har varit 

intensivt för polisen i region Stockholm och vi har helt enkelt inte hunnit med. 

Det har skett en rad grova våldsbrott och vi har jobbat mycket intensivt med 

samverkan, utredning, synlighet och annat. Ett stort antal polisanställda från 

hela Sverige ingår nu i arbetet i Stockholms län med flera pågående utredningar 

samt är ute på gator och torg för att förhindra nya brott och öka tryggheten. 

 

Den här informationen kommer innehålla många diagram och siffror då vi ska 

presentera statistiken för december 2022 och januari 2023. Vi kommer även 

visa ett diagram över hela året 2022.  

Inbrott december 2022 och jan 2023 

I januari i år har det varit 19 anmälda inbrott i Haninge kommun. Det inkluderar 

även försök till inbrott samt inbrott i källare, vind och fritidshus. År 2022 var 

det 33 anmälda inbrott i januari.  

 

 
Figur 1. Diagram över anmälda brott Haninge kommun 
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Det var 24 st anmälda inbrott i december 2022. I december 2021 var det 26 st 

anmälda inbrott.  

 

 
Figur 2. Diagram över anmälda brott i Haninge kommun. 

Inbrott under 2022 

Under 2022 har det varit totalt 277 anmälda inbrott i Haninge kommun. Det 

inkluderar även försök till inbrott samt inbrott i källare, vind och fritidshus. 

 

  
Figur 3. Diagram över anmälda brott per månad 
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Den uppmärksamme kanske undrar varför vissa av staplarna ökat sedan senast 

vi gjorde en sammanfattning i infobrevet från oktober (ex april gått från 13 st 

till 24). Vissa brott rapporteras in långt senare, om man exempelvis varit 

bortrest. Det kan även vara så att ett det sker ett brott som kanske är ett inbrott, 

men där anmälningsupptagaren väljer att koda det som olaga intrång. Det 

ändras i efterhand om man ser att fel brottskod har använts. På så sätt kan 

statistiken variera beroende på när man slår fram den.  

 

Det vi ser är att inbrotten generellt gått ner under sommarmånaderna och upp 

när mörkret infaller. I tabellen nedan kan vi se att nästan hälften av brotten har 

varit genom inbrott i källare eller vind. Ett inbrott i källare och vind anses inte 

lika allvarligt som ett bostadsinbrott på grund av integritetskränkningen. 

Förutom att man vid ett inbrott i bostad har blivit bestulen har någon också 

varit inne i hemmet, som ska vara din trygga plats. Ett inbrott kan påverka 

hela familjens trygghet och känslan av otrygghet kan sitta i länge. 

Straffskalan för inbrott i källare och vind är av den anledningen också lägre.  

 

Brottskoder Anmälda brott 

  Total 277 

Stöld genom inbrott från källare, vind 126 

Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 50 

Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 36 

Stöld genom inbrott från fritidshus 24 

Försök till stöld genom inbrott från villa/radhus 23 

Försök till stöld genom inbrott från lägenhet 18 

 

 

Nedan är en tabell med antal inbrott per postort år 2022 i Haninge kommun. Ha 

i åtanke att vissa områden kan ha högt antal inbrott på grund av att det bor fler 

antal personer där och/eller att postorten är större. Det kan såklart också handla 

om att ett område är extra utsatt för inbrott.  
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Postort Anmälda brott 

  Total 277 

Brandbergen 51 

Dalarö 3 

Gränö 1 

Gålö 3 

Handen 45 

Haninge 4 

Jordbro 23 

Muskö 4 

Norrby 6 

Ornö 1 

Söderby 3 

Tungelsta 3 

Vega 45 

Vendelsö 34 

Västerhaninge 42 

Årsta Havsbad 6 

Österhaninge 3 

 

Telefonbedrägerier 

De senaste åren har det skett en dramatisk ökning av telefon-bedrägerier 

(vishing) i antal anmälda brott. Under 2022 anmäldes 21 582 telefonbedrägerier 

vilket var en ökning med 86 procent jämfört med föregående år. Brottsvinsterna 

i telefonbedrägerier för helåret 2022 uppgick till 619 miljoner kronor. Vem som 

helst kan drabbas av bedrägerier, men när det gäller telefonbedrägerier har 

bedragarna fokuserat på äldre personer som oftast är 70 år och äldre för att 

försöka komma åt deras konton och tillgångar. Många gånger blir dessa 

personer av med sina livsbesparingar. Förutom den fysiska skadan leder detta 

också till skuld, skam och oro. Median för brottsdrabbade för telefonbedrägerier 

är ca 80 år. På bilden under finns råd om hur man kan skydda sig.  
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Prata gärna med någon du känner om detta, så att vi tillsammans lär 

oss att stå emot bedragarna.  

 

Tack för ert engagemang och tålamod! 

 

Med vänliga hälsningar 

Niklas Alnered och Ann-Sofie Mjörning 

Kommunpoliser 

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn 


