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Bedrägerierna ökar
– så skyddar du dig
Allt fler privatpersoner drabbasav bedrägerier och nu uppma
nar organisationenSamverkan mot brott allmänhetenatt iaktta
försiktighet. Bedrägeribrotteninnefattar skilda företeelser som
till exempel identitetsstölder, kapning av kontokort, falska asfalts
läggare och oseriösförsäljning av varor över nätet. Problemen
finns i hela landet och tendensen är att de som är mest drabbade
just nu bor utanför storstadsregionerna.
I slutet av september genomförde
Samverkan mot brott en aktionsdag för att informera allmänheten
om på vilka områden man bör
vara uppmärksam för att inte
bli utsatt för bedrägerier. Det är
också viktigt att veta att man
sällanhar ett försäkringsskydd
som täcker förluster som följd av
ett bedrägeri.
- Nätbedrägerierna fortsätter
att öka trots åtskilliga informationsförsök, där allmänheten

uppmanats att iaktta försiktighet,
konstaterar Lars Minnedal på
bedrägerirotelni City Polis
mästardistrikt i Stockholm som
är en av polisens representanter
inom Samverkan mot brott.
- De klassiska tillvägagångs
sätten där bedragare via köp- och
säljsajter påstår sig ha varor till
försäljning fungerar fortfarande
för bedragarna och folk betalar
pengar för varor som inte
levereras, eftersom dessa varor
forts sid 2

Anmäl att du vill fort
sätta prenumererapå
nyhetsbrevet!
Här kommer det tredje
nyhetsbrevetför året. Se till
att få detta nyhetsbrev även i
fortsättningen. Från och med nr
1 2012 kommer nyhetsbrevet
att endastskickas ut via e-post.
Anmäl din epostadress på
www.samverkanmotbrott.se.
Du kan även kontaktaMari
Schmidt på tel 08-783 75
39 eller mari.schmidt@
stoldskyddsforeningen.se.
Nyhetsbrev nr 4 för 2011
kommeratt levereras som
tidigare och det nya systemet
gäller från nummer 1 2012.
På www.samverkanmotbrott.se
finnerdu också tips och råd och
annan information om Grannsam
verkan.

Årets grannsamverkan
kommun
Totalt ca 10 procent av landets
kommuner deltar i tävlingen
Årets grannsamverkankommun.
Idag är Grannsamverkan
ojämnt spridd i landet och
därförinbjöds Sveriges
kommuneratt bidra i arbetet
att öka andelen hushåll an
slutna till Grannsamverkan och
på så sätt öka tryggheten i hela
landet. Den kommun som lyckas
bäst i detta arbete får utöver
tryggare innevånare också
utmärkelsen ”Årets Grann
samverkankommun” och ett
bidrag på 25 000 kronor från
organisationenSamverkan mot
brott till brottsförebyggande
aktiviteter. Vinnande kommun
presenteras i februari 2012.
••••

Inbrotten i villor ökar
– lägenhetsinbrotten mins
kar marginellt
Inbrotten i villor ökade de
förstatre kvartalen i år med
totalt 16% i förhållande till
samma period förra året.
Lägenhetsinbrotten minskar
med totalt 2% i jämförelse
med samma tid föregående år.
Allt enligt preliminär statistik
från Brottsförebyggande rådet,
BRÅ.

inte finns och aldrig funnits, säger
Lars Minnedal.
Nyligen har man även upptäckt
en uppgång i bedrägerier som omfattar hyreslägenheter, där bedragare utger sig att vara förmedlare
och visar upp en hyreslägenhet
som kan säljas ”svart” till en
intresserad köpare, vilket också
görs. I efterhand visar det sig att
den ursprungliga hyresgästen inte
känt till detta och bedragaren har
försvunnit med köparens pengar.
Köparen står kvar utan bostad
och även utan pengar.

Vid minsta tveksamhet bör man
verkligen tänka efter både en och
två gånger om affären verkligen
är rimlig och om allt verkar
stämma. Det är viktigt att bedöma
situationensom helhet och avstå
om man känner sig osäker. En
”bra affär” kan stå individen dyrt
i slutänden.
- Det är lätt att förledas av
trevligaförsäljare och många
gånger känns det pinsamt när det
står klart att man blivit lurad,
men man ska alltid polisanmäla
bedrägerier eller försök till
bedrägerier, säger Lars Minnedal.
••

Det är av största vikt att i
sambandmed köp göra sitt
ytterstaför att försäkra sig om
att inte bli lurad. Att använda
externabetalningspartners är
därföratt rekommendera, exempelvis Internetgirot och Pay-

Tänk på det här för att undvika att bli lurad:
•

Använd säkra betalnings
vägar, där företaget skickar
uppgifter till säljaren att
pengarna har kommit in och
sedan skickar pengarna när
varan kommit fram.

•

Var vaksam om motparten stressar dig att slutföra
affären.

•

Att säljaren lämnar ut sitt
person- eller kontonummer
skyddar dig inte från att bli
lurad. Dock kan det vara en
indikation att allt inte står
rätt till om säljaren inte vill
identifiera sig.

•

2.

pal. Överför eller betalar någon
pengar direkt till ett bankkonto
är det inte säkert att denne kan
få tillbaka sina pengar, även om
polisen vet vem kontot tillhör.

Lämna aldrig ut ditt bankkontonummer. Du vet inte
vem som sätter in pengarna
och du kan bli återbetalningsskyldig.

•

Postförskott är osäkert.
Du har ingen möjlighet att
kontrollera paketets innehåll
innan du betalar för det.

•

Begär originalkvitto och
skriv ett köpekontrakt.

•

Du kan kontrollera företag som säljer på nätet via
Bolagsverket.

•

Försäkra dig om att du inte
köper stöldgods. Handlar
du med stöldgods kan du bli
misstänkt för häleribrott.
Fler tips finns på
www.samverkanmotbrott.se

Annons

Handlar du också på
andrahandsmarknaden?
Tänk då på att god tro inte
längre gäller.
8 av 10 svenskar handlar på andrahandsmarknaden, men långt
ifrån alla känner till den lagstiftning som gäller om man medvetet
eller omedvetet handlar en vara som är stulen. Man blir av med
varanman köpt och riskerar själv böter eller fängelse om man
borde misstänkt eller visste om att varan var stulen.
Stöldskyddsföreningen genomför
just nu en kampanj för att öka
kunskapen hos allmänheten om
att lagen om godtrosförvärv av
lösöre förändrats. I korthet innebär det att den som medvetet eller
omedveten köper en vara som
visar sig vara stulen blir tvungen
att lämna tillbaka varan till den
ursprunglige ägaren utan att få
några pengar tillbaka från den
personen.
Inte heller försäkringar täcker den
här typen av förluster. Borde man
misstänkt eller rent av känner
till att varan var stulen så kan
man dessutom själv bli åtalad för
hälerioch få böter eller i grova
fall upp till sex års fängelse.

För att skydda dig själv bör du
alltså alltid göra det du kan för
att försäkra dig om att du köper
varan från dess rätte ägare. Du
kan också göra en hel del för att
skydda din egendom från stöld
och öka chanserna att få tillbaka
dina saker om du ändå blir utsatt.
På www.stoldskyddsforeningen.se
får du råd vad du ska tänka på
när du köper eller säljer varor på
andrahandsmarknaden.
••

Stöldskyddsmärkning
med mikropunkter
Mängder av upphittat gods kan aldrig
spåras tillbaka till ägaren eftersom det
ofta saknas någon form av märkning
som är sökbar. Genom att märka dina
värdeföremål med mikropunkter kan
polisen enkelt spåra dig som ägare till
upphittat gods. Inget föremål är för
litet eller för stort för märkning. Du
kan märka t ex dator, projektor, gps,
mobil, trailer, skoter etc.
Mikropunkterna är försedda med ett
unikt ID-nummer och du applicerar
dem lätt genom att stryka på dem på
flera ställen med ett speciallim, vilket
gör dem mycket svåra att avlägsna.
De medföljande varningsdekalerna
varnartjuven om att föremålet är
märkt och svårt att sälja vidare vilket
har en stöldavskräckande effekt.
Läs mer på
www.stoldskyddsforeningen.se

SSF är en oberoende ideell förening som
arbetar för ett tryggare Sverige.Vårt överskott används för ideella verksamheter
t ex kostnadsfri rådgivningeller aktiviteter
mot ungdomsvåld och häleri. Allt för att
öka din trygghet.

tel
e-post

08-783 75 33

info@stoldskyddsforeningen.se

hemsida

www.stoldskyddsforeningen.se
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Lokala aktiviteter för
äldres säkerhet
I månadsskiftet septemberoktober genomfördes
kampanjen”Peppar peppar...
En dag för seniorers säker
het” på ett stort antal platser
runtom i landet. Syftet med
kampanjen var att öka äldres
säkerhet och trygghet.
Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB)
bjöd in kommuner, landsting,
pensionärsorganisationer och
andra berörda organisationer
och intresserade att medverka
i kampanjen ”Peppar peppar...
En dag för seniorers säkerhet”.
MSB tillhandahöll material
om säkerhet och tips på lokala
aktiviteter för att underlätta för
exempelvis kommuner att delta
i kampanjen. Från kampanjens
hemsida gick det att ladda ner
både livsstilsmagasinet Vital,
frågor som kunde användas
under en tipspromenad och för
slag till ifyllningsbara affischer.
Aktiviteter som genomfördes
var allt från rullstolsrally i
Bengtsfors, via rollatorservice
i Forshaga till information från
Polisen i Hylte och samtal med
Brottsofferjouren i Haninge
som informerade om över
grepp på äldre. I Karlskrona
informeradedet lokala brotts
förebyggande rådet om sitt
arbete och i Malmö berättade
personalfrån larmcentralen om
hur de jobbar.
Källa: www.bra.se

Samverkan mot brott sydost
– storsatsning på grannsam
verkan i Kronoberg, Kalmar
och Blekinge.
En ny samverkansgrupp har
startat i sydöstra Sverige med
fokus på att skapa ökad trygghet
genom Grannsamverkan. Det är
representanter från Kronobergs-,
Kalmars- och Blekinge län som
gått samman för att i ett samarbete mellan kommuner, polis
och försäkringsbolag arbeta mot
gemensamma mål för att sprida
Grannsamverkan och skapa ökad
trygghet för medborgarna.
- Vi har upplevt ett stort engagemang från alla inblandade vilket
skapar fina förutsättningar för
att vi ska lyckas med våra mål
berättar Mats Trulsson, ansvarig
för brottsförebyggande och
brottsofferverksamhet på polismyndigheten i Blekinge Län.
Det finns redan idag flera
områdeni sydost som fungerar
mycket bra men det finns även

områden som behöver hjälp och
stöd för att komma igång. Därför
är det viktigt att samarbeta och
hjälpa varandra att lotsa in nya
medarbetare i det förebyggande
arbetet både på polisen, försäkringsbolagen och i kommunerna.
- Vi har som målsättning att få in
Grannsamverkan som en naturlig
del av avtalet mellan kommun och polis. Här finns också
möjlighetatt tillsammans följa
upp denna verksamhet med hjälp
av de trygghetsmätningar vi utför
årligen. Vi ska inledningsvis rikta
oss mot de mest inbrottsdrabbade
områdena för att starta Grannsamverkan och vi vill se till att
det finns ett välutvecklat informationsnät, med hjälp av SMS, mail
och andra sociala medier, mellan
boende och polis för att få verksamheten att kännas levande och
uthållig, säger Mats Trulsson.
••

Anmäl att du vill fortsätta prenumerera
på nyhetsbrevet
Se till att få detta nyhetsbrev även i fortsättningen.
Från och med nr 1 2012 kommer nyhetsbrevetatt
endastskickas ut via e-post. Anmäl din epostadress
på www.samverkanmotbrott.se. Du kan även
kontaktaMari Schmidt på tel 08-783 75 39 eller
mari.schmidt@stoldskyddsforeningen.se.

Samverkan mot brott arbetar brottsförebyggande och består bland annat av representanter för Rikspolisstyrelsen, Polisen,
Brottsförebyggande rådet, Svenska Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, Fastighetsägarna,
SABO, HSB, Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund.

4.

Samverkan mot brott, c/o SSF, Tegeluddsvägen 100, 115 87 Stockholm, www.samverkanmotbrott.se

