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Delbart är en brottsförebyggande satsning om sexualbrott mot barn på nätet. 

Att dela oönskade nakenbilder, tjata på andra eller sprida bilder vidare kan vara brottsligt. Det 

här förekommer mellan barn och unga. Samtidigt använder vuxna sociala medier och spel för att 

komma i kontakt med barn i sexuellt syfte. Polisen vill att alla sexualbrott på internet ska anmä-

las.  

På polisen.se/delbart får du veta mer om sexualbrott mot barn på nätet. Här hittar du också ut-

bildningsmaterial, information om hur en polisanmälan går till och hur du kan få stöd. 

Våld i nära relation 
För polisen råder det ingen tvekan. Att utsätta en närstående för våld, hot eller kränk-
ningar är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner – vuxen eller barn – är utsatt, 
kom till oss. Vi förstår att det inte är enkelt, men en kontakt med oss kan vara ett steg 
på vägen. 

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till 
polisen genom att ringa 114 14.  

Om det är en akut situation, ring 112. 

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i nära relation. 

Under årets mörkaste månader sker vanligen fler inbrott i fritidshus och villor än under årets lju-

sare månader. 

https://polisen.se/kontakt/polisstationer/
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Se därför över belysningen vid och omkring era hus. Montera gärna utomhusbelysning med rö-

relsesensor på baksidan av huset där tjuven ofta tar sig in genom altandörr eller fönster. Använd 

timer inomhus så att lampor i fönster tänds och släcks oregelbundet. 

Under årets 3 första månader har 7 st anmälda inbrott/försök till inbrott i villa/radhus skett i vårt 

lokalpolisområde. Fördelade per kommun enligt nedan siffror: 

Härnösand 4 st fullbordade inbrott i villa/radhus och 1 försök till inbrott i villa/radhus 

Kramfors 1 fullbordait inbrott i villa/radhus.  

Sollefteå 1 fullbordat inbrott i villa/radhus. 

Glädjande nog har det inte anmälts något inbrott i fritidshus under januari, februari och mars. 

Tillgrepp av släpvagnar brukar ofta öka under våren. Tänk på att använda draglås eller vända 

draganordningen in mot tomten istället för mot gatan för att försvåra för tjuven. 

Stölder av katalysatorer från bilar 
Stölder av katalysatorer fån bilar har ökat lavinartat i Sverige under de senaste åren. Sedan års-
skiftet har polisen i Region Nord fått kännedom om 51 katalysatorstölder. Det alla fordon har ge-
mensamt att de är äldre modeller och att de står parkerade på större parkeringsplatser i bo-
stadsområden utanför centrum kärnan. Det har skett i Umeå, Skellefteå, Ö-vik, Sundsvall, 
Ljungaverk, Östersund och Luleå.  

 
I en katalysator finns ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Priset på dessa ädelmetal-
ler har under senare tid skjutit i höjden vilket är en stor anledning till att katalysatorer blivit attrak-
tiva stöldobjekt. 

Äldre katalysatorer är mer värdefulla då det oftast är mer ädelmetaller i dem. 

Du kan försvåra för tjuven genom att parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe, 
installera ett så kallat lutningslarm och/eller montera ett skydd över katalysatorn på din 
bil. 

Var uppmärksam och kontakta polisen om du ser något misstänkt. 

Cykel-, moped- och mc-stöld – skydda dig 
Nu när våren är i antågande plockar många fram sina cyklar, mopeder och motorcyklar. Tyvärr 

är det också en årstid då det stjäls många av dessa fordon. Här kommer tips och råd för att före-

bygga dessa brott. 

Cykel 
En låst cykel är svårare att stjäla än en olåst. All stöldbegärlig egendom ska alltid låsas om det 
är möjligt, eller förvaras i ett låst utrymme. Det är en enkel åtgärd som oftast stoppar tillfällestju-
ven. 

Välj noga platsen där du ställer din cykel. Parkera på så ljus och öppen plats som möjligt där det 
rör sig mycket folk. 

Lämna inte kvar lösa föremål såsom cykelkorg, lampor, cykeldator och batteri till el-cykel. 
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 Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.    

 Lås fast cykeln vid ett fast föremål. 

 Notera cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ramnummer går 
det att identifiera din cykel. 

Moped eller motorcykel 

 Se till att din moped eller motorcykel har ett testat och godkänt lås. Kontrollera med ditt 
försäkringsbolag vad som gäller för dig. 

 Välj noga platsen där du ställer din moped eller ditt fordon. Parkera på så ljus och öp-
pen plats som möjligt där det rör sig mycket folk. 

 Lås om möjligt fast fordonet vid ett fast föremål.  

 Notera ramnummer och eventuellt motornummer på oregistrerad moped. 

 

Grannsamverka 

Gör det svårt för tjuven att ta sig in 

Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade. 

Tänk på det här så gör du det svårare för tjuven: 

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. 

Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster. 

Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar. 

Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem. 

Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna 

fönster. 

Förbered innan du reser bort  

Tänk på att inte skriva ut i sociala medier att du är bortrest. 

Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull. 

Ha en timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter. 

Be en granne att parkera sin bil på din infart ibland så det ser ut som att någon är hemma. 

 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, 
tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under 

tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag. 
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Inventarielista  

 

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöldskyddsregister 

på marknaden alternativt göra en egen inventarielista som du kompletterar med detaljerade fo-

tografier eller filmer på stöldbegärligt föremål. Förvara inventarielistan och bilder på en annan 

plats än i hemmet, t ex i bankfacket om du inte lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar 

gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada, t ex 

inbrott eller brand. Se också till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla 

föremål. Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats. 

Märkning 
Du kan skydda dina ägodelar genom att försvåra för tjuven att alls komma in i din bostad. Men 

du kan också försvåra vidare försäljning genom att märka dem. Möjligheten att få tillbaka din 

ägodel ökar också om den är märkt då polisen kan härleda den till dig när de beslagtagit stöld-

gods. På marknaden finns märkprodukter/tjänster som du kan märka dina ägodelar med. OBS! 

Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märkmetoden till det som ska 

märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremå-

len. 

Varning för bedrägerier kring vaccinationer Covid-19 
Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka 

får polisen in  anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar 

hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du 

ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination: 

1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om 

bedrägeri. 

2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din 

bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.  

Gör så här om någon tar oväntad kontakt med dig 

Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. 

De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta 

felaktiga beslut. Om någon tar oväntad kontakt med dig: 

 Logga inte in 

 Lämna inte ut siffror 

 Lägg på luren 

 

Fundera gärna i förväg på hur just du ska agera om någon oväntat ringer dig och vill att du ska 

logga in eller lämna ut siffror. 

Om du drabbas 

Kontakta din bank direkt om du kan ha blivit utsatt för bedrägeri. Polisanmäl och ta hjälp av 

människor i din närhet. Ring 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om det inte är akut.  

Läs mer på polisen.se 
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Prata gärna med andra om vad du har läst så hjälps vi åt att stoppa de här brotten. Läs mer 

om olika typer av bedrägerier på polisen.se/bedrageri 

 

 

 

Kontaktvägar till Polisen 

 Vid pågående brott eller fara för liv eller hälsa ring 112. 

För övriga ärenden ring 11414. 

Vill du lämna tips till polisen kan du gå in på polisens hemsida, www.polisen.se eller 

ringa 11414. 

Du kan även anmäla vissa typer av brott på internet. 

 

Besök gärna vår Facebook-sida  

Polisen södra Ångermanland 

 

Besök gärna även vår Instagram-sida 

polisen_sodra_angermanland 

 

 

 

http://www.polisen.se/

