Brottssamordning Stockholm Syd
(Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, Skärholmen, Globen, Farsta)

Med fokus på inbrott och åldringsbrott
Till brottsamordningsuppdraget i Stockholm Syd har knutits två erfarna förundersökningsledare.
-Vi har varit igång en dryg månad och det är roligt och komplext och vi håller på att
utveckla vårt arbetssätt. Vi koncentrerar oss på två brottskategorier som är högaktuella i
vårt polisområde; inbrott i permanentbostad och åldringsbrott.
Så jobbar vi
- Vi loggar alla inkomna brott och går igenom anmälningarna. Vi söker efter mönster
som kan vara tillvägagångssätt (modus), geografiskt område, signalement och teknisk
bevisning. Allt förs in i vår logg och vi ”lägger pussel”. Exempel på modus vid inbrott
kan vara vilken typ av brytverktyg som använts om det är slunga, dyrk eller kofot.
Glöm inte skospåren
- LOKUS (brottsplatsundersökare) åker på i stort sett alla fullbordade inbrott i
permanentbostäder i region Stockholm och säkrar befintliga spår, bl.a skospår. Skospår
kan i sammanhanget ha ett starkt bevisvärde. Det kan vara bra för alla som kommer till
en bostad efter ett inbrott att tänka på det när brottsplatsen beträds.
Hela landet och hela regionen har samma bild
Brottssamordnarna deltar i Stockholms Syds morgonmöte, där de tar upp aktuella fall
och kanske också ber om hjälp med personal för att på fältet kunna jobba vidare i
ärendena.
Tre gånger i veckan kopplar de upp sig mot sina motsvarigheter i Sthlm norr, Sthlm city
och Gotland samt underrättelse-enheten och forensisk analys och har ett ”samordningsmöte”. Här ser man om vissa seriebrott är regionala och om något ska lyftas nationellt.
På varje Lokalpolisområde har de en kontakt som vid behov hjälper till utifrån det
lokala perspektivet.
Resultat
Gruppens arbete har redan gett resultat. I Värmland sitter två misstänkta häktade för ett
40 tal ärenden där 13 ärenden med inbrott i bostad har kunnat knytas till Polisområde
Stockholm Syd. Tillsammans med Lokalpolisen Nacka och Lokalpolisen Södertälje
kunde ett antal ärenden identifieras som numera handläggs i Karlstad.

