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Hej alla som bor i ett Grannsam-
verkansområde! 
 

I detta utskick vill vi uppmärk-
samma er på brott i nära relation 
och klotter, som är den vanligaste 
formen av skadegörelse. 

Brott i nära relation 
”Brott i nära relation” förekommer i 
alla samhällsklasser, i alla olika 
former av relationer oavsett ålder, 
boendeform eller sysselsättning. 
Om du eller någon i din närhet är 
utsatt eller har utsatts för brott i 
nära relation är det otroligt viktigt att 
detta anmäls till oss. 

I länken nedan kan du läsa om 
olika ansikten som våldet kan ha.  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-
av-brott/brott-i-nara-relation/ 

Våld är inte bara slag utan kan 
även vara ord och handlingar. Po-
lis, socialtjänst och andra organisat-
ioner har olika uppdrag när det gäl-
ler brott i nära relation och det finns 
alltid någon som kan lotsa dig till 
rätt ställe.  

Klotter/skadegörelse 
Klotter och skadegörelse hör till 
kategorin mängdbrott, alltså brott 
som förekommer ofta och drabbar 
många människor. 
  
Klotter kan medföra stora kostnader 
för samhället och privatpersoner, 
och människor upplever ofta 
otrygghet i områden med mycket 
klotter och skadegörelse.  
 

 

Om du har blivit utsatt för ska-
degörelse 

 Anmäl skadegörelsen till polisen. 
Detta gör du enklast via polisens e-
tjänst. 

 Fotografera skadorna och spara 
dem som framtida bevismaterial och 
som underlag för anmälan till ditt 
försäkringsbolag. 

 Ta bort klottret så snabbt som möj-
ligt. Detta då ett område med myck-
et klotter riskeras att drabbas av 
mer klotter. 

https://polisen.se/utsatt-for-
brott/polisanmalan/anmal-skadegorelse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var uppmärksam som förälder 
Som förälder är det viktigt att vara 
nyfiken och uppmärksam på teck-
en som kan tyda på att ditt barn 
klottrar. Kontakta polisen eller so-
cialtjänsten om du misstänker att 
ditt barn klottrar. Agera tidigt, klot-
ter är ett brott som innebär att den 
som blir dömd för brottet även kan 
bli ersättningsskyldig för de skador 
personen gjort sig skyldig till. 

 

Ta hand om er!  
/Grannsamverkan  
LPO Gästrikland 


