
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN LPO GÄSTRIKLAND • OKTOBER 2022 
 

Telefon 114 14  |  I akuta fall 112 
Webbplats www.polisen.se 

 

 

Hjälp oss och andra myndigheter 

att lägga pusslet 

Har du sett eller hört något som skulle 

kunna hjälpa polisen att upptäcka, 

förebygga eller utreda brott? Tips från 

medborgare är ofta helt avgörande för 

att polisen ska kunna kartlägga brotts-

lighet eller se delar och helheter i ett 

brottsmönster.   

114 14 

Vi tar helst emot ditt tips via telefon. 

Ring 114 14, du kommer då till ett 

talsvar. Säg ”tips” för att komma vidare. 

Fördelen med att lämna tipset via ett 

telefonsamtal är att vi kan ställa kom-

pletterande frågor och få veta mer.  

www.polisen.se 

Vill du inte ringa finns det även ett 

webbformulär du kan använda. Om du 

använder dig av detta vill vi gärna att 

du lämnar ett telefonnummer så vi kan 

ringa upp dig med eventuella komplet-

terande frågor. 

Klicka här för att komma till polisens 

webbformulär för tips  

112 

Om det är ett pågående brott, eller en 

akut situation, ska du alltid ringa 112. 

 

Lita på din magkänsla!  

Om något känns väldigt fel, utan att du 

kan sätta fingret på det, låt oss veta 

det. Vi lägger samman det du berättar 

för oss med det vi redan vet.  

 

 

Det är svårt att på förhand veta vilken 

nytta ett enskilt tips gör, men när poli-

sen väger samman allt kan just ditt tips 

visa sig vara mycket värdefullt. Du 

behöver alltså inte värdera om ditt tips 

är ett bra eller dåligt tips. Berätta om 

dina misstankar så värderar vi den 

information du lämnar.  

Tänk på att skilja på vad du faktiskt har 

sett eller hört och vad du tror att saken 

handlar om. Polisen behöver både 

fakta och din magkänsla. 

Det är möjligt att tipsa polisen ano-

nymt, men vi vill helst att du lämnar 

kontaktuppgifter. Detta utifall vi behö-

ver ställa ytterligare frågor för att få 

veta mer. 

Exempel på tips som kan hjälpa 
polisen 

• Det luktar ofta marijuana i min 

grannes bostad 

• Jag misstänker att det pågår sex-

handel eller narkotikahantering i 

en fastighet 

• Jag misstänker att min granne har 

olagliga vapen 

• Jag har hittat en gömma med 

misstänkt stulna föremål i skogen 

• Jag tror jag vet vem som begick 

ett visst brott 

 

Tipsa andra myndigheter 

• Säkerhetspolisen 

• Tullverket   

• Kustbevakningen 

• Skatteverket 

• Försäkringskassan    

 

https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/
https://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss/tipsatullverket.4.792224361590183a4d322d3.html
https://www.kustbevakningen.se/om-oss/kontakt/ledningscentraler/
https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejlaoss/tipsaommisstanktfusk.4.7afdf8a313d3421e9a9561.html
https://www.forsakringskassan.se/kontakta-forsakringskassan/kundcenter-for-privatpersoner/om-du-misstanker-felaktiga-utbetalningar-eller-bidragsbrott

