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I denna broschyr finner: du infolmation om hur man startar och driver Grannsamverkan och vad man kan

göra för'att förebygga brott. Den {torsta delen, sid 1-12 vänder sig ihuvudsak till huvudkontaktornbud och

kontaktombud. Den andra delen. sid 13-24 till hushå11 inom Grannsamverkan.

Syftet mecl Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom

ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcl<er

och lorsvårar fror tjuven.

Målet mecl Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i

bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar,

stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området.
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Crannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man lorebygger skador och skyddar
sin boendemiljö mot brotr.

Grannsamverkan kan tillämpas i flera olika boendeformer, såväl i villa/radhusbebyggelse som i områden
med flerbostadshus. Även i områden med fritidshus fungerar Grannsamverkan.

Läs mer om Grannsamverkan och hitta användbara länkar på www.samverkanmorbrott.se.

Kort historik
Grannsamverkan startade på 1970-talet i Seattle, USA. Bakgrunden var arr err bosradsområde drabbats av

en inbrottsvåg som polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med. Grannsamverkan
har idag en stor spridning över världen. I Sverige startades den fiorsta Grannsamverkan 1985 i Linkoping.
Grannsamverkan är idag en del av Samverkan mot brott, som i sin tur är en organisation bestående

av polisen, {iirsäkringsbolag, SSF Stöldskyddsforeningen, Brotrsfcirebyggande rådet, SABO,
Hyresgäst{tireningen, Fastighetsägarna, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett rryggare
boende. Grannsamverkan ingår också i polisens linjeorganisation.

G ran nsamverl(an fu ngerar
Brotts{tirebyggande rådet, BRÄ, har genomlort en utvärdering av en rad studier om hur Grannsamverkan
fungerar. Resultatet visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten med i snirt upp till 16 eller 25
procent (beroende på mätmetod).

Organisation

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete meilan boende och polis, men många gånger är fler
aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, florsäkringsbolag,
åstighetsägare eller boendeorganisationer en viktig del av samverkan.

Polis/kommun har i {örsta hand kontakt med de huvudkontaktombud som finns i em område med
Grannsamverkan.

Huvudkontaktombudet samverkar med kontaktombuden. Kontaktombuden har i sin tur ansvar {tir ca

10-12 hushåll i ett villaområde och eventuellt något fler i ett fleråmiljshus. Kontaktombudet är en länk
mellan de boende och huvudkontaktombudet.

Det är helt avgörande {tor framgång att de boende är engagerade och det är dven ofta de boende som tar
initiativ till att starta Grannsamverkan i områder.

Är området mindre kan ledet med huvudkontaktombud hoppas över och kontaktombuden blir istället
Iänken rill polis/kommun.
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Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjalpas åt att förhindra brotr i det egna bostadsområciet
utgör grunclen fur Grannsamverkan. Det innebär att alia i området är mer uppmärksamma på vilka som
rör sig i området, noterar det som verkar misstänkr eller konstigt och tillkallar polis vid pågående angrepp.

Minimikrav för medverkande i Grannsamverl<an

F Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om clu är bortrest mer än några dagar.

h Vara förtrogen med de tips om hur du forebygger brott och skyddar ditt hem som finns i denna foider
och på www.samverkanmotbrott.se.

tr Förvara värdehancllingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

w Vara ailmänt vaksam om onormala händelser inträffar och konrakta polisen om du upptäcker något
som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bc;r du också informera kontaktombudet.

Grannsannw*an
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Rekommendationer

tu För inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden och dina värd.esaker. Förvara materialet
i bankfack eller i stöldskyddsregister.

h Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden
eller via märkutrustning som kan lånas av polisen (i vissa fall även från fastighetsbolag eller
bostadsrärts{tirening) .

Om du deltar i Grannsamverkan i ett fritidshusområde gäller ovansrående under högsäsong. Under resten
av året bör ni gemensamt komma fram till hur lc;pande övervakning av fritidshusområdet ska organiseras.
I annat fall ligger det på var och en att övervaka sitt fritidshus. Det är viktigt arr ränka på att inte 1tirvara
värdesaker eller värdehandlingar i fritidshuset.
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Vid misstanl<e om brott
När någon bryter mönstret i ditt område är det viktigt att du håller hög uppmärksamhet och noterar det

du ser, ti1l exempel signalement, registreringsnummer på obekanta bilar etc. Blanketten "lal<ttagelser i

samband med brott" kan laddas ner från \\\nv.samverkanmotbrott.sc.

Det är också viktigt att dr-r gör dig synlig och {torsöker skapa kontakt, till exempel kan du hälsa på er-r

obekant person. Om pcrsonen/personerna är: brottslingar kan de avbryta när de inser att de blivit sedda.

Vid påbörjat angrepp

Vid påböLjat angrepp, larma polisen, göL dig synlig, notera signalement och annat du ser. Gör
observationer och möt tillkallad polis. Infbrmera ditt kontaktombud och dina grannar. Ingrip inte

handgripligen om du inte är helt siiker på att lyckas, du riskerar att själv mötas med våld. Lagen ger

dig rätt, men inte skyldighet att ingripa. Du har rätt att ingripa mot brott e nligt RB 245 I , så kallat

envarsgripande.

"Om tlen som har begått brott, på uilhet Jängelse kan Jölja, påtffis på bar gärning eller flyende fot, far han

gripas au enuar. Enuar Jår också gripa den som rir eJierlyst f)r brott. Den gripne skall skyndsamt öuerLimnas till
närmaste polisman. Lag (1987:I2I I)."

Envarsingripande av ungdom under 15 år'sker med stöd av LUL paragraf 35 (Lagen om unga

lagöverträdare) .

Efter brottet är det bra om du hjalper den drabbade och ställer upp som vittne.

OBS! Beal<ta alltid den risl< du själv utsätter dig for om du har for avsikt att ingripa mot en
I

gärningsman.Vi rekommendejrar att du vid upptäckt av ett brott forst larmar polisen och därefter

i iakttar och noterar tills polis anländer.
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För att lorsvåra {tir tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta.

Mekaniskt skydd - gör det svårt att komma in - och att komma ut
De flesta inbrott sker där risken lor upptäckt är som minst. Det är darlor viktigt att se över låsen på dör'rar

och ftinster, framltorallt mot baksidan eller andra undanskymda platser där insynen är begränsad. Dåliga
lägenhetsdörrar, fbnster mot loftgångar och balkongdörrar i markplan är svaga punkter i flerbostadshus. I
vissa fall ställer försäkringsbolagen särskilda säkerhetskrav, vilka framgår av villkor i fiorsäkringsbrevet. Tä

dig tid att läsa försäkringsvillkoren. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer irrformation eller om något är

ol<la rr.

I ett hyreshus är det hyresvärdens ansvar att installera mekaniska skydd, medan hyresgästen ansvarår för att
skyddet används på rätt sätt och inte sätts ur funktion.

Ett bra mekaniskt skydd gör det svårt {tor tjuven att komma in, men fur'svårar också fcir tjuven att komma

ut med stulna ägodelar.

Fönster och altandörrar är vanliga inbrottsvägar där gärningsmannen försöker nå in |or att öppna fronstret

eller dörren utifrån. Tjuven klättrar sällan in genom trasiga rutor med risk att skära sig. Altandörrars

träspeglar kan också sparkas sönder fcir att på så sätt nå in till handtaget.
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Detta betyder att man bör fiorstär'ka sin altandörr och på såväl dörrar som
lonster ha lås där nyckeln inte sitter i på insidan. Viktigt också att
kontrollera att l?tnsterkarmarna på t ex isolerglas{önster sitter ordentligt
ftistade och inte lätt l<an lyftas bort om man bara tar bort listen. För mer
information om detta vänder man sig rill en fackhandel alternativt till sitt
|orsäkringsbolag eller S S F Stöld skyddsföreningens kostnadsfria
rådgivning 0771-SSF SSF (0771-773 773).

Här fuljer en prioriteringslista över vad som bör ses över/ftirstärkas
avseende det mekaniska skyddet i din bostad:

a' Fönster i markplan

p Källarlonster

v Altan-/balkongdörr

F Fönster som kan nås via stege eller balkong

F Ytterdörrar ocl'r garagedörr

OBS! När du inbrottssäkrar din bostad måste du tänka på att alltid ha möjliga utrymningsvägar vid
brand!Använd heller inte spärrfunktionen i tvåfunktionslås och ha inte extralås och gallergrindar

låsta när du är hemma.

I fleråmiljshus är det viktigt att källare och vindsutrymmen har ett bra mekaniskt skyctd.
Läs mer på www.botryggr.se

Lås

Olika lås krävs lor olika situationer. Det är skillnad på låsklasser när det gäller kätringar och lås ftjr olika
ändamåI. Det finns $'ra olika låsklasser som beskriver vad som krdvs lor till exempel atr låsa err vindslbrråd
eller en båtmotor. På www.stoldskyddsforeningen.se hittar du information om vilket hinglås/katting du
ska använda i olika situationer. Du kan också kontakta den kostnadsfria rådgivningen på 0771-SSF SSF
(0771-773 773).

Larm

Ett larm gör det inte svårare |or tjuven att komma in i din bostad utan utgör ett komplement till det
mekaniska skyddet. Larmet pål<aliar omgivningens uppmärksamhet och skrämmer tjuven eller signalerar
att tiden är begränsad.

Före installation av larm bör du kontakta ditt fcirsäkringsbolag som oftast har rekommendationer. Vissa
typer kan ge självriskbefrielse vid inbrott. Kontakta dven SSF Stöldskyddsfbreningen som listar godkända
larm och installatörer eller om dr-r har andra frågor om larm.
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SäkerhetsProdukter
När du ska köpa säkerhetsprodukter' vänd dig till

certifierade eller auktoriserade aktörer ;rå malkrraden {tor att

vara säker på att de produkter du koper håller hög kvalitet'

Försälcringsbolagen har tillsammans med SSF

Stoldskyddsföreningen utformat normer för

,äkelhetsprodul<ter. Produktel som testats och godkänts

rr.ro, ,1.rr" llormer finns listade hos SSF Kontakta SSF:s

kostnadsfria rådgivning 0771-SSF SSF (0771 -773 773)

eller ditt forsakringsbolag angående frågor om vilka

säkerhetsprodukter som Passar dina behov'

Skydda dina ägodelar

Du kan skydcla dina ägodelal genom att försvåra för tjuven att alls komma in i clin bostad' rnen

också genom att märka .1.- .r.h att förvafa stöldbegärlig egendom på ett säkert sätt' För pengar'

värcleha.cllingar och stöldbegärlig ege'c1om t"n ,arit ittl" t-regränsningar och säkerhetsföreskrifter gälla i

hemlorsäkringsvillkoren. t<oirroll.å med ditt försäkringsbolag' Med stöldbegärlig ege'dom avses t ex

smycke., äclla metaller, antikviteter, konst, äLta m"ttot,-pälsar' clatorer' cD- och DVD-spelare"IV'

karnero r, rnobiltelefoner etc'

Märlzning au ägodelar

Märkclirraägodelar.L)ukanlårramärkverktygar'polisen-ochivissaFalläverrfrån
fastighetsbolag eller bostadsrättsförening' På marknaden finns också ett utbud av

rnärkprodukter/tj:inster dar du märker dina ägodelar på egen.hand. oBSl Var f]orsiktig

när.du märker konst och antikvitetel o.h 
",-tp"rr" 

rnetoden till det son ska mär'kas'

Grar,,vr t ex kan förstöra värdet, då ar det bättre att fotografera foremåle.'

Inuentariefiirte clzning o c h regisnering au ägode lar

l)u kan registlela dina ägodelar, oavserr om de är mä'kta eller ej i olika stöldskydclsregister på rnarknaden

alternativt göra en .g.r-r Inu.,'r."rieförteckning som du kompletterar mecl cletaljerade fotografier eller filmer

på stölclbegärliga Förenrål. Förvara inventarieFörteckrrirrg o.h L-,ild., i bankfacket om clu inte lägger dem i

ett register. Att lista rir-r. ago.l.l"1. gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle

uppstå en skada, t ex inbrott eller brand'

Se ocl<så till att ha värderingsintyg på srnycken, konst och andra värcleftrlla föremål' Förvara även lcvitton

och värdelingsintyg på tt.' 'äktl 
plats' till exempel i bankfack'

Förebyggande åtgärder för brand- och vattenskador

Närc{ugår.igenomdittboencleavseendemekanisktsky<ldochsäkerhetärdetviktigtattduäVentittaröver
skyddetmotbrandochvattenskador,Tips|orattbrandskyddaditthemfinnerdupå
wwwbrandskyddsfbrenirlgen.se och infolmation om för'elryggande åtgärder när' det gäller vattenskador: får

du genom ditt försäkringsbolag. Som tumregel gäiler "* "nlir" 
blanschgodkända hantvetk'rre för arbeten

som hat rned våturrymmetl 'ttt göra'

OPERATION
MÄRKNING
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Brottsförebyggande tips i vardagen

Det är viktigt att du och dina grannar hjalps åt att å era bostäder atr se bebodda ur dven om ingen är
hemma och att det grundlaggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan
tillämpas på villa-/radhusområden eller i fleråmiljshus.

tr Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än
några dagar). Använd gärna "Grannlappen" där det framgår var ni kan nås om det behövs.

F Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

p Låt radion gå på med timer så att det hi;rs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten efrersom
detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med lor hog volym.

F Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entrd- och altandörrar. På vissa ställen kan
en stark halogenlampa vara lämpiig.

b Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativer är arr ha en sror och låst brevlåda,
där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detra förutsätter naturligtvis att postutdelare och
tidningsbud inte lämnar posten hängande halwägs ute ur lådan och att borrovaron inte är allfor lång.

F När du ser arr posr hänger ur ur en brevlåda, peta ner den.

F" Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra
sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten.

F' Be en granne, eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre bortovaro under sommaren.

b Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.

p Be en granne hänga sin wärt på din tvättlina eller torkställning.

tr Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er romr så att huset ser bebort ut.

ts' Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst fcjrråd, så att tjuven inte kan använda dem rill arr krossa
{tinster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.

FF Förvara stegar inomhus eller åstlåsta så att de inte kan användas ftir att nå olåsta eiler öppna fionster i
ditt eller dina grannars hus.

F Du kan också lämna till exempel leksaker i trädgården så att det ser ur art vara aktivitet på tomten,
dock bor dessa fyttas om regelbundet så det inte ser likadant ut hela tiden. Lämna heller inget ute som
kan användas för att bryta sig in i huset.

F Lämna inte stöldbegärliga möbler etc. på uteplatsen.

F Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på k<;ksbanken om den kan ses utifrån.
Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

b Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer
kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.

å" Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smarrasre gömställen kan avslöjas.

F Lägg inte ut uppgifter på sociala medier om att du/åmiljen är bortrest och tala även med övriga
åmiljemedlemmar om detta.
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Skydda din bil

Inbrott i bilar sker på alla platser clär bilar står parkerade, även i villaområden och vid gemensamma

parkeringar i anslutning till flerfamiljshus.

Stölc{ från bil sker ofta när det finns stöldbegäLliga saker i den. Därftjr är det viktigt att sj:ilv tömma sin bil
på värdesaker och annat som kan vara intressant lor tjuven. Dyrbar utrustning, till exempel en gps eller

en exklusiv musikanläggning ökar risl<en ltir inbrott likaväl som kontanter, datorer, kassar- med varor från

systembolag elle r andra affirel, pake t etc. Ät en tomma väskor kan indikera att det finns värden i bilen och

loranleda ett inbrott. Har du en äldre bil kan det vara bra att skafå extra stöldskvdd lor att furhindra stöld

av själva bilen.

I övrigt är det bra arr tänka på att parkera bilen på en r-rpplyst plats, gärna lämna handskfack och anclra

förvaringsutrynmen öppna för att signalera att du inte lörvarar något värdefullt i bilen.

Om bilen inte är märkt är det bra att märka alla bilrutor med registreringsnumret. Äueu {iilgar, spoilers och

andra tillbehör kan i regel märk:rs.

Ha uppsikt över dina bilnycklar. Förvara extranycklarna på betryggande sätt. Märk aldrig upp nycklarna

med bilens registreringsrlummer. Det finns också en rad mekaniska skydd, t ex rattkrycka, hjullås och

larm som du kan använda för att ytterligare stöldskydda din bil. Läs mer på wu'rv.stoldskyddsforeningen.se.
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Skydda cykel, moped och motorcykel
När det gäller cykel, moped och motorcykel är det viktigt att känna till vilken typ av lås som är godkanda
Kontakta ditt I?irsäkringsbolag om vad som gäller fur dig. Har fuljer några generella tips fctr att skydda
cykel, moped och motorcykel.

F Lås cykel, moped och motorcykel med godkanda lås och rås åst dem i
krav på lås lor cyklar, mopeder och motorcyklar. Kontrolera med ditt

fasta furemåI. Det ställs olika
Forsäkringsbolag eller med SSF

Stöldskyddsföreningen om du är osäker.

F Märk cykeln och/eller mopeden (särskilt ej registreringspliktig)
blir stulen.

så att den kan spåras till dig om den

F Du kan också märka registrerad mopeds eller motorcykels delar, så de blir svårare att säija vidare efter
en stöld.

F Se till att norera cykelns ramnummer.

s" Hemfursäkringen täcker i normalållet en cykelstöld om du upp$rller säkerhetskraven om åstlåsning
och av SSF rekommenderade lås. Har du en dyrare cykel behöver du en tilläggsftirsäkring för atr
få ersättning vid stöid. När det gäller moped och motorcykel så framgår,r"d ,å- gäller av ditt
{rorsäkringsbesked.

Skydda din båt
Båtar som ligger på egen tomt eller i anslutning till bostaden ska skyddas på samma sätt som bilen.
Töm båten på värdesaker och märk motor och annan egendom som du furvarar i båten. Motorn ska i
förekommande å11 låsas fast med godkanda lås enligt lorsäkringsvillkoren och båten ska vara åstlåst med
godkänt lås, katting och bygel. Fotografera båten och dess utrustning och 1ägg in i inventarieförteckning.
Förse båten med namnskylt, både synlig och dold. om du har en mycket värdefull båt kan det också vara
bra att ftjrse den med spårningsutrustning
Aven i anslutning till båten kan det vara positivt med rörelseutlöst belysning {ör att väcka uppmärksamhet
vid ovälkommer besök.
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Gör en polisanmälan

Om du ursarrs ltor ett brott som skall ersiittas av ditt försäkringsbolag måste detta i regel polisanmälas. Det

är också viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via wu-w.polisen.se eller per

telefon, ll414.

För att ge Polisen bästa möjliga ftirutsättningar att lösa brottet bör ingenting röras innan

brottsplatsundersökning utförts.

Vicl bostadsinbrott skickas normalt polis till platsen. De tar upp en formell polisanmälan, säkrar spår och

forh<;r vittnen. Om säkrade spår och ledtrådar inte direkt leder till någon misstänkt, kan det innebära att

utredningen läggs ner. Detta upplevs av många drabbade som mycket frustrerande, vilket i en del å11 kan

bero på att man tolkar detta som att Polisen "inte bryr sig" och att man aldrig I<ommer att försöka få fast

de skyldiga.

I praktiken innebär nedläggningen att utredningen är vilande i ar'waktan på inlormation som kan leda

undersökningen fr:rmåt. Polisen tar lätt upp utredningen igen om något nytr framkommer i ärendet. Ofta
kan det handla om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eiler att man hittar rrågra

av de srulna .sakerna.

På wrvrv.samverkanmotbrott.se finns en "Iakttagelseblankett" som du kan skicka eller faxa till Polisen. Täla

med dina grannar om händelsen - alla iakttagelser rLlnt brottet är viktiga. Genom blanketten kan du på ett

enkelt sätt ge polisen information som l<an leda undersökningen framåt.
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Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt fiorsäkringsbolag. Inom en vecka bor du

ha fått en kopia av polisanmälan hemskickad som används då skadeanmälan görs till ftjrsäkringsbolaget.

Ofta är det svårt att i detalj redogöra fur vad som stulits vid ett inbrott. Men du har alltid möjlighet att

i efterhand göra en kompletterande tillaggsanmälan över vad som stulits samt andra uppgifter som bör

framgå i anmälan. På u.w.w.samverkanmotbrott.se kan du ladda ner "Godsblanketten" som du kan använda

till detta.

Brottsofferinformation, rättsskydd och sl<adeståndsanspråk

Olika brott drabbar olika hårt och vissa personer drabbas hårdare än andra av samma slags brott. En del

brott som att få sin bil stulen kanske mest utlöser irritation. Inbrott i bostaden kan däremot upplevas som

både allvarligt, skrämmande och kränkande. Vetskapen om att någon varit inne och rotat bland ens saker

kan kännas svår att bara. Ibland kan man drabbas av skamkänslor trots att man inte har något att skämmas

for.

Vanligt är också att man känner en uttalad ilska mot gärningsmannen. Det är därför viktigt att å prata ut
ordentligt. Först därefter är det möjligt att skapa sig en mer nyanserad bild av vad som hänt. Behovet av

hjalp från omgivningen varierar. Naturligtvis är det inte bara juridisk hjälp som behövs utan många gånger'

också ett personligt stöd i någon form. Du kan då vända dig till Brottsofferjouren, som också kan fdrmedla

kontakten till terapeutisk hjalp om du känner att du behöver sådant stöd.

I hemlorsäkringen ingår ett rättsskydd. Det innebär att frorsäkringen kan ersätta dina kostnader för ombud

i samband med en wist om t ex ett skadestånd. I allmänhet innebär {tirsäkringsvillkoren att du får betala

en viss del av kostnaderna själv i form av självrisk. Om du saknar hem{rorsäkring och rättsskydd kan du

ansöka om rättshjälp.

Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Detta kallas

skadestånd. Det är du själv som ska krdva skadestånd av den som vållat skadan. Skadeståndskravet prövas i

regel samtidigt som domstolen tar ställning till om den åtalade är skyldig till brottet. Du kan begära hjälp

av polis, åklagare och Brottsoffermyndigheten i skadeståndsfrågan. Om du vill ha ersättning lor skador du
lidit till ftljd av err brorr bor du dar{'or meddela detta redan när du förhörs av polisen. Du bör då också

säga om du vill ha hjaip med skadeståndsfrågan.

Om domstolen dömer den åtalade att betala skadestånd till dig, innebär det inte att skadeståndet kommer

att betalas automatiskt. Ofta betalar inte gärningsmannen frivilligt det han/hon ålagts att betala. Då kan

du få hjalp av Kronofogdemyndigheten med indrivning av skadeståndet. Domstolen skickar automatiskt

en kopia av domen till kronofogden, som efter en tid tar kontakt med dig och frågar dig om du vill ha

hjälp med indrivningen. Om du vill det ska du skriftligen meddela detta till Kronofogdemyndigheten.

Förfarandet hos Kronofogdemyndigheten är kostnadsfritt for dig.

Om det efter Kronofogdemyndighetens undersökning visar sig att gärningsmannen saknar lormåga att

betala skadeståndet eller om gärningsmannen är okänd, kan det ändå finnas möjligheter for dig att å
ersättning. Om du har en hemförsäkring ger den t ex ersättning vid stöld och normalt också vid överfall.

Ditt forsäkringsbolag kan lämna information om när du kan {å ersättning från din florsäkring.
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Försäkringsbolagens handläggning

Dokumentatior.r och formella papper är inte så viktiga i inledningsskedet. Det viktigaste är arr

försäkringsbolaget får känncdom om brottet eller skadan. Därefter kan ni i L-rgn och ro sitta ner och
göra en skadeanmälan. Du måste hjälpa frorsäkringsbolagen i deras skadereglering mecl att ge möjligher
till besiktning vid inbrott och av skadad egenclom, lämna kvitton, läkarintyg rr.nl. som kan behövas.

Försäkringsbolagen kräver också att stöld, rån och överåll polisanrnäls.

C)fta kan det vara svårt att lämna en komplett lorteckning över stulen/Forlorad egendom omedelbarr om
du inte upprättat en inventariefcirteckning i furhand, vilket rel<ommenderas. Du har dock rnöjlighet art
komplettera listan under viss tid efteråt. Se till att du har rätt lorsäkringsbelopp ltor lösörer i ciin försäkring.
Har du uppgett ett lor lågt belopp är du underfursäkrad och risl<erar att få minsl<acl ersättning vid skada.

Det finns mallar och r:iktlinjer för hur lorsäkringsbeloppct kan bestämmas hos ftjlsäkringsbolager.

Bilförsäkring och båtförsäkring täcker inte lösöre

Lärnnar du kvar väskor, klader, sportutrustning etc. i bilen eller båten, som f?jrsvinner vid ett inbrott, kan
detta eventuellt täckas av hemförsäkringcn. Har du inte forsäkringarna i samma bolag finns risk att du kan
drabbas av wå självrisker. De flesta försäkringsbolag har beloppsbegränsnir-rgar för t ex radio, CD-spelale,
(lPS-utrustning m.m. I vissa bolag kan tillaggsftirsäkring tecknas lor dyrbar: utrr-rstning.
Allt som går att bära ska tas med clå rnan lämnar bilen eller båten. Mobiltelefoner är exrremr stöldbegärliga
och det kan därltor bli svårt att få ersättning for dem om dc inte är åst monteracie. Har inte din bil
el1er birt återfunnits efter 30 dagar betalar fcirsäkringsbolaget ut ersättning, som notsvar.rr värder av ett
likvärcligt fordon/båt. I samband med det övergår fordonet/båten formellr i lorsäkringsbolagets ägo. Skulle
du återfå ett fbrdon, båt eller annat gods, som bolaget ersatt är du sl<yldig att medclela cletta.
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