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Anmälda brott  Brottsförebyggande rådet

 År År År År År År År År

 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 pre l. 2014 pre l.

 Anta l /100 000 inv Anta l /100 000 inv Anta l /100 000 inv Anta l /100 000 inv

Hela landet         

Tota lt anta l brott 1416280 14988 1402588 14734 1401982 14603 1435486 14883

Våldsbrott 116520 1233 113867 1196 104738 1091 107263 1112

Inbrottsstö ld         

I bostad (lägenhet & villa) 22214 235 21346 224 21039 219 22384 232

Laholm kommun         

Tota lt anta l brott 2866 12232 2740 11677 2444 10406 2306 9806

Våldsbrott 187 798 177 754 151 643 120 510

Inbrottsstö ld         

I bostad (lägenhet & villa) 185 790 134 571 105 447 88 374
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Totalt antal brott

Här redovisas summan av a lla  anmälda brott för va ld period och va ld region. En och samma brottstyp kan i vissa fa ll

redovisas under mer än en brottskategori. Det innebär att om  a lla  brottskategorier vä ljs så blir summan av dessa

brott något högre än vad som  redovisas under "Tota lt anta l brott".

Från och med oktober 2010 pilotdriftsatte  Polisen ett nytt utredningssystem  i Östergötlands län. P ilotdriften om fattar

brottstyperna knivlagen, snatteri/stö ld och o lovligkörning/grov o lovlig körning. Endast en m indre de l av dessa brott

kommer att om fatta pilotdriften. De brott som  registreras via  det nya systemet ingår inte  i statistiken. Bedömningen

är att bortfa lle t har margine ll påverkan på statistiken

Våldsbrott

I denna brottskategori ingår försök till mord e ller dråp, m isshande l, vå ldtäkt, grov fridskränkning, grov

kvinnofridskränkning, o laga förfö lje lse , vå ld mot tjänsteman samt rån. Fr. o. m . 2013 redovisas inte  längre anmälda

fa ll av dödligt vå ld. Det beror på att det dödliga vå ldet är överskattat i statistiken över anmälda brott. Brå genom för

årligen en specia lstudie  där sam tliga anmälda fa ll av dödligt vå ld granskas för att kunna presentera ett så korrekt

anta l fa ll av dödligt vå ld som  möjligt. Ladda ner studien och tabe ller för konstaterade fa ll av dödligt vå ld på Brås

webbplats: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-brott.htm l

Inbrottsstöld

I bostad (lägenhet & villa)

Med bostadsinbrott avses inbrott i någons bostad. Brottet inryms under rubriken grov stö ld enligt BrB 8 kap 4 §.

Mörkerta let bedöms vara re lativt lågt och oföränderligt över tid, bland annat på grund av att brottet måste

polisanmälas för att den boende ska få  ut försäkringspengar för det som  stulits.




