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Föreningen är den samlande organisation för den lo-

kala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 200 lo-

kalt anslutna medlemmar spridda över hela Västerås. 

  

Bli medlem du med. Vi tar ingen  serviceavgift, 

utan bara en medlemsavgift på 100 - 300 kr per år.  
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se eller   

telefon 021-18 34 61. www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

 Meddela ändrad adress, telefon och 

e-postadress till info@vasterashandel.se 
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       

Säkerhetsveckan 

- vecka 17, 2016 
 

Vecka 17, dvs 25 april till 1 maj 2016 genomför 

Svensk Handel en säkerhetsvecka. Den riktar sig till 

alla handlare, inte bara medlemmar . Målsättning-

en är att få så många butiker som möjligt att anmäla 

alla brott som begås under  veckan. Svensk Han-

del vill visa på den verklighet och de utmaningar 

handlarna står inför vad gäller stöld i butik. Visa vil-

ken omfattning och konsekvenser butiksstölderna ger 

samt att få till en diskussion om rättsväsendets syn på 

mängdbrott och hantering av dessa. 

 

Cirka 2 miljoner externa stöldbrott, till ett värde av 

4,6 miljarder, begås varje år i Sverige. Det motsvarar 

nästan 240.000 kr per dag i Västerås som försvinner 

ur butikerna utan att kunden betalar för varan. Det 

finns idag en tydlig och oroväckande brister i dagens 

rättssystem. Det finns också en felaktig bild av 

brottsutvecklingen vilket riskerar få en olycklig in-

verkan på hur myndigheter, domstolar och politiker 

hanterar mängdbrotten, såsom stölder i butik. Det 

anmäls endast 2 % av alla stölder, i Västerås anmäl-

des 900 stölder och snatterier ur butiker 2015. 

 

Handeln behöver bli bättre på att anmäla stöldbrott. 

Svensk Handel har tagit fram ett antal åtgärdsförslag 

och Västerås Handel har tillsammans med Polisen i 

Västmanland tagit fram en folder ”Stölder och snatte-

rier ur butik”. Beställ den på info@vasterashandel.se 

 

Vi vill att butiker ska vara en säker och trygg plats 

för såväl besökare/kunder som anställda.  

Kalla fakta — oroande utveckling 
 

 Cirka 2 000 000 stölder/år inom svensk han-

del, exklusive internt svinn, motsvarar knappt 

40 000 stölder/år i Västerås. 

 Till ett värde av 4, 6 miljarder kronor, mots-

varar 87 miljoner i Västerås. 

 Endast cirka 2 procent (40 000-50 000 brott) 

anmäls. 900 anmäldes i Västerås 2015. 

 Värst drabbad är livsmedelshandeln, följt av 

kläder och skor, elektronik samt Systembola-

get. 

 Polisen lade ner 54 procent av polisanmäl-

ningarna 2015 (39% 2013). 

 34 procent av polisanmälda stölder leder till 

fällande dom eller strafföreläggande. 

 8 av 10 dömda har inte betalat sina dagsböter. 

 

Hur kan du bidra! 
 

 Under vecka 17 anmäl alla brott, dvs även 

brott då du inte får tag på en gärningsperson. 

Det kan att vara att du upptäcker att det sak-

nas varor och att enda förklaringen kan vara 

att någon stulit dessa. 

 Anmäl säkerhetshändelser/stölden enkelt 

på www.svenskhandel.se/anmal 

 Använd din telefon, surfplatta eller dator. 

 Enkelt att samtidigt skicka anmälan vidare till 

polis och försäkringsbolag. 

 Säkerhetshändelser analyseras av Svensk 

Handel Säkerhetscenter och kan användas för 

att varna våra medlemmar. 

 Genom att anmäla bidrar du till ökad kun-

skap, bättre påverkansmöjlighet och en säk-

rare butiksmiljö! 

http://www.svenskhandel.se/anmal

