Statistik över anmälda tillgrepp av skoldatorer i Västerås kommun
Under höst- och vårterminen 2014/2015 ökade antalet anmälda stölder av skoldatorer i Västerås
kommun. För att förebygga dessa brott och förstärka känslan av trygghet startade Västerås stad och
polisen i slutet av vårterminen 2015 ett samarbete som bland annat innefattar dna-märkning av
skoldatorer. I denna text presenteras statistik över antalet anmälda tillgrepp (stöld och rån) av
skoldatorer i Västerås kommun under perioden 1 augusti 2015 till 30 april 2016 jämfört med
motsvarande period 2014/2015. Statistiken är framtagen genom en manuell genomgång av
polisanmälningar gällande följande brottstyper då det saknas möjlighet att ta fram sådan statistik på
ett automatiskt sätt.





Stöld utan inbrott i skola, biblotek, undervisningslokal etc
Inbrottsstöld i skola, biblotek, undervisningslokal etc
Rån mot privatperson under 18 år
Väskryckning

Statistiken bygger helt på den information som finns tillgänglig i polisanmälningarna. Statistiken
underskattar troligtvis brottsproblemets omfattning då t ex en del av de inbrott i elevskåp där något
annat föremål än en dator stulits kan haft som ändamål att just tillgripa en dator men att någon
sådan inte förvarades i skåpet vid brottstillfället. Statistiken ska därför inte tolkas som en exakt
uppgift om omfattningen av detta brottsproblem utan ska snarare användas för att få en bild av hur
förekomsten av dessa brott har förändrats under perioden augusti 2015 till april 2016 jämfört med
motsvarande period 2014/2015.
För de kommunala skolorna visar statistiken en tydlig nedgång av antalet anmälda datortillgrepp
under perioden augusti 2015 till april 2016 jämfört med motsvarande period 2014/2015 vilket
framgår av tabell 1. Storleksmässigt handlar det om en minskning med ungefär två tredjedelar mellan
dessa två mätperioder. Minskningen gäller brottstyperna datorstöld från elevskåp, annan datorstöld i
skola som ej avser inbrott (t ex från klassrum och omklädningsrum) och rån/väskryckningar som
avser skoldatorer. Särskilt utmärker sig minskning av datorstölder från elevskåp. Antalet anmälda
inbrott i kommunala skolor där en eller flera datorer har stulits har dock inte minskat under denna
period utan ligger kvar på samma nivå.
Tabell 1. Antal anmälda tillgrepp av skoldatorer för kommunala skolor under de två mätperioderna
augusti 2014 till april 2015

augusti 2015 till april 2016

Datorstöld från elevskåp

51

7

Annan datorstöld i skola (ej inbrott)

23

15

Inbrott i skola där datorer stulits

9

9

Rån/väskryckning avseende skoldator

11

3

Totalt

94

34

Även för de privata skolorna minskade totalt sett antalet anmälda datortillgrepp under perioden
augusti 2015 till april 2016 jämfört med motsvarande period 2014/2015 vilket framgår av tabell 2.
Tabell 2. Antal anmälda tillgrepp av skoldatorer för privata skolor under de två mätperioderna
augusti 2014 till april 2015

augusti 2015 till april 2016

31

16

