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CoBoats Båtsamverkan - Polisrapport Båtrelaterade stölder vecka 27-38, 2020
Trenden totalt sett för alla båtrelaterade stölder något avtagande efter
sommaren och ligger nu sedan vecka 34 väl under prognos i frekvens sett till
tidigare år. Samtliga regioner är drabbade av båtrelaterade stölder i
varierande grad . Flertalet indikationer och analyser pekar på att flertal aktiva
internationella brottsnätverk är aktiva just nu i Sverige och möjligen i något
högre omfattning i vissa geografiska områden. De riktar sin uppmärksamhet
främst mot fordonsrelaterade stölder inom både premiumskikt och
vardagsfordon, mot dyrbar elektronik, Gps- och navigationsutrustning kopplat
till jordbruk och entreprenadmaskiner, båtmotorer, inbrottsstölder vid företag
samt bostadsinbrott.

De geografiska områden som främst är drabbat av båtrelaterade
stöldbrottsligheten ligger fortfarande främst i mellansverige/Mälardalen och
region Väst och Syd i nämnd ordning, men där region Nord och främst
Västernorrland också sedan en tid tillbaka setts ha en ökad aktivitet eller
brottslighet som sannolikt relaterar till internationella brottsnätverk. Under
perioden har totalt 94 personer uppförts som misstänkta för båtrelaterade
stölder, och där flertal är kopplade till internationella brottsnätverk och
uppförts som misstänkta eller delaktiga för båtmotorstölder. Under perioden
har även utredningar bedrivits tillsammans med andra länder mot kriminella
nätverk som varit/är delaktiga i flertal brottsserier av båtmotorstölder
begångna både i Sverige och ute i Europa. Efter en tids nedgång av
båtmotorstölder under sommaren , ses efter vecka 34 en kraftigare uppgång.
Stölder ur och från båtar ses främst ha en uppgång nu i region Stockholm,
Mitt, Syd samt Väst.
De områden som ses totalt ha en ökad frekvens av båtrelaterade stölder just
nu är främst region Stockholm och region Nord.
En fullständig rapport finns på https://coboats.se/polisrapporter

Om CoSafe Technology
CoSafe har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner,
myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation
och krishantering utvecklat smarta, krypterade och prisbelönta
kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter
eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en
bristvara och viktig information måste skickas ut till många personer på en
gång skapar CoSafes plattformar struktur och effektivitet även i de mest
pressade lägena oavsett var alla berörda finns.

Om applikationen CoSafe - Larm, incident- och krishantering samt smart
kommunikation
Den kundefterfrågade applikationen används idag av flera företag,
kommuner, skolor och organisationer och har på kort tid fått stor
uppmärksamhet. Plattformen hjälper verksamheter att uppfylla
arbetsmiljökrav, samla och strukturera sin incident- och krishantering samt
effektivisera sin kommunikation, inkallning, in- och utlarmning etc.

www.cosafe.se

CoYards - Grannsamverkan
Optimerad för Grannsamverkan och har tiotusentals användare utspridda över
hela Sverige. Polis och försäkringsbolag använder plattformen för att skicka
ut viktig information till boende i ett begränsat geografiskt område.
www.coyards.se

CoBoats - Båtsamverkan
Skräddarsydd för Båtsamverkan med funktioner så som utlarmning av viktiga
händelser, gemensam kalender, sortering på namn/båtplats etc. Används idag
av över 300 båtklubbar i Sverige för kommunikation kring allt som rör
hamnen, båtrelaterade brott, stormar, olyckor, efterlysningar m.m.
www.coboats.se
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