
 

 

 

 

 

 

 

 

Information från polisen 
 

Stora problem med bildelsstölder både i region syd och nationellt. Från Mercedes 
stjäl man ofta kompletta uppsättningar hjul och från BMW är det rattar. Man stjäl även 
hela fordon och relä, främst Volvo, BMW, Mercedes. 

Antal brott  

Statistik för sju veckor, stölder från BMW och Mercedes i region Syd:  

Polisområde Malmö (POMA): 58  

Polisområde Södra Skåne (POSS): 34  

Polisområde Nordvästra Skåne (PONV): 30  

Polisområde Kalmar Kronoberg (POKK): 26  

Polisområde Blekinge Nordöstra (POBN): 7  

Fram till dagens datum har region Syd cirka 200 ärenden. 

 

Fängelsestraff för telefonbedrägerier för miljonvärde 

Tre personer dömdes under torsdagen av Malmö tingsrätt till fängelse för ett stort 
antal telefonbedrägerier mot äldre personer, s.k. vishing. Polisutredningen har omfat-
tat miljonvärden som äldre lurats på.  

Polisen har genomfört en omfattande förundersökning och utredningen har omfattat 
20 fall av grovt bedrägeri samt 9 fall av försök till grovt bedrägeri. Bedragarna har 
lyckats lura de äldre drabbade personerna på sammanlagt cirka1.3 miljoner kronor. 

Bedragarna har riktat in sig på äldre personer och ringt upp dem under förespegling 
att man ringer från Nordea om påstådda pågående uttag från de drabbades konton 
eller påstådda köp som man säger de drabbade gjort och förmått dem att logga in på 
sina internetbanker. När de drabbade personerna identifierat sig med mobilt bankID 
eller bank ID har bedragarna sedan överfört pengar från kontona. Bedrägerisamtalen 
har ringts från Malmötrakten. 

De flesta brottsoffrena i denna utredning kommer från trakterna av Mölndal och 
Stockholm. 

De som nu döms av Malmö tingsrätt är en 26-årig man från Malmö som döms till 
fängelse två år åtta månader för grovt bedrägeri vid 20 tillfällen samt försök till grovt 
bedrägeri vid 9 tillfällen. 

En 23-årig kvinna från Bålsta döms också till fängelse i två år åtta månader för grovt 
bedrägeri vid 20 tillfällen samt försök till grovt bedrägeri vid 9 tillfällen samt ringa nar-
kotikabrott. 



 

 

 

  

 

 

Faktaansvarig:  

 

 

En kvinna som är 20 år gammal från Helsingborg döms till fängelse i ett år tio måna-
der för samma brottslighet som den 23-åriga kvinnan. 

Polisen vill uppmana alla att inte logga in på sin Internetbank på uppmaning av nå-
gon annan eller lämna ut några koder på uppmaning av någon annan person. 

Vishingbedragarna runt om i landet lurade äldre personer på sammanlagt cirka 9 mil-
joner kronor under september 2019. 

 

Grannsamverkan 

Lokalmedia har den senaste veckan uppmärksammat Grannsamverkanskonceptet 
och gjort en hel del bra reportage. Ett stort tack till er som medverkat till detta då me-
dia är ett bra forum att sprida grannsamverkanskonceptet och skapa fler intressenter. 
Vi har nu fyra nya områden som ska få information och starta upp grannsamverkan 
vilket är glädjande.  

 

 

 

 

 

 

Hälsningar,  

Katarina Johansson och Alexander Vujovic 

Kommunpolis LPO Karlskrona 

010 562 00 06, 010 562 00 05 

katarina-a.johansson@polisen.se 

alexander.vujovic@polisen.se  
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