Hej.
Då var det dags för ett nytt nummer av Grannsamverkansnytt. Tiden har en tendens att
gå väldigt snabbt och det har nu hunnit gå två månader sedan senaste utskicket. Hoppas
ni alla har det bra och att ni har kunnat njuta av det fantastiska vädret som maj månad
har bjudit på. Vi får hoppas på en fortsatt fin sommar. Torsdagen den 7 juni hade vi ett
möte på Dockside i Karlskrona dit kontaktombuden var inbjudna till. Uppslutningen var
mycket stort och det är väldigt glädjande. En repetition av konceptet grannsamverkan
gemonfördes där polisen, räddningstjänsten samt Länsförsäkringar drog sin del.
Vi hann även ta upp lite om skalskydd, båtsamverkan, DNA-märkning samt hur kommunikation via appar
kan fungera. En förutsättning för att grannsamverkan ska fungera bra är att kommunikationen mellan
grannar kan ske på ett enkelt och säkert sätt. Tanken vara att ytterligare punkter skulle tas upp men tiden tog
tyvärr slut så dessa punkter (Keyless driving – RFID, ökning av nätbedrägerier, krisberedskap,
Dataskyddsförordningen GDRP, övervakningskameror samt Cocooning) får vi informera om på annat sätt.
Jag kommer att i detta nummer av samverkansnytt beröra vissa delar av dessa punkter.
Cocooning är ett koncept som går ut på att informera boende i områden där det skett bostadsinbrott. Detta
sker lämpligen genom personliga besök hos boende i primär riskzon i syfte att informera om att det skett ett
bostadsinbrott i närområdet och ger råd om hur vederbörande kan förebygga för att själv inte drabbas. I
Kalmar har polisen också satt upp skyltar i de drabbade områdena med budskapet, "inbrott har skett i detta
område - var extra vaksam". Kanske något vi ska titta på framöver? Det viktigaste är dock att känna till
teorierna bakom cocooning vilket är, att där ett bostadsinbrott sker ökar tillfälligt risken för förnyat inbrott i
närområdet en halv kilometer runt det utsatta objektet. De närmsta 14 dagarna är risken hög och under
ytterligare 42 dagar är det förhöjd risk.
Beträffande övervakningskameror kan det konstateras att reglerna för kamerabevakning har ändras i maj och
ytterligare ändringar väntas i augusti 2018. Först införandet av dataskyddsförordningen GDRP i maj och
sedan när den nya kamerabevakningslagen börjar gälla i augusti. Detta kommer att innebära att färre
behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att
reglerna följs. Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd
för att kamerabevaka och alla befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla.
För att använda en kamera görs först en intresseavvägning innan kamerabevakningen påbörjas, ett så kallat
berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Exempel
på verksamheter som inte behöver tillstånd efter 25 maj 2018 är banker, butiker, privata parkeringshus,
jägare som vill ha åtelkameror samt privatpersoner. Beträffande privatpersoners kamerabevakning kan dessa
ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så
fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Detta förutsätter dock att kameran inte filmar
en plats dit allmänheten har tillträde, att man kamerabevakar i egenskap av privatperson och att bevakningen
bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med sitt hushåll.

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj. Syfte med lagen är att hjälpa dig att ta
kontrollen över dina personuppgifter genom att ge dig rättigheter över hur dina personuppgifter får
användas. All information som handlar om fysiska personer som kan identifieras är personuppgifter exempel
är ditt namn, din e-postadress, ett foto på dig, reg.nr på din bil, osv. Dataskyddsförordningen gäller i hela
EU. Den som behandlar dina personuppgifter måste ge dig tydlig information om hur uppgifterna används.
Det innebär att du bl.a. ska få information om:
 i vilket syfte dina personuppgifter kommer användas
 hur länge dina uppgifter kommer att lagras
 om dina personuppgifter kommer delas med någon
 om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU
 din rätt att ta tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det
 kontaktuppgifterna till den som ansvarar för att behandla dina uppgifter
Dataskyddsförordningen gäller inte för privatpersoner när det handlar om sådant som är av rent privat natur
eller som har samband med personens hushåll. Men om personen exempelvis har en blogg som innehåller
personuppgifter, ja då gäller naturligtvis GDPR. Om ni i egenskap av grannsamverkare upprättar
kontaklistor för att kunna sprida information mellan er och ni har lämnat era uppgifter med samtycke är min
bedömning att detta är av privat natur och ska inte omfattas av reglerna i GDPR.
Hur ser det då ut på inbrottsfronten sedan förra utskicket? Siffrorna för fullbordat inbrott i villa/radhus samt
inbrott i fritidshus har tyvärr ökat något. Om tendensen håller i sig kommer vi vid årets slut att ligga på
samma siffror som för 2015 vilket är en ökning jämfört med 2016 och 2017. Prickarna på kartan nedan
markerar platser där det har varit ett fullbordat inbrott i antingen villa/radhus/lägenhet under 2018.
Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Karlskrona kommun 2015 - 2018.

Antal anmälda bostadsinbrott (villa/radhus samt lägenhet) i Karlskrona kommun 2018

Totalt 22 anmälningar fr.o.m: 2018-01-01 t.o.m: 2018-06-13.
Månad
Brottstyp
Inbrott i villa
Inbrott i lägenhet
Försök inbrott i villa
Försök inbrott i lägenhet
Inbrott i fritidshus
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Statistiken är fram till och med 2018-06-13

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa

13
9
2
0
19

Information från räddningstjänsten.
Din krisberedskap
Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället så måste du själv ha
en hemberedskap. Det betyder att du ska vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du
behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt
förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Vad skulle du göra om din
vardag vändes upp och ner?
En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända. Till
exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära
konflikter. Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. El kan slås ut av allt
ovanstående.
Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig:
•Värmen försvinner.
•Det blir svårt att laga och förvara mat.
•Mat och andra varor kan ta slut i affärerna.
•Det kommer inget vatten i kranen eller
toaletten.
•Det går inte att tanka.
•Betalkort och bankomater fungerar inte.
•Mobilnät och internet fungerar inte.
•Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.
•Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.
De allra flesta av oss har aldrig varit med om något liknande. Det går knappt att föreställa sig mörka städer
och vägar, utkylda bostäder, mat som förstörs, långa köer och stora problem med att få information om vad
som händer. Om du ägnar några minuter till att fundera över hur ett längre elavbrott skulle påverka just dig
och din omgivning har du redan skaffat en mental beredskap. Att bli orolig om något händer är inget
konstigt. Det viktiga är att kunna hantera oron och att hjälpas åt. Medmänsklighet och samarbete är
avgörande under en kris.
Förbered dig!
Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn. Hjälpen från samhället kommer
först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett
tag. Det kallar vi för att ha en hemberedskap. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja
till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre. Det kan ta lång tid innan vardagen
fungerar normalt igen. Men om du har det du behöver under de första dygnen, så får du tid att tänka över din
situation så att du kan fatta viktiga beslut. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är
mycket attraktiva.
Vatten, värme, mat och kommunikation
För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och
kommunikation. Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon

annan katastrof behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du behöver också kunna
komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter.

Information från Länsförsäkringar.

Grannsamverkansnytt
Ökat antal nätbedrägerier och falska samtal
Just nu är det ett ökat antal fall där bedragare ringer och försöker lura bankkunder att lämna ifrån sig sina
inloggningsuppgifter.
Nätbedrägerier är tyvärr vanliga. Var rädd om dina personliga uppgifter.
Tips och information om hur du skyddar dig mot nätbedrägerier hittar du på lansforsakringar.se/internetsakerhet
Tips på hur du kan skydda din identitet
Lämna aldrig ut koder och lämna heller inte ut ditt personnummer, kort- eller kontonummer i onödan.
Ge inte ut uppgifterna varken via mail, sms eller telefon till företag du inte är kund hos.
Skriv heller inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.
Har du tappat en identitetshandling, spärra den hos utfärdaren, anmäl det till polisen och till
kreditupplysningsföretag.
Byt till en låsbar brevlåda eller postfack och eftersänd eller be en granne ta in din post om du reser bort. Kasta inte
din post eller papper som innehåller personliga uppgifter i pappersinsamlingen.
Var även uppmärksam på vilken post du får, till exempel bekräftelser på beställningar eller nya bankärenden,
besked om adressändring eller liknande.
Hos Skatteverket kan du även spärra obehörig adressändring
Håll koll på vad som händer på ditt bankkonto. Läs kontoutdragen, kolla upp dina transaktioner och kontakta
omedelbart din bank om något verkar vara fel.
Kontrollera webbplatser du är inne på. Ett tecken på att det är en falsk webbplats är att det inte finns någon
information om hur du reklamerar en vara, låga priser och bristfälligt språk och stavfel.
Fem tecken på att du kan ha drabbats
 Post saknas, beställda ID-kort och bankkort dyker till exempel inte upp.


Telefonabonnemang du inte känner igen öppnas i ditt namn.



Du får fakturor på varor du inte beställt.



Nya bankkonton öppnas i ditt namn.



Du får brev från kreditupplysningsföretag om ansökta krediter som du inte känner igen.

Vad gör jag om jag misstänker att jag drabbats av bedrägerier?
 Kontakta din bank
 Kontakta ditt försäkringsbolag
 Polisanmäl på 114 14

Avslutningsvis vill jag uppmana er att titta över hur ni sprider informationen mellan er. Som vi sagt tidigare
är en mycket viktig del inom Grannsamverkan att information om brott sprids från Polisen till dig som
kontaktperson och vidare ut till de boende. Idag finns det en rad olika kanaler för hur man kan sprida
information. Men det är viktigt att komma ihåg att inga elektroniska hjälpmedel ersätter det fysiska mötet
mellan grannar och rörelse i området.

Exempel på sådana kanaler är:
 Brev/lapp i brevlåda
 Anslag på gemensamma anslagsplatser
 Maillistor
 SMS-listor
 Sociala medier
 Appar
Varje Grannsamverkansområde väljer själva hur informationen ska spridas. För att nå bästa resultat bör man
tänka på följande innan man väljer kanal:
 Kan alla boende nås av samma kanal? Om inte bör man använda flera kommunikationssätt.
 Vilken typ av information ska delges via kanalen? Tänk på att viss information kan vara känslig
och inte bör spridas till fler än nödvändigt.
 Vem ansvarar för informationen? Det är viktigt att det finns någon som ansvarar för informationen
och kan se till att kanalen är ren från exempelvis kränkningar och förtal och som kan ta bort
användare som bryter mot regler. Vidare bör man i sin grupp komma överens om ifall det ska vara
ok eller inte med reklam i kanalen.
 Hur säker är kanalen? Kan obehöriga nå informationen? Man bör säkerställa att kanalen man
kommunicerar genom är säker så att inga obehöriga nås av information om personuppgifter eller
vem som är bortrest etc. För denna typ av information bör man använda andra kanaler.

Önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Hälsningar
Alexander Vujovic
Kommunpolis LPO Karlskrona

