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Information från polisen 
 

Hej alla grannsamverkare. 

 

Nu har det gått några månader sedan förra utskicket och våren är förhoppningsvis på 
gång. Efter all nederbörd och höga vattenflöden skulle det sitta fint med lite ljusare, 
torrare och varmare väder. Tyvärr har Coronaviruset och dess framfart skapat massa 
problem och oro världen över. Denna oro har vi nog alla lite till mans idag och då  
ägnas kanske inte några större tankar på det brottsförebyggande i första hand. Trots 
detta kommer ändå här årets första Grannsamverkansnytt. 

Syftet med Grannsamverkan är som ni känner till att göra bostadsområden mindre 
attraktiva för brottslig verksamhet. Detta genom ökad uppmärksamhet från de bo-
ende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvå-
rar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 
också trivseln i bostadsområden.  

Bostadsinbrott brukar kallas för vardagsbrott, det vill säga vanliga brott som drabbar 
människor i deras vardag. Inbrott i bostad rubriceras som grov stöld i Brottsbalken (8 
kap 4 §) och kan ge fängelse från sex månader upp till sex år. Att bostadsinbrott be-
traktas som grov stöld beror bland annat på den integritetskränkning som brottet in-
nebär för den drabbade. Integritetskränkningar hotar människans behov och upple-
velse av trygghet i den del av livssfären där förväntningarna på trygghet är som 
störst, det vill säga i det egna hemmet. 

Risken för inbrott ser olika ut i landet. Ungefär 70 procent av alla inbrott i bostad (in-
klusive fritidshus) sker i storstadsregionerna. Få inbrott begås i glesbygd. Det är van-
ligare med inbrott i småhus än i lägenhet. Många inbrott begås av missbrukare för att 
finansiera missbruket men allt vanligare är också att inbrott ofta utförs av organise-
rade ligor. Det kan vara ligor från andra länder som åker runt till olika platser i Sve-
rige och begår brott. Själva inbrotten har enligt våra analyser gått till på liknande sätt 
under längre tid och sker mestadels under årets mörka månader, oftast i oktober till 
december men även med en viss ökning i semestertider. 

Merparten av alla bostadsinbrott anmäls till polisen vilket medför ett lågt mörkertal för 
denna brottstyp vilket i sin tur bidrar till en tillförlitlig statistik. En viktig orsak till den 
höga anmälningsbenägenheten är att det krävs en polisanmälan för att få ut ersätt-
ning från försäkringsbolagen och att självrisken ofta är lägre än både skadekostna-
derna och ersättningen från försäkringsbolaget. Tyvärr är det mycket få av alla bo-
stadsinbrott som klaras upp. Uppklaringsprocenten ligger på lite drygt 3 procent nat-
ionellt. Bostadsinbrott är ju en typ av brott där man sällan tar gärningsmannen direkt 
på brottsplatsen. Förhoppningsvis kan ny teknik och förbättrade rutiner beträffande 
dokumentation och bevissäkring hos polisen göra att fler brott kommer att klaras upp.  
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Antalet anmälda bostadsinbrott har minskat under flera år och det kan finnas flera 
förklaringar till detta. Den tekniska säkerheten ökar genom bättre skalskydd, exem-
pelvis säkerhetsdörrar, bättre eller fler lås på dörrar och fönster och larm. Bostadsin-
brott kanske inte heller ses som ett tillräckligt lönsamt brott, varför vissa gärningsper-
soner övergått till att begå andra brott. Även brottspreventiva åtgärder som Grann-
samverkan med ökat medvetenheten och uppmärksamheten bland boende har bi-
dragit. Utvärderingar visar tydligt på att Grannsamverkan gör stor skillnad med en 
genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört 
med 8 % i kontrollområden. Statistiken avser både försök till, och fullbordade bo-
stadsinbrott i permanentbostäder. Minskningen har skett i alla polisregioner och den 
största minskningen är i region Syd där bostadsinbrotten har minskat med 50 procent 
sedan 2015. 

Det är oerhört glädjande att antalet bostadsinbrott minskar och ni har en stor del i 
denna positiva trend. Trots dessa positiva siffror är det ändå många som varje år ut-
sätts för denna typ av brott och det brottsförebyggande arbetet måste fortsätta och 
utvecklas. Det värsta med att drabbas av ett inbrott är inte alltid värdet av det stulna, 
utan den rädsla och det obehag som inbrottet innebär. Det förebyggande arbetet mot 
bostadsinbrott är viktigt. En viktig motåtgärd mot bostadsinbrott är att vidareutveckla 
det situationella brottsförebyggande arbetet. Situationellt brottsförebyggande arbete 
handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella 
platsen eller situationen där brott kan begås. Exempel på detta är: 

 

• Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott 

Kan exempelvis innebära att förstärka låsanordningar, sätta in säker-
hetsdörrar och liknande för att stärka sitt skalskydd.   

• Öka risken för den som har för avsikt att begå brott 

Kan exempelvis innebära att införa kameraövervakning, larm, arbeta 
med Grannsamverkan och därmed öka den sociala kontrollen i bostads-
området.  

• Minska belöningen för den som begår brott 

Kan exempelvis innebära märkning av potentiellt stöldgods samt att för-
vara stöldbegärliga objekt på ett betryggande sätt när står utan bevak-
ning. 

 

Mycket av detta genomförs redan idag men mycket kan utvecklas och förbättras. En 
ökning av nya områden med Grannsamverkan där boende i området får ökad kun-
skap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven är önskvärt. 
Ni som redan idag är aktiva inom Grannsamverkan får gärna vara goda ambassadö-
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rer gentemot era vänner och bekanta och därmed bidra till flera vill start upp Grann-
samverkan. 

Till er båtägare vill vi också göra er uppmärksamma på att antalet polisanmälningar 
om stölder av båtmotorer och båtar ökar i början och slutet av båtsäsongen. Vi vill 
uppmana er båtägare att stöldmärka era båtar och era båtmotorer samt att notera 
upp skrov- och motornummer. Var också observant på vilka som rör sig vid era bryg-
gor eller på era båtklubbar. Använd om möjligt spårsändare för att kunna spåra en 
stulen båt. Den som använder spårsändare får inte glömma att säkerställa att ha lad-
dade batterierna och att se till att sändaren är aktiverad. 

Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar. Båtsamverkan 
fungerar ungefär som grannsamverkan. Båtägarna ska tillsammans ha uppsikt över 
sina båtar och en person ska utsetts som polisens kontaktperson. Dessutom sätts 
skyltar märkta med ”BÅTSAMVERKAN” upp på strategiska platser. Vi håller i detta 
nu på med att titta över möjligheten att inom kort påbörja arbetet med att få igång 
Båtsamverkan i Karlskrona och Ronneby kommun. 

 

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  

 

Information från räddningstjänsten 
 

Grilla med gasol? Nu är det dags att se över din gasolgrill inför säsongen   

Sköt om din gasolgrill så minskar du risken för olyckor. Kontrollera regelbundet att det inte upp-
stått läckage någonstans. Använd endast gasolbehållare som är avsedda för din grill och var 
noga med att alltid använda reservdelar som är avsedda för gasol. 

Kontrollera slangen 

Slangen mellan gasolbehållaren och grillen åldras av väder, vind och sol. Kontrollera den därför inför varje 

grillsäsong. Böj på slangen, om sprickor uppstår – byt den. Använd endast slang som är avsedd för gasol. 

Se till att slangen mellan gasolbehållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då 

få värmeskador och börja läcka. 

mailto:katarina-a.johansson@polisen.se
mailto:alexander.vujovic@polisen.se
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Använd läckspray vid misstänkt läcka 
Om du misstänker gasolläckage, använd läckspray eller tvållösning för att lokalisera läckan. Spraya eller 

pensla tvållösningen på skarvar och anslutningar. Om det kommer bubblor finns det en läcka som måste 

åtgärdas innan grillen används. 

Placering av gasolbehållaren 
Placera inte grillen för nära antändbart material, som trädgårdsmöbler, parasoll, vindskydd eller husfasad. 

Ställ alltid behållaren bredvid grillen, även om det finns plats under grillen. Om behållaren kommer för 

nära själva grillen kan värmen från grillen värma upp gasolbehållaren eller gasolslangen, som då kan få för 

hög temperatur. 

Rengör grillen 
Det är viktigt att byta ut eller rengöra lavastenarna varje år, eftersom det annars finns risk för fettbränder 

när de blir igentäppta. Lavastenarna rengörs genom att du kokar dem. 

Det finns också risk för att fett som droppar från grillen tar eld och skadar gasolutrustningen. Detta kan 

medföra att slangen börjar läcka eller att trycket i behållaren blir så högt att säkerhetsventilen löser ut och 

gasolen strömmar ut. Utströmmande gasol kan antändas och skapa bränder. 

Gasolgrill på balkong 
Undvik att grilla på balkongen. Där är avstånden i regel korta, vilket medför att grillens heta delar eller 

lågan kommer för nära antändbara material. Det finns också andra skäl än brandsäkerhet till att det är 

olämpligt att grilla på balkongen. Störande os är ett exempel. 

 

Claes Nicklasson 

Stf räddningschef 

 

 

 

 

                                      


