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Bostadsinbrott 

Bostadsinbrott är när någon brutit sig in eller på annat sätt tagit sig in i permanentbostad eller 

fritidshus utan lov och begår en stöld. Gärningspersonen behöver inte ha brutit upp lås eller 

dylikt. När stölden skett efter intrång i bostad kan stölden bedömas som grov. När det gäller 

stöld i garage, i källare eller på vind kan exempelvis stöld av stora ekonomiska värden göra att 

stölden bedöms som grov. Risken för inbrott ser olika ut i landet. Ungefär 70 procent av alla 

inbrott i bostad (inklusive fritidshus) sker i storstadsregionerna. Få inbrott begås i glesbygd.  

Det är vanligare med inbrott i småhus än i lägenhet. 

Många inbrott begås av missbrukare för att finansiera missbruket. På senare tid har polisen sett 

en tydlig trend mot att inbrott allt oftare utförs av organiserade ligor. Det kan vara ligor från andra 

länder som åker runt till olika platser i Sverige och begår brott. 

Åldringsbrott fortsätter – misstänker att det är samma liga som begår brotten 

I förra informationsbladet berättade vi om att det under november och december varit ett antal 

äldre personer, i Skaraborg och övriga landet, som råkat ut för stöld i bostad genom att personer 

hade lurat sig in i bostaden. Vi vill även i detta informationsblad varna för detta!   

Sedan tisdagen den 20 mars har ett tiotal åldringsbrott anmälts i södra, östra och västra Sverige. 

Tillvägagångssätten är snarlika och polisen misstänker att det är samma liga som begår brotten. 

Gärningspersonerna tar sig hem till äldre personer, ringer på dörren och utger sig för att samla in 

pengar och namnunderskrifter eller att man behöver fylla en flaska med vatten. I samband med 

detta stjäl man smycken och kontanter. Oftast är det kvinnor som ringer på dörren men det har 

även förekommit att en kvinna och en man ringt på.  

Om någon har lyckats lura sig in hos dig vill de gärna avleda din uppmärksamhet från 

ytterdörren så att någon medhjälpare kan smita in osedd och börja leta bland dina saker.  

 

Tips och råd på hur du skyddar dig! 

 Ha alltid ytterdörren till din bostad låst. Förvara inte stora summor pengar hemma. 

 Förvara aldrig plånbok/ handväska synligt och helst inte i hallen nära ytterdörren. 

 Släpp inte in någon okänd eller någon som inte kan identifiera sig. Begär legitimation. 

 Var vaksam när någon du inte känner igen vill följa med in i trappuppgången. 

 Inventera dina värdesaker, fotografera dem och se över hur du förvarar dem. Märk dem 

med ditt personnummer. 

 Var vaksam när någon som utger sig för att vara släkting eller bekant vill låna pengar. 

 Banker och kreditinstitut ringer ALDRIG och frågar om kortnummer, kontonummer eller 

koder. Inte heller ställer man frågor via mail. Var försiktig och lämna ALDRIG ut 

information om kortnummer, koder eller kontouppgifter. 

 Om du märker när stölden sker och gärningspersonen finns kvar i närheten: Larma 

polisen, ring omedelbart 112. 

 Blir någon utsatt för brott eller att det stannar vid ett försök, gör en polisanmälan. I de 

fall personer varit inne i bostaden och rört något eller druckit vatten, rör inte föremålen 

personerna använt och berätta detta vid anmälningstillfället. 

Polisen ber allmänheten om hjälp om iakttagelser av personer och fordon, gärna foton, som kan 

ha samband med händelserna. Det finns risk att brotten fortsätter tills dessa personer grips eller 
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lämnar landet. Alla iakttagelser kan vara avgörande i det utredningspussel som nu läggs. 

Uppgifter lämnas till polisen på telefon 114 14. Vid pågående brott ring alltid 112. 

Risk för stölder vid skolor, kyrkor, idrottsplatser och bygdegårdar 

Under årets tre första månader har det förekommit stölder av åkgräsklippare, lövblåsare, verktyg 

och bränsle. Det har främst varit stölder mot kyrkor med tillhörande förråd och garage. Det finns 

risk för att dessa stölder fortsätter vid skolor, kyrkor, idrottsplatser och bygdegårdar där det finns 

bl  a större åkgräsklippare. 

Nu slår vi ihop informationen gällande Grannsamverkan & Båtsamverkan 

Från och med detta informationsblad så kommer informationen gällande Grannsamverkan och 

Båtsamverkan vara ett och samma informationsblad. Vi ser klara fördelar med att ha en 

gemensam information gällande vårt brottsförebyggande arbete.   

Statistik – båt- och båtmotorstölder 

Nedan tabell visar hur anmälningarna är fördelade för åren 2015, 2016 och 2017 för samtliga 

kommuner i västra Skaraborg (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara) . 

 

Statistik - bostadsinbrott 

Antalet bostadsinbrott i permanentbostäder i Sverige ligger i stort på samma nivå för åren 2015, 

2016 och 2017. Om man däremot tittar på antalet bostadsinbrott i polisregionerna är 

skillnaderna stora. I flera regioner visar siffrorna på stora minskningar medan andra 

regioner tvärt om visar på ökningar. 

En sammanställning av antal ”fullbordade inbrott” och ”försök till inbrott” visar att det i stort ligger 

på samma nivå för åren 2015, 2016 och 2017 i Lidköpings kommun. Nedan tabell visar hur 

anmälningarna är fördelade för dessa år. 
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Under månaderna januari - mars (2018-01-01 till 2018-03-21), har det sammanlagt varit 4 
stycken anmälningar gällande stöld genom inbrott i villa/lägenhet i Lidköpings kommun. 
Nedan tabell visar hur anmälningarna är fördelade/månad. Jämför man detta med samma 
månader för januari - mars 2017 (2017-01-01 till 2017-03-31), så har bostadsinbrotten minskat 
med 18 anmälningar. Nedan tabell visar hur anmälningarna var fördelade/månad (OBS! 2018 är 
bara med fram till 2018-01-21). 
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Kartan visar hur anmälningarna om stöld genom inbrott i villa/lägenhet är fördelade geografiskt i 

Lidköpings kommun. Tidsperioden är 2018-01-01 till 2018-03-21, sammanlagt har det under 

denna tidsperiod varit 4 anmälda inbrott i villa/lägenhet. 

 

 

Lycka till i ert fortsatta arbete med en aktiv grannsamverkan! 

Tillsammans förebygger vi brott! 

 

//Robert Svensson – Kommunpolis Lidköping 

 

Telefon: 010 – 566 27 86 

Mail: grannsamverkan-vskaraborg.vastragotaland@polisen.se 

 


