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Året som gått 
Hej till alla kontaktpersoner i Skövde kommun. 

Sedan höstmötet har det varit lugnt på inbrottssidan. Vi har haft en bil-liga som vi var ute och 

varnade för. Det är nog så att vi måste räkna med att detta händer med jämna mellanrum. Så 

har ni möjlighet så ställ in era bilar. Annars ha koll om någon rör sig bland bilarna. Var uppmärk-

samma! 

 

Ni som var med på Höstmötet, har fått information redan när det gäller förra året och även om 

vad vi hållit på med. (Det gick ju även ut information till er som inte var med). 

 

Det verkar som att när det gäller inbrottsidan i hus så ratar de Skövde kommun lite. Och bra är 

väl det!!!! Men de är inte så långt borta, så håll ögon och öron öppna. De ska känna när de åker 

in ert område att de boende är uppmärksamma och därför dra vidare. Då har ni gjort ett gott ar-

bete.  

 

Sedan är det detta att försöka i största möjliga mån få dem att inte komma in i huset. Det är ju 

det som är mardrömmen om någon varit inne och rotat i mina egna grejor. Så om det stannar i 

försök till inbrott så är det värt massor. 

Se över era lås och dörrar och fönster och som Lennart alltid säger till er: 

 Tänk som en tjuv, var tar jag mig in, och se till att ha bra lås där!!! 

 

Vi jobbar även vidare med att rapportera in i EST som vi pratat så mycket om nu. Centrumkär-

nan är den mest utsatta delen, speciellt resecentrum. Polis och Kommun lägger ned mycket tid 

och ork på just detta. 

 

Så hoppas vi även på att nyrekrytering av Polisvolontärer kunde komma till skott så att vi kan bli 

fler som rör sig ute tillsammans med polisen. Detta brukar göra mycket nytta. Jag kommer att 

skriva er alla då det händer något angående detta. 

 

Som vanligt ska ni få lite statistik från kommunpolis Charita på det gångna året. Statistiken byg-

ger på hela 2021. 

 

Kommunpolis 

I November tillträdde jag som Kommunpolis i Skövde efter att tjänsten varit vakant sedan Oscar 

Svantesson slutade i Maj. Jag har nu haft några månader att sätta mig in i arbetet och har insett 

att jag har en fantastisk kommun att samverka med och då inte minst samarbetet med 
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Faktaansvarig:  

Grannsamverkan Skövde som är något unik i sitt slag med tanke på det arbete som Ewa och 

Lennart lägger ner för att driva verksamheten framåt. Det är roligt att se hur många som 

engagerar sig i Grannsamverkan genom att vara kontaktpersoner och det är ett ypperligt 

exempel på hur vi blir starka tillsammans!  

 

Jag kan se tillbaka på 2021 som ett relativt lugnt år rent polisiärt i Skövde kommun och vi har 

inte haft mycket som har krävt extra resurser. Vi har klarat av yttreligare ett märkligt år i 

pandemins tecken och hoppas nu att det kommer att lätta under 2022 så att vi i större 

utsräckning kan återgå till det liv som vi levde innan pandemin startade.  

 

I början av året fick vi ta ett samlat krafttag mot Resecentrum, tillsammans med socialtjänst, 

kommunen och andra aktörer, då det eskalerade som samlingspunkt för ungdomar i samband 

med att skolor och fritidsgårdar stängde på grund av Covid. Många ungdomar från Skövde och 

omkringliggande kommuner på en och samma plats, utan mål och mening har en tendens att bli 

lite ”brötigt” på ren Skaraborska. Så även i detta fallet och det renderade i en hel del 

ungdomsrelaterad brottslighet. Vi fick dock bukt med detta i en insats, med god hjälp av 

socialtjänst från omkringliggande kommuner och sitationen lugnade ner sig betydligt. 

 

Något som ligger närmare Grannsamverkan är den åldersrelaterade brottsligheten som ökar. Vi 

har under 2021 sett fler och fler sätt att lura våra äldre. Dels genom besök men även via 

telefonsamtal och internetbedrägerier. Vi vill be er att infomera era nära och kära om att ALDRIG 

lämna ut koder, logga in på internetbanken på begäran från någon som oväntat kontaktar dem 

eller lämna ifrån sig sina kort. Om någon okänd ringer kan det vara bra att motringa, och då till 

ett nummer man själv letat fram. Detta gäller oavsett om personen säger sig vara en nära 

släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet. Och OM ni eller någon närstående 

drabbas, kontakta banken omgående samt anmäl till Polisen! 
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Faktaansvarig:  

Statistik 

Nedan följer statistik över inbrott/inbrottsförsök i Östra Skaraborg och Skövde Kommun från 

2021. I statistiken över Skövde Kommun ser ni också fördelningen av antal/andel brott per må-

nad/veckodag och tid på dygnet. 
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Faktaansvarig:  
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Faktaansvarig:  

Statistiken visar tydligt att vi hade en rejäl dipp från februari till augusti gällande inbrott, utan att 

vara analytiker ligger det nära till hands att tro att detta har att göra med att många jobbade 

hemifrån under våren och var dessutom inte ute och reste under sin semester. Att mars sticker 

iväg beror på att det var många källarinbrott då, men bara tre inbrott i bostad. Tidsmässigt ser vi 

att brotten är ganska jämnt fördelade under veckans dagar och att många inbrott/inbrottsförsök 

sker under lunchtid.  

 

Avslutningsvis vill vi önska er ett fint 2022 och håller tummarna för fler fysiska möten i vår 

vardag! 

 

Ewa och Lennart Degerhult, Skövde Grannsamverkan 

Charita Sandén, Kommunpolis Skövde 

Linda Stridh, Skövde Kommun 

 

                      


