
Gotlands län minst antal villainbrott 2017 
Under 2017 polisanmäldes 18 villainbrott på Gotland, vilket är en minskning med 36 procent jämfört med 2016. Länet är bäst i riket när
antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Under 2017 drabbades 0,10 procent av länets småhus av inbrott. Snittet för riket var
0,67 procent, visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

- På Gotland drabbades 0,10 procent av småhusen av inbrott. Det gör Gotland till det tryggaste länet vad gäller villainbrott, men det är förstås
en klen tröst för de småhusägare som råkade ut för inbrott, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

På riksnivå minskade antalet villainbrott med knappt 1 procent jämfört med 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. På Gotland
däremot har däremot antalet villainbrott minskat. Antalet inbrott 2017 låg under snittet för både 10-talet och 00-talet. Mellan 1996 och 2017
minskade inbrotten med 31 procent.
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Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet. Därmed riskerar
inbrotten att öka. Regeringen utsåg i januari 2018 en utredare för att se över straffrättsliga åtgärder och har gett ett antal myndigheter i
uppdrag att arbeta med frågan. Förtroendet för rättsväsendet har minskat och är nu nere på samma låga nivå som 2006 när BRÅ började mäta
förtroendet hos allmänheten.

- Det är positivt att regeringen vill stoppa ligorna, men vi får inte tappa tempo. Villainbrotten måste prioriteras. Att råka ut för ett
villainbrott är en integritetskränkning och något småhusägare är oroliga för. En varaktig minskning av villainbrott och annan
vardagsbrottslighet påverkar dessutom förtroendet för rättsväsendet positivt, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas
Riksförbund.

Villainbrott i Gotlands län per småhus 2017 och jämfört med 2016
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Antal inbrott per småhus länsvis 2017
Villainbrotten har ökat med 52 procent mellan 1996 och 2017 och villaägarna i Stockholms län fortsätter vara landets mest inbrottsdrabbade.
Störst risk löper den som bor i Solna där 4,6 % av alla villaägare drabbades av inbrott förra året. Jämfört med 2016 ökade inbrottsrisken mest i
Örebro län. Snittet för villainbrott i riket var 0,67 procent.

Rapporten och tabeller för alla län och kommuner
www.villaagarna.se/Inbrottsstatistik2017. I rapporten redovisas källor och hur undersökningen gjorts.
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Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna.
Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter


