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Regionkontoret
Regional utveckling
Karin Jansson
Strateg social hållbarhet

Beslutsförslag
Datum
2021-03-11

Diarienummer
LN KBA170001

Lokal nämnd Kungsbacka

Informationsutskick till äldre gällande bedrägerier
Förslag till beslut
Lokal nämnd Kungsbacka beslutar att:
-anteckna att information har lämnats till nämnden.
Sammanfattning
Bedrägeribrotten mot äldre ökar enligt den nationella polisenheten CIRCA
som fokuserar på åldringsbrott. Tillvägagångssätten varierar och handlar om
allt från telefonbedrägerier där gärningspersonen/personerna försöker få
tillgång till äldres koder, kortuppgifter eller andra känsliga uppgifter till
bedrägerier i den utsattes hem.
Även i Kungsbacka är bedrägerier mot äldre ett stort problem. Majoriteten av
brottsoffren är över 80 år, men även yngre brottsoffer förekommer.
Vid ett besök vid lokala nämndens sammanträde i februari 2021 berättade
samordnare för det lokala brottsförebyggande rådet i Kungsbacka, där polisen
ingår, att det finns ett stort behov av att informera äldre om risken för
bedrägeribrott och ge tydlig information om hur man som äldre kan skydda
sig. Dock har de ekonomiska förutsättningarna för att göra denna
informationsinsats saknats.
För att möta detta behov har ordförande för lokal nämnd Kungsbacka på
delegation tagit beslut om att avsätta 45 000 kronor av nämndens budget för
att bekosta ett utskick gällande bedrägerier till alla invånare i Kungsbacka som
är 75 år eller äldre.
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Utskicket kommer att ske i samarbete mellan Kungsbacka kommun, polisen
och lokal nämnd.

Bakgrund
Bedrägeribrotten mot äldre ökar enligt den nationella polisenheten CIRCA
som fokuserar på åldringsbrott. Tillvägagångssätten varierar och handlar om
allt från telefonbedrägerier där gärningspersonen/personerna försöker få
tillgång till äldres koder, kortuppgifter eller andra känsliga uppgifter till
bedrägerier i den utsattes hem. Mörkertalet när det gäller dessa brott är
troligtvis stort eftersom många av de utsatta inte vill berätta vad som har hänt
dem.
Förutom att de kan upplevas som en enklare måltavla karaktäriseras äldre
brottsoffers situation av ytterligare en typ av sårbarhet eftersom
konsekvenserna av brottet ofta är betydligt mer långtgående än när yngre
personer drabbas. När brottsofferjouren intervjuade äldre som blivit utsatta
för typiska åldringsbrott vittnade flera om långvariga psykiska följder i form av
oro, ängslighet och misstänksamhet. Att inte kunna sova eller inte våga lämna
sitt hem var vanliga konsekvenser, förutom de rent ekonomiska.
Bedrägeriförsök inleds i många fall med ett telefonsamtal – gärningspersonen
kan exempelvis låtsas vara den äldres läkare. Ett annat upprepat
tillvägagångssätt är så kallade barnbarnsbedrägerier då den som ringer får den
äldre att tro att de är släkt och den äldre luras att bidra ekonomiskt i tron om
att det rör sig om ett nödläge. Exempel på andra vanliga bedrägerier mot äldre
är bedräglig telefonförsäljning av abonnemang, bedrägerier med stulna
bankkort, olovliga överföringar eller bedrägerier via internet där äldre kan ha
svårare att identifiera ett brottsförsök. Detsamma gäller så kallade
erbjudandefakturor - erbjudanden som ser ut som en faktura som den äldre
tror måste betalas.

Situationen i Kungsbacka
Även i Kungsbacka är bedrägerier mot äldre ett stort problem. Majoriteten av
brottsoffren är över 80 år, men även yngre brottsoffer förekommer.
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Vid ett besök vid lokala nämndens sammanträde i februari 2021 berättade
samordnare för det lokala brottsförebyggande rådet i Kungsbacka, där polisen
ingår, att det finns ett stort behov av att informera äldre om risken för
bedrägeribrott och ge tydlig information om hur man som äldre kan skydda
sig. Dock har de ekonomiska förutsättningarna för att göra denna
informationsinsats saknats.

Utskick av information
För att möta detta behov har ordförande för lokal nämnd Kungsbacka på
delegation tagit beslut om att avsätta 45 000 kronor av nämndens budget för
att bekosta ett utskick gällande bedrägerier till alla invånare i Kungsbacka som
är 75 år eller äldre.
Utskicket kommer att ske i samarbete mellan Kungsbacka kommun, polisen
och lokal nämnd.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman
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