
Temadagen ”Brott mot äldre” 

2017-04-19 klockan 10.00 – 15.00  

förlagd till Immanuelskyrkan, Borås 

 

Temadagen ”Brott mot äldre” är organiserad och planerad av projektledare 

Ragnar Lönnäng tillika ordförande i SPF Seniorerna Boråsbygden. Ekonomiskt 

bidrag har lämnats av bland andra SPF Seniorerna Älvsborgsdistriktet och även 

av Borås Stad. Värdförening för temadagen: SPF Seniorerna Borås 3:an och 

bollplank till projektledaren har varit Borås 3.ans ordförande Ann-Christin 

Johansson.  

Temadagen öppnas av projektledare Ragnar Lönnäng, som kort 

berättar om bakgrunden till arrangemanget. Temadagen har tillkommit för att 

informera och diskutera den ökande brottsligheten mot äldre. Ragnar ger också 

lite praktisk information om dagen. 

Välkommen! Ordförande för SPF Borås 3:an, Ann-Christin Johansson, 

hälsar ett hundratal åhörare välkomna och hälsar även dagens två 

inledningstalare,  f.d. Rikspolischef, landshövding och numera ordförande i 

Riksidrottsförbundet, Björn Eriksson, och Circa-gruppens chef kommissarie 

Håkan Carlsson, varmt välkommen. 

Inledningsanförande – Björn Eriksson Håkan Carlsson 

Björn Eriksson slår fast att äldre inte behöver vara rädda, men det är viktigt 

att tänka på, vad man kan göra för att skydda sig mot brott. Är det så otryggt i 

samhället, egentligen? Samhället har förändrats och vi har inte samma normer 

som tidigare. Många brottslingar måste omsätta stora dagskassor p.g.a. sitt 

missbruk. Dessa brottslingar vill ha ”så stort byte som möjligt, göra brottet så 

snabbt som möjligt och försvinna från platsen så snabbt som möjligt”.       

Håkan Carlsson berättar om ”Circa-gruppen”, som bildades 2009 i Vårgårda. 

Gruppen koncentrerar sig på seriebrott mot äldre. Gruppen har utrett och lagfört 

många brottsligor. Circa-gruppen har konstaterat att inbrotten minskat med över 

20%, fickstölder med 25% och bedrägerier med 4%. Ligorna är ”Hantverkare i 

brott” och tillgriper oftast pengar, smycken och bankkort. Håkan Carlsson 

betonar att man inte behöver vara rädd, men man skall vara vaksam t.ex. med 

sina bankkort och koder. Lämna aldrig ut Din ”PIN-kod” till Ditt bankkort!  



Paneldiskussion  

Efter Björn och Håkans inledning vidtar en paneldiskussion med företrädare från 

Polisen och politiker i Borås Stad. Moderator: Hanna Grahn från Borås Tidning. 

Deltagare:  

Förutom Björn Eriksson och Håkan Carlsson även Anders Kronhag (polisen) 

och från politikergruppen i Borås stad: Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 

Anette Carlsson (M), Kerstin Hermansson (C) 

Kommentarer från diskussionen: 

 Tryggheten för äldre är viktig! 

 Viktigt att förmedla budskapet att vara försiktig! 

 Bevaka och säkra att Borås stad har kunnig personal anställd. 

 Tanken att kräva utdrag ur ”belastningsregistret” är positiv. 

 Alla inblandade anser ovanstående viktigt. 

 Hemtjänstpersonal skall ha sin legitimation väl synlig. 

 Mobila lås till de äldre, som besöks av hemtjänstpersonal, är bra. 

 Önskvärt med färre antal personal, som besöker en vårdtagare. 

 Viktigt att vårdtagare får meddelande, om det inte är den ordinarie 

personalen från hemtjänsten, som kommer. 

 Våld i nära relationer – starkt prioriterat område. 

 Stödja äldre, som blivit brottsoffer. 

 Viktigt med anhörigstöd! 

 Polisen skall finnas med som ”trygghet” i många sammanhang. 

 Kommunen och polisen har ett gott samarbete. 

 Viktigt med välplanerad stadsmiljö, trygga gator och bra belysning. 

Lunch – klockan 12.00 – 13.00 

Tekniska installationer i äldres bostäder                  
Medverkande från företaget Lås Team AB, informerar och visar vad man skall 

göra för att förhindra och försvåra obehörigas intrång i äldres bostäder. 

Fysisk aktivitet, en medicin med positiv biverkan                                                                            
Helena Hörder, sjukgymnast och forskare, informerar om vad fysisk aktivitet 

betyder för fysik, mental, kognitiv och social hälsa. Hon ger tips och råd hur var 

och en kan påverka sin hälsa. 

Vid pennan Anna-Lisa Nyström  



 


