
 

 

Temadag om Brott mot äldre den 22 mars kl. 09.00 – 12.00 
Dagen började med att Jan-Erik Boström, moderator för dagen, önskade alla hjärtligt 
välkomna samt presenterade Johan Wengbrand och Andreas Carlsson från IdustriTele i 
Ulricehamn. Johan och Andreas berättade om olika tekniska installationer i äldres bostäder 
för att förhindra och försvåra obehörigas intrång. 
 
Därefter presenterades kommunens nya anhörigkonsult Maria Hagiwara, som berättade 

om sitt arbete i kommunen och vad hon kan hjälpa till med vid olika problem i familjen. 

En liten paus innan f.d. rikspolischefen Björn Eriksson presenterades och som därefter höll 

ett anförande över ämnet Brott mot äldre. 

Björn Eriksson överlämnade ordet till Håkan Carlsson, kommissarie och chef för CIRCA-

gruppen. Håkan visade bilder och filmer om vad som kan hända äldre personer. 

Typiska seriebrott mot äldre och handikappade 

• Växling – någon ber om växlingspengar. Medan offret gräver i plånboken ”hjälper” 

gärningsmannen till och norpar samtidigt bank-kortet. 

• Kartan – en person frågas om vägen och ombeds visa på en karta. Samtidigt passar en 

medbrottsling på att stjäla målsägandens plånbok.  

• Bankomaten – gärningsmannen memorerar koden, sedan stjäls plånboken eller kortet 

i ett obevakat ögonblick. 

• Bensinstationen – gärningsmannen söker upp en äldre kund på en automatstation, 

och ber att få tanka på dennes kort mot betalning. Kortet byts ut mot ett annat 

värdelöst kort under hanteringen. 

• Smycken – gärningsmannen, oftast en kvinna, vill ge en äldre dam ett smycke som 

tack för någon vänlighet. Hon knäpper på damen ett halsband, samtidigt som hon 

plockar av målsäganden den äkta varan. 

• Bostaden – genom en förevändning om ett glas vatten eller något annat  

ärende, tar sig gärningsmännen in i den äldres bostad och stjäl smycken och pengar. 

 
Många äldre skäms över att ha blivit lurade och vill då kanske inte anmäla det. 

Jan-Erik presenterade panelen inför debatten: Björn Eriksson, f.d. rikspolischef, Lena 

Matthijs, polisområdeschef i Västra Götaland, Håkan Carlsson, kommissarie och chef för 

CIRCA-gruppen, Håkan Sandahl, Kommunchef, Mattias Josefsson, kommunstyrelsens 

ordförande, Per Johansson, biträdande kommunalråd. 

Under debatten ställde Jan-Erik frågor som deltagarna hade möjlighet att utveckla, både 

vad som är polisens ansvarsområde och vad en kommun kan göra för att förbättra 

tryggheten hos kommuninnevånarna. 

Lite tips och råd från panelen. 

Var inte rädd!!! Men var uppmärksam och sprid information 



Kommunens roll är väldigt viktigt och vem har ansvaret i kommunen? 

Viktigt med samarbetet kommun – polis 

Vi bor i en trygg miljö i Ulricehamn, men hur bygger vi trygga områden? 

Blandad bebyggelse borgar för ett säkrare område. Bättre belysning, gator och 

strövområden 

Det finns en polisstation i Ulricehamn, men den är inte helt bemannad dygnet runt 

Polisbemanningen är samma som det var för flera år sedan. Det som behövs är mer 

specialutbildade poliser 

Ulricehamn har en mycket låg anmälningsgrad. Oerhört viktigt att alla anmäler brott, även 

om man tror att det inte kommer att bli klaras upp. 

Den upplevda tryggheten och den verkliga tryggheten stämmer inte alltid 

Utredningsarbetet för polisen är ett hantverk.  

Det finns många gamla lagar som måste göras om samt teknologisk upprustning är oerhört 

viktigt 

Om vi alla gör det svårare för ligorna genom att vi är uppmärksamma, gör att de drar vidare 

till andra orter 

Viktigt att tänka på! 
Sunt ifrågasättande, var försiktiga på nätet, lämna inte ut PIN-koder, inte ens till ”Polisen” 

som ringer och vill ha den 

Vi måste ha en grundtrygghet med oss och vad kan jag själv göra för att känna mig 

tryggare? Tänk efter! Använd magkänslan. 

Nigeriabreven!!! Det är ingen skillnad från den tiden utan bedrägerierna fungerar på 

samma sätt nu fast med mycket modernare teknologi 

Säg ifrån, var lite mer otrevlig när okända vill ta sig in i fastigheten/lägenheten. Öppna inte, 

utan kolla upp först vilka de kan vara. 

Var lite försiktig på Facebook, man behöver inte säga ja till alla vänförfrågningar 

Sund skepsis mot folk man inte känner 


