Yrkande från Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd 2021-02-15
Angående Remiss Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023.
Stockholms stads trygghetsprogram har reviderats, och ska tydliggöra att brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete är prioriterat. Programmet ska genomsyras av flera olika perspektiv, bland
annat äldreperspektivet. Detta syns dock inte någonstans i texten.
Södermalm är en av de stadsdelar med högst andel äldre i Stockholm.
SPR Södermalm yrkar därför att stadsdelsnämnden i sitt remissvar betänker detta
och ansluter sig till ett avsnitt i Äldreförvaltningens remissyttrande.
Äldreförvaltningen vill lyfta fram äldre som en särskilt sårbar grupp vad gäller risken att utsättas för
brott, i synnerhet bedrägerier. Statistik från polisens Nationella bedrägericenter (NBC) visar att
anmälningarna om bedrägerier mot äldre har fyrdubblats jämfört med för fem år sedan, framför allt
bankbedrägerier. Enligt polisen har bedragarna allt mer riktat sig mer mot äldre då de kan vara
enkla brottsoffer, exempelvis ha bristande kunskaper om digitala verktyg.
Äldreförvaltningen anser att denna brottsutveckling måste stoppas. Mot bakgrund av detta bör
programmet breddas med att även tydliggöra sårbarhetsfaktorer för grupper som ofta utsätts för
brott. Mer fokus på särskilda riskgrupper i programmet kan vara ett ytterligare led i det
förebyggande arbetet för att minska utrymmet för kriminella hand- lingar.
Äldre är generellt också mer oroliga att utsättas för brott. Det styrks av stadens trygghetsmätning
som år 2020 för första gången undersökte otrygghet och utsatthet för brott bland personer 80 år och
äldre. Mätningen visar att äldre, framförallt kvinnor, uttrycker oro för att bli utsatta för våld och
undviker att gå ut på kvällarna även om sannolikheten för äldre att bli utsatta för våld är
förhållandevis låg jämfört med andra grupper.
Äldreförvaltningen anser att äldres oro att utsättas för brott är angelägen att ta fasta på då den kan
begränsa levnadsvillkoren och därmed ge sämre livskvalitet. Det finns forskning från
Brottsförebyggande rådet som tyder på att rädsla för brott i synnerhet hos äldre har en stark
korrelation med försämrad hälsa. I och med att äldre är en särskilt utsatt grupp har
äldreförvaltningen ett pågående samarbete med kommunpolisen vad gäller informationsöverföring,
exempelvis har ett informationsmaterial tagits fram om hur den äldre kan skydda sig mot brott, med
fokus på bedrägerier.
Äldreförvaltningen anser sammanfattningsvis att det behövs ett tydligare äldreperspektiv och
brottsofferperspektiv i programmet då det finns ett fortsatt behov av kunskap om
brottsförebyggande åtgärder riktade till äldre.

