Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att erbjuda äldre Danderydsbor information
om nätbedrägerier med mera för att i möjligaste mån
hindra gärningsmännen från att lyckas med sin
kriminella verksamhet, och öka tryggheten för den
särskilt utsatta gruppen.
Bedrägerier på nätet och via mobiltelefon har ökat de senaste åren,
och äldre personer är särskilt utsatta. Via telefonsamtal, sms eller mail
lyckas kriminella personer lura till sig pengar och ibland även id-kapa
sitt offer.
Tillvägagångssätten är olika, och ständigt skapas nya metoder.
Gärningsmännen är uppfinningsrika, skrupulösa och ofta mycket
svåra att spåra i efterhand. De är vältaliga, manipulerande och lyckas
ofta ingjuta förtroende hos den de kontaktar.
Trots att polisen får in ett stort antal anmälningar varje år, misstänks
mörkertalet vara stort. Många av de utsatta skäms för att ha blivit
lurade och överlistade, och anmäler inte. Att många äldre personer
först blir avlurade pengar, och sedan inte vill tala med någon om det,
är en situation som vi måste göra allt vi kan för att stoppa.
Polisen arbetar hårt med bedrägerier, men ofta när det är för sent, det
vill säga när bedrägeriet är fullbordat. Kommunen skulle däremot
kunna arbeta proaktivt. En möjlighet skulle kunna vara att erbjuda
information dels på biblioteken dels på pensionärsföreningarnas
sammankomster och eventuellt andra ställen där äldre samlas.
Information om hur de kriminella arbetar, både i sin kontakt med
offret och rent tekniskt, samt hur den drabbade kan avstyra kontakten
och polisanmäla händelsen, är några av de saker som skulle kunnas tas
upp. Det ska vara en erfaren person från Polisen och/eller någon med
specialistkompetens i dessa frågor som håller i informationen.

Syftet ska vara att i möjligaste mån stoppa den kriminella aktivitet
som skapar oro och otrygghet bland äldre, och som kostar framför allt
offret, men även samhället stora pengar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige ska besluta
uppdra till berörda organ
att utreda hur informationsinsatser snarast kan anordnas med
syftet att informera äldre Danderydsbor om den kriminella
verksamhet som särskilt riktas mot äldre personer.
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