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Yrkande angående – Hemställan till 
regeringen om tillämpning av försvårande 
omständigheter vid brott riktade mot äldre 
och funktionsnedsatta 
Yttrandet  
 

All brottslighet ska bekämpas med alla medel som staden har att tillgå. Den sorts 
kriminalitet som riktas mot de allra svagaste i samhället är fullständigt oförsvarbar och 
det är mycket positivt att polisen har en särskild grupp som arbetar med brottslighet som 
riktas mot de äldre. Vi förutsätter att stadens representanter i trygghetsrådet - högerstyret 
och de rödgrönrosa – sätter denna fråga högst på agendan och erbjuder de rättsvårdande 
myndigheterna stadens fulla stöd.  

Straffskalor är dock en statlig fråga, vilket Sverigedemokraterna – genom sina 62 
riksdagsledamöter – bör känna till. Det vore skadligt för det kommunala trygghetsarbetet 
om fokus flyttades till utspelsartade hemställningspoänger. I vår mening bör samtliga 
partier istället fokusera på det som staden har rådighet över. I trygghetskartläggningar 
framkommer det ofta att äldre, i större utsträckning än andra, känner sig otrygga. 
Vi socialdemokrater kommer därför att fortsätta driva frågan på kommunal nivå, 
såsom fler trygghetskameror och ordningsvakter och andra konkreta insatser som 
gör livet tryggare för våra äldre. 
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stad hemställer regeringen att bestämmelsen i Brottsbalken som 
avser försvårande omständigheter vid brott riktade mot äldre och 
funktionsnedsatta tillämpas avsevärt striktare.  
 

2. Därtill ska Brottsbalken ändras så att fängelse utdöms i fler fall och generellt 
sett leder till längre inlåsning vid brott riktade mot äldre och funktionsnedsatta  
 

3. Ett utökat stöd ska ges till äldre och funktionsnedsatta brottsoffer. 

Yrkandet 
Rån mot äldre och funktionsvarierade ökar kraftigt. I både region väst, och hela 
landet, har denna typ av rån ökat med över 450 procent.1 

För en brottsling utan vare sig moral, samvete eller medkänsla är den gamle eller 
funktionsnedsatte ett perfekt offer. Dels ofarlig, lätt att knuffa bort, skrämma eller 
slå̊ omkull. Hos många äldre finns även en tillit kvar från tiden med ett samhälle 
där det riskfritt gick att öppna ytterdörren när någon ringde på̊.  

Som samhälle har vi en särskild skyldighet att skydda de som inte kan skydda sig 
själva, något som om inte annat är en ren anständighetsfråga. Det är viktigt att 
Göteborg som näst största och drabbade stad ligger på aktivt i dessa frågor. 

I Göteborg har polisen en särskild grupp som arbetar med brott mot äldre. Deras 
uppdrag är att kartlägga, samordna och utreda seriebrott som begås mot 
personer som är äldre än 65 år. I uppdraget ingår också att verka som 
utrednings- och verksamhetsstöd, metodutveckla och arbeta brottsförebyggande.  

När en brottsserie upptäcks sker samverkan med andra regioner för att säkra 
bevis och identifiera gärningsmän. Poliser vittnar om att detta arbetssätt ökar 
deras möjligheter att förhindra brottslighet mot äldre och utreda och lagföra de 
som begår brott mot äldre.  

 
1 https://www.expressen.se/gt/krim/ranvag-mot-utsatta-har-okat-med-450-procent/ 
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Det är nu mycket angeläget att utveckla dessa metoder samt skärpa straffen för 
att fortsatt kunna bekämpa de brott som begås mot äldre och funktionsnedsatta.  

I dag har förhållandena förskjutits så att statens omsorger främst ligger hos 
förövarna när skyldigheten egentligen borde vara mot brottsoffren och för deras 
upprättelse. Där rättssamhällets självklara ansvar även innefattar att göra sitt 
yttersta för att minimera antalet nya brottsoffer. 

Sverigedemokraterna vill på̊ ett generellt plan se att bestämmelsen i Brottsbalken 
som avser försvårande omständigheter tillämpas avsevärt striktare. I detta 
sammanhang ska brott riktade mot äldre och andra skyddslösa specifikt ses med 
särskilt oblida ögon. Straffet bör bli långt och brottslingen kan därmed under lång 
tid förhindras att utsätta andra skyddslösa för brott. 

Därtill ska Brottsbalken ändras så att fängelse utdöms i fler fall och generellt sett 
leder till längre inlåsning. Det får två̊ direkta effekter, det ena, som redan nämnts, 
är att så länge den kriminelle är inlåst minskas möjligheterna radikalt att utsätta 
människor utanför murarna för brottslighet, det andra är att kriminalvården får 
bättre möjligheter att arbeta med rehabiliteringen och skapa förutsättningar för 
den dömde att välja en annan väg. 
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