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nyheter

Vårdanställd stal
från pensionärer
17 äldre i Enskededalen drabbade.
Flera pensionärer i
söderort har lurats
på tusentals kronor
av en vårdare. Mannen har bland annat
köpt dataspel för
pengarna.
– Brottet är tyvärr
relativt vanligt, säger polis Sven-Olof
Karlsson.

SH

Minst 17 pensionärer på
Enskededalens äldreboende
har anmält att de har blivit
bestulna den senaste tiden.
Nu har en vårdare erkänt
att han ligger bakom fyra av
stölderna.
Det var en övervakningskamera som avslöjade
honom. På ﬁlmen kunde
polisen se hur han med
hjälp av en pensionärs kontokort plockade ut drygt

15 000 kronor. För dem har
han köpt elektronik, bland
annat dataspel för 7 000
kronor. I de tre andra fallen
handlar det om stölder av
kontanter på omkring 5 000
kronor totalt.
Mannen greps och anhölls
förra fredagen, men släpptes redan på lördagen.
– Jag hade velat att han
skulle sitta kvar, men åklagaren hävdade att det inte
fanns några skäl att häkta
honom, säger Sven-Olof
Karlsson, chef för gruppen
för grova brott vid Söderortspolisen.
Mannen har jobbat på
äldreboendet i två år och
stölderna ska ha skett det
senaste året. Det är oklart
om han ligger bakom samtliga.
– Vi måste titta på vilka
som han kan vara skyldig
till och inte, säger Sven-Olof
Karlsson.
Det kan också handla om
ﬂer stölder än vad polisen

känner till i nuläget.
– Vi ska tillsammans med
ledningen på boendet försöka reda ut hur många stölder det handlar om, säger
Sven-Olof Karlsson.
Enligt Söderortspolisen är
stölderna långt ifrån unika.
– De här brotten är ganska vanliga. Det är inte bara
det här äldreboendet som
drabbats, säger Sven-Olof
Karlsson.
Pensionärerna har ofta
svårt att värja sig.
– Det är svårt när man råkar ut för anställda. Godset
är ju väldigt lättåtkomligt
för dem, eftersom de har
tillträde till lägenheterna
och kan utnyttja det till att
tillgripa pengar, säger SvenOlof Karlsson.
Vårdaren riskerar nu åtal
för grov stöld och grovt bedrägeri.
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