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ligen tag på en som kunde ta över. 
Jag är så lättad – överlycklig. Det 
har varit ren terror det här. 

TTELA träffar Karin en gnist-
rande vinterdag. Det är dagen 
 efter hon fått beskedet att hon 
inte  behöver fortsätta som förval-
tare. Tiden hon beskriver som ett 
helvete är över, men rädslan har 
satt spår. Hon känner sig rädd både 
hemma och på stan.

– Jag känner mig inte trygg 
 någonstans. Vi har övervaknings- 
system installerat här hemma ifall 
någon skulle komma hit, säger 
Karin och tar några djupa andetag 

innan hon fortsätter: 
– Det räcker att katten hoppar ner 

från hyllan så blir jag vettskrämd. 
Jag har varit så stressad så länge 
att närminnet försvinner, jag har 
glömt att ta mina mediciner.

Karin är både arg och ledsen för 
att hon inte fick avsluta uppdraget 
redan i somras, innan hoten kom. 
Hon tycker att kommunen ska ha 
beredskap ifall sådant här händer, 
att någon på kommunen ska kunna 
ta över förvaltarskapet tills man 
hittat en ersättare. 

– Det är just byråkratin jag är för-
bannad på. Visst, jag hade kunnat 

överklaga, men det kan ta jättelång 
tid. 

Hon fortsätter:  
– Det ska inte behöva gå så långt 

som det har gjort här. Du ska inte 
behöva frukta för ditt liv.

ELIN RANESJÖ
0520-42 26 00 redaktionen@ttela.se

Fotnot: Förvaltaren vill vara ano
nym. Karin och Emma heter egent
ligen något annat.

Bild: STEFAN BENNHAGE 

HOTADES. En kväll fick Karin ett sms med ett hot. Enligt Karin ska Emma, som hon kallas i artikeln, ha skrivit  att om hon inte fick en viss summa pengar genast skulle hon komma till Karins arbete 
och ställa till ett helvete. 

VÄNERSBORG

Överförmyndarnämnden i 
 Vänersborg menar att det inte 
är självklart att alltid polisan
mäla hot mot ställföreträdare. 
– Vi värnar väldigt om den 
gode mannen eller förvalta
ren. Men vi ska även tillva
rata  huvudmannens intressen, 
 säger Karin Källén på över
förmyndarnämndens kansli.

Varför polisanmäldes inte det här 
hotet? 

– Jag kan inte prata om ett  enskilt 
fall, det får jag inte göra. Men vi 
gör en individuell bedömning i 
varje ärende, säger Karin Källén, 
kanslienhetschef för överförmyn-
darnämndens kansli.

Hon tillägger också att den goda 
mannen eller förvaltaren alltid 
kan göra en polisanmälan på egen 
hand.

Om en ställföreträdare vill av-
sluta sitt uppdrag, till exempel på 
grund av hot, säger Karin Källén att 
man agerar skyndsamt.

– Vill någon akut sluta sitt upp-
drag, och vi ser att det finns starka 
skäl till att bli befriad, vill vi göra 
det så fort som möjligt. 

Nämnden kan då besluta att byta 
ställföreträdare innan man helt har 
utrett ärendet. Men det förutsätter 
att det finns någon som vill åta sig 
uppdraget, säger Karin Källén. 
 Sedan är det tingsrätten som fat-
tar beslut. 

– Naturligtvis är ställföreträdar-
nas säkerhet viktig för oss.
Är det vanligt att goda män och för
valtare hotas? 

– Nej, det är inte vanligt om man 
ser till antalet ärenden vi har.

Förvaltaren som TTELA har träf-
fat ville entledigas redan i somras, 
innan hoten kom, men fick till svar 
att det inte var möjligt innan man 
hittat en ersättare. Karin Källén 
 säger att det inte är brist på goda 
män och förvaltare generellt i kom-
munen, däremot är det svårt att 
hitta förvaltare till vissa ärenden.

– De flesta goda män och förval-
tare gör ett fantastiskt bra jobb, 
säger Karin Källén.

Förvaltarens idé om att kommu-
nen skulle kunna ta över upp draget 
tills man hittat en ny förvaltare 
skulle inte fungera, säger Karin 
Källén som menar att det saknas 
stöd för det i lagen. 

ELIN RANESJÖ
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Inga rutiner för att anmäla

Mellerudsbo 
skyldig  
i smuggelliga
MELLERUD

Totalt åtalades sju personer i 
en misstänkt smuggelliga. Den 
enda som döms skyldig – en 
Mellerudsbo.

En 22-årig man från Mellerud 
döms för grov olovlig befattning 
med smuggelgods. Totalt var det 
sju personer som åtalades, miss-
tänkta för att vara en del av en 
smuggelliga, men när domen föll i 
Vänersborgs tingsrätt på onsdagen 
var det bara den 22-årige Melleruds-
bon som dömdes skyldig.

Det var i november 2015 som 
 tullen gjorde ett tillslag mot en 
lastbil vid en lokal i Mellerud. 
 Enligt det tidigare åtalet ska två 
norrmän ha gett en man från 
Göte borg, som företräder ett last-
bilsföretag, uppdraget att hyra en 
lagerlokal i Göteborg. Enligt åtalet 
har lokalen använts för att förvara 
drygt 6500 liter starksprit som varit 
smuggelgods.

En lastbil kördes sedan, full med 
smuggelsprit, till en lokal i Melle-
rud. Dock ovetandes om att de hade 
tullen efter sig.

I lastbilen fanns 3 911 liter stark-
sprit.

När lastbilen hade parkerats vid 
lastkajen till den aktuella lokalen 

i Mellerud och godset hade börjat 
lastas av slog tullen till. Flera miss-
tänkta personer var då på plats och 
samtliga sprang därifrån – förutom 
Mellerudsbon. Några av de andra 
personerna kunde senare hittas i 
närheten och kopplades sedan till 
det misstänkta brottet och åtalades. 
Men ingen av dem dömdes för in-
blandning i smugglingen. Detta på 
grund av en rad olika omständig-
heter. Bland annat menar tings-
rätten att det inte går att bevisa att 
vissa av de åtalade visste vad som 
fanns i lasten.

Men en som dömdes, och den 
enda med fällande dom, är den 
22-årige Mellerudsbon. Tings-
rätten anser att mannen bland 
 annat har en stark koppling till 
lokalen dit spriten lastades ut. 
Lokalen hyrs av en släkting, samt 
att ägaren till lokalen tidigare sett 
mannen hantera sprit i lokalen. 
Tingsrätten menar att det är bevisat 
att 22-åringen visste att det fanns 
alkohol i lastbilen, samt att man-
nen några dagar innan tillslaget 
hade lånat en truck av fastighets-
ägaren, vilket är ett tecken på att 
det var en planerad leverans.

22-åringen döms till 175 timmars 
samhällstjänst.

VIKTORIA OSKARSSON
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Misshandlade sin exfru 
– döms till fängelse
LILLA EDET

En man i 55årsåldern döms till 
fängelse i fem månader för att 
ha misshandlat och ofredat sin 
exfru.

Det var i kvinnans bostad i Lilla 
Edets kommun som misshandeln 
skedde. Vid det första tillfället hade 
de varit skilda i fyra år och när hon 
inte ville bli tillsammans igen blev 
han våldsam och tog stryptag på 
henne tills hennes syster gick emel-
lan och särade på dem. Kvinnan och 
systern lyckades få ut mannen ur 
lägenheten, men när han försökte 
komma in igen ramlade kvinnan 
nedför trappan. Efteråt hade hon 
ont i kroppen i flera månader. 

Två år senare skedde nästa miss-
handel, när han var i kvinnans 
bostad för att umgås med deras 
gemensamma dotter. När kvinnan 

undrade när han skulle gå blev han 
irriterad och arg och slog henne, 
så att hon slog i huvudet i väggen 
bakom. 

Mannen förnekar misshandeln 
och menar i stället att kvinnan har 
varit våldsam mot honom. Under 
rättegångsförhandlingarna lämna-
de kvinnan en mer återhållen redo-
görelse än vid de tidigare polisför-
hören, något som påverkar hennes 
tillförlitlighet enligt tings rättens 
bedömning. Hennes berättelse 
stärks däremot av ett flertal vittnen 
och man dömer mannen till fem 
månaders fängelse för misshandel 
och ofredande, han ska också betala 
ett skadestånd på närmare 25 000 
kronor till kvinnan. 

Mannen frias däremot från åtals-
punkterna grov kvinnofridskränk-
ning och olaga hot.

KRISTINA STULKEN
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Sen med att bokföra miljoner
T R O L L H Ä T T A N :  De två männen ska 
inte ha bokfört affärshändelser 
 löpande, gällande miljonsummor. 
Och för ett räkenskapsår ska de helt 
ha struntat i upprätta en årsredovis
ning.

Två män, en 68åring och en 
42åring, åtalas vid Vänersborgs 
tingsrätt för grovt bokföringsbrott. 
Enligt åtalet ska de två männen, 
i rollerna som företrädare för ett 
företag i Trollhättan, gjort sig skyl
diga till att löpande inte ha bokfört 

affärshändelser från räkenskapsåret 
20152016, med bland annat insätt
ningar och uttag från bolagets konto 
med drygt 1,3 miljoner. Detsamma 
gäller enligt åtalet räkenskapsåret 
20162017, då summan är på 1,9 
miljoner.

De två männen ska även inte ha 
upprättat årsredovisning för två 
räkenskapsår inom loppet av det 
halvår man har på sig. I ytterligare 
ett fall ska de inte ha upprättat en 
årsredovisning över huvud taget.


