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Kvinna får fängelse efter lagtrots

Mamma misshandlade sonens farmor

HUDDINGE I november 2008 blev en kvinna av med sitt
körkort. Men det har inte hindrat henne från att köra bil. Hon
dömdes i april förra året för olovlig körning och i september
kom nästa dom. Då ﬁck kvinnan skyddstillsyn.
Nu har hon varit ute i traﬁken igen. Under rättegången deklarerade kvinnan att hon kommer att fortsätta köra bil oavsett
konsekvenserna. Tingsrätten anser att agerandet har ”karaktär
av lagtrots” och hon dömdes till en månads fängelse.

HUDDINGE En 45-årig kvinna har dömts för misshandel av
sin sons farmor och för att ha försökt förmå henne att inte
polisanmäla brottet. Det var en helg i oktober som mamman
lämnade sonen hos hans farmor. När pojken inte hämtades
följande dag ringde farmodern till socialtjänsten.
När mamman ﬁck veta det sökte hon upp pojkens farmor
och det slutade med misshandel, övergrepp i rättssak och
skadegörelse. Mamman döms till fem månaders fängelse.

De jagar farligaste förarna
180 bilister i länet står för hundratals rattfyllor och traﬁkbrott.
De bevakas i hemmet, på
jobbet och när de lämnar
på dagis. Länets värsta
traﬁksyndare jagas med
blåslampa – men kommer ofta undan med
böter. Nu kräver polisen
mer kännbara straff.
Det är en solig vardagseftermiddag och den civila polisbilen kör
sakta genom centrala Stockholm.
Poliserna studerar noga varje bil
som kör förbi.
Lokaltidningen Mitt i är med på
en spaningsrunda. Spaningen gäller några av de 180 bilförare som
varje dag övervakas av polisen i
Stockholm. De utgör länets mest
notoriska traﬁksyndare. Tillsammans står de för hundratals rattfyllor och olovliga körningar.
På ett torg stannar poliserna.
I ett av husen bor en 51-årig man
som inte har något körkort. Trots
det kör han regelbundet bil, ofta
påverkad, och har upprepade
gånger dömts för olovlig körning.
– Han är hantverkare och använder bil i jobbet. Dessutom står
han som ägare till två eller tre bilar, säger polisens spanare Mehdi
som kör ett par varv för att se om
någon av bilarna är på plats.
De senaste tio åren har antalet anmälda rattfylleribrott ökat
med 45 procent i Stockholms län,
enligt Brottsförebyggande rådet.
Därför sjösatte Citypolisen förra
året Insats mot vaneförbrytare
i traﬁken (Invit). I stället för att
bara ha jättelika nykterhetskontroller koncentrerar polisen sig på
personer i riskzonen. Målet är att
störa dem så mycket att de till slut
söker vård – något som enligt polisen redan har gett effekt.
Tidningen har fått ta del av uppgifter om ett tjugotal av de personer som polisen just nu punktmarkerar. En övervägande del är män
i 30–50-årsåldern som även rapporterats för narkotikabrott. Men
alla på listan är inte missbrukare,
enligt Johan Kust vid Citypolisen.
– Där ﬁnns även vanliga människor som dricker lite för mycket
och i några fall grovt kriminellt

Lokaltidningen Mitt i var med Mehdi och hans poliskolleger på spaning efter några av länets värsta traﬁksyndare.
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◗ De är några av länets värsta traﬁkbrottslingar
Man, 42 år, Älvsjö.
Inkomst: 140 000
kronor. Skulder: 115 000
kronor. ”Vaneförbrytare” enligt polisen.
Äger fem bilar. Använder även
bekantas bilar. 109 grova olovliga
körningar, elva fall av rattfylleri
samt vårdslöshet i traﬁk.

Man, 42 år, Sollentuna. Inkomst: 100 000
kronor. Skulder:
290 000 kronor. Narkotikamissbrukare som
äger 15 bilar. 76 grova olovliga
körningar, 18 fall av rattfylleri, tre
fall av vårdslöshet i traﬁk.

belastade personer med koppling
till mc-gäng, säger han.

körningar är bilhandlare.
Trots hårdbevakningen är det
många som ofta bara döms till
böter – något som Johan Kust och
hans kolleger är mycket kritiska
till. De vill se en lagändring som
gör det möjligt att döma personer
som ofta kör rattfulla för grovt
brott, oavsett hur stor eller liten
mängd alkohol de har i kroppen.

Flera på polisens lista har arbeten där de är beroende av bil. En
30-åring som åkt fast 19 gånger
för grov olovlig körning och sex
gånger för rattfylleri arbetar till
exempel på en budﬁrma. Och en
39-åring med 18 grova olovliga

i korthet
Misstänkt skylttjuv vill ha skydd
LÄNET En stockholmare misstänkt för inblandning i den omskrivna skyltstölden i Auschwitz i Polen har JO-anmält Skatteverkets folkbokföringsregister, som nekat honom skyddade
personuppgifter. Mannen sökte skyddad identitet för att han
och hans anhöriga utsatts för våld. Mannen säger att han inte
kan återvända till Sverige förrän han får skyddad identitet.

Man, 44 år, Södermalm. Inkomst:
120 000 kronor. Skulder:
200 000 kronor. Knarklangare som äger 22
bilar. Bland annat 68 fall av grova
olovliga körningar, nio fall av rattfylleri, grov vårdslöshet i traﬁk,
smitning från traﬁkolycka.

Någon sådan lag är dock inte på
gång, enligt justitieminister Beatrice Ask (M). Den 1 juli väntas
däremot skärpta straff för rattfyllerister som kör ihjäl andra. Tanken är att straffskärpningen även
ska gälla återfallsbrott av olika
slag, men exakt hur det kommer
att se ut är inte klart.
I sommar väntas ﬂer köra på-

Kvinna, 46 år, Upplands Väsby.
Inkomst: 0 kronor.
Skulder: 300 000
kronor. Narkotikamissbrukare som äger tre bilar. 31
grova olovliga körningar, fyra fall
av rattfylleri.
KÄLLA: POLISEN

verkade. Samtidigt halverar polisen antalet blåskontroller i länet.
Enligt polisen ska kontrollerna
koncentreras till de stora res- och
helgdagarna, som midsommar
och skolavslutningar.
● Zandra Zernell
zandra.zernell@mitti.se
tel 550 551 29

Politiker eniga om sprututbyte

Fler studenter har utländsk bakgrund

LÄNET Ett försök med sprututbyte under fyra år på en plats i
länet föreslogs av Folkpartiet tillsammans med Kristdemokraterna och Centern i alliansen. Nu har förslaget fått stöd av
oppositionspartierna. Därmed är det klart för beslut i landstinget den 8 juni. Moderaterna är mot ett sprututbyte.
– Min strävan har hela tiden varit att få till stånd en bra
helhet för missbrukarna där vi kan hjälpa dem både ur sitt
missbruk och att skydda sin hälsa, säger landstingsrådet
Birgitta Rydberg (FP).

LÄNET Antalet studenter med utländsk bakgrund fortsätter
att öka. Av dem som började på högskola förra året hade 18
procent utländsk bakgrund. För tio år sedan var andelen 12
procent, enligt statistik från Högskoleverket och SCB.
Den högsta andelen med utländsk bakgrund ﬁnns på
Södertörns högskola, fyra av tio studerande. Den näst högsta
andelen ﬁnns på Karolinska institutet. Även Kungliga Tekniska
högskolan har en förhållandevis hög andel studenter med
utländsk bakgrund.

