
Finansprofil i mc-razzia, kommunal 
politiker, nämndeman är inblandat 
I förra veckan började en ny stor skattehärva att nystas upp. Kopplingar finns till Hells Angels 
supporterklubb i Dalarna och till en känd finansprofil i Stockholm. 
 
Efter en razzia mot mc-klubben Red Devils i Falun, häktades i torsdags fem av Hells 
Angelssupportrarna i klubben. De är alla misstänkta för förmedling av svart arbetskraft.  
Innan helgen häktades ytterligare två personer från Stockholm. Den ena är en 39-åring med en enskild 
firma i bemanningsbranschen. Den andra är en 67-årig nämndeman och centerpartistisk 
kommunalpolitiker. Han misstänks ha varit behjälplig med att dölja svartjobben via sitt 
factoringbolag, alltså handel med fakturor.  
 
”DET ÄR RIKTIGT att det handlar om svart arbetskraft. Så mycket kan jag säga”, medger en av 
åklagarna som leder förundersökningen, MARTIN TIDÉN hos Ekobrottsmyndigheten. 
 
FÖLJAKTLIGEN HANDLAR det om skatte- och bokföringsbrott i stor omfattning som ska ha pågått i två 
och ett halvt år. Och såväl Skatteverket som Kronofogden, Ekobrottsmyndigheten som Internationella 
åklagarkammaren har förberett gripandena i Dalarna och Stockholm. Bara i Dalarna deltog runt 
hundra poliser och tjänstemän i razzian, vilket gör den till den största polisinsatsen någonsin i 
Dalarna.  
 
REDAN I ONSDAGS anhölls ytterligare två personer från Stockholm. Den ena en känd finansman med 
bakgrund hos bl a Redeye och Swedbank, den andra en 60-åring med okänd bakgrund. Men de två 
släpptes omgående. 
 
NU VISAR DET SIG att finansmannen är son till den häktade nämndemannen. Gemensamt driver de 
också ett företag i finansbranschen. Men det är än så länge oklart om brottsmisstankarna endast gäller 
fadern. 
http://www.va.se/nyheter/2008/05/20/mc-razzia  
 
 
Toni kommentar: 
Problemet är inte det kriminella som är en polisär fråga och sådant kommer alltid att 
förekomma varför det krävs en effektiv polisverksamhet som kan och har resurser att 
hålla ordning. 
Det riktigt allvarliga är när en politiker som företräder folket tappar omdömet och tror 
sig kunna stå vid sidan om lagen och får man tro anser sig komma undan, bara att 
omger sig direkt eller inderekt med en organisation som i vart fall inte gjort sig känd för 
att vara samariterna i samhället är allvarligt nog för att denne skall befrias från sina 
politiska uppdrag.  
Eller är centern för klen att ta sådant grepp och vänskapskorruptionen är starkare än 
moral och lag och ordning? 
 
 
 


