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Karlstads kommuns hittills frukt-
lösa försök att få bort ett HA-gäng 
från en fastighet som kommunen 
själv äger är ett exempel på det.

I över ett år har kommunens led-
ning i politisk enighet ansträngt 
sig för att bli kvitt hyresgästerna, 
som i föreningen Solstadens Mo-
torsports skepnad och med ad-
vokatfirman Salmi&Partners i 
Stockholm i ryggen har svarat 
med överklaganden och mot-
stämningar.

Juridisk tröskning
Två gånger har kommunen sagt 
upp Solstaden, uppsägningar som 
båda nu tröskas i olika juridiska 
instanser, alltmedan mc-gänget är 
kvar i godan ro.

– Numera utnyttjar man det le-
gala samhällets möjligheter, säger 
Lars Korsell. Verksamheten har 
fått en annan struktur.

Gör detta att kriminella gäng är 

svårare att bekämpa?

– Både och. Man kan säga att de 
blir en svårare motståndare, men 

samtidigt innebär det en svaghet 
för dem eftersom de ju är inne i le-
gala strukturer och då finns andra 
kontrollorgan, exempelvis Skatte-
verket, säger Lars Korsell.

Gör Karlstads kommun rätt  

i sina ansträngningar?

– Det är svårt att ge råd, men jag 
kan förstå att man känner oro och 
det finns också en aspekt när det 
gäller människors förtroende för 
myndigheter och vad myndighet-
er kan göra.

– Om man upplever att den här 
typen av gruppering kan slå ned 
sina bopålar och myndigheterna 

och kommunen inte kommer nå-
gonvart, så kan det uppfattas som 
ett slags legitimitetsproblem, säger 
Lars Korsell.

Kan ge röster
Alla partierna i kommunstyrelsen 
vill få bort mc-klubben, men det 
är en strid som tickar stora skatte-
pengar. Trots misslyckandena hit-
tills kan det emellertid gynna poli-
tikerna i höstens val:

– Det kan förstås finnas en och 
annan som tycker att det har varit 
onödiga kostnader för kommunen 
att bära och som inte gett önskad 

effekt, säger Freddy Kjellström, 
statsvetare vid Karlstads univer-
sitet.

– Men man kan också tänka sig 
att väljare ger ett extra stöd åt poli-
tiker som är modiga och jobbar för 
ett tryggare samhälle.

”Får ta den tid som krävs”
Linda Larsson (S), förste vice ord-
förande i kommunstyrelsen tror 
inte HA-gården blir en valfråga, 
men när det gäller kostnaderna 
så poängterar hon vikten av att de 
demokratiskt valda motarbetar 
kriminella grupperingar.

– Jag tror allmänheten uppskatt-
ar att vi driver de här processerna 
och rättsväsendet måste få ta den 
tid som krävs.

Medlemmarna i Hertsöga-gård-
en har inte gjort så mycket hörbart 
väsen av sig.

– Tidigare var de omkring 25, 
men sedan kommunen köpte fas-
tigheten är de nog färre än 20. Vis-
sa sitter också inne på fyra–fem år 
för ekonomisk brottslighet, säger 
Rolf Sandberg, operativ chef vid 
polismyndigheten i Värmland.

Göran Sjögren

Striden mot HA-klubben kostar skattepengar. Men Linda Larsson (S) tror att all-

mänheten uppskattar att kommunen driver den kampen. Rolf Sandberg säger att 

antalet HA-medlemmar har minskat sedan kommunen köpte fastigheten.  
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”Outlaws har blivit inlaws”

KARLSTAD. Kommunens segdragna kamp mot HA-gänget

Karlstads kommun köpte HA-gården förra året. Men mc-klubben är fortfarande kvar i lokalerna. FOTO: HELENA KARLSSON

Turerna kring fastigheter
Det grova vapenvåldet ökar. 
Fler skottskadas.

Men ett nyare mönster 
bland kriminella gäng är att 
också agera med rättsprocess-
er.

– Outlaws har lite grand bli-
vit inlaws, säger Lars Korsell, 
enhetschef på Brottsföre-
byggande rådet.

14 maj 2013: Karlstads kommun köper fastigheten i Härtsöga för 
3,1 miljoner på exekutiv auktion. En polisbevakad tillställning i Öre-
bro där en person grips för att ha försökt puckla på budgivaren.
11 juni 2013: Kommunen säger upp hyreskontraktet och Solsta-
dens Motorsport har nio månader på sig att flytta.
3 september 2013: Solstaden stämmer kommunen och hävdar 
att uppsägningen är ogiltig.
5 november 2013: Kommunen gör ny uppsägning och hävdar att 
Solstaden förverkat sin hyresrätt då lokalen inte hållits försäkrad.
19 december 2013: Kommunen har slutat skicka hyresavier med 
hänvisning till försäkringsfrågan. Pengar kommer ändå in till fast-
ighetsförvaltningen. Kommunen anser inte att det är hyra utan en 
avräkning på framtida skadestånd.
4 mars 2014: Kommunen förlorar i Värmlands tingsrätt, som 
fastställer att uppsägning ett är ogiltig. Kommunen tvingas betala 
Solstadens rättegångskostnader på 68 000 kronor.
24 mars 2014: Karlstads kommun överklagar domen till hovrätten, 
som senare ger prövningstillstånd.
Augusti 2014: Muntlig förberedelse i tingsrätten angående upp-
sägning två och försäkringsfrågan.


