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Inget åtal mot 
polismännen

ALAFORS. På tisdags-
natten den 3 juni sköts 
Jerry Wiberg, 41, ihjäl 
av polisen.

Händelsen föranledde 
en förundersökning som 
nyligen avslutats.

Polismännen frias 
från all brottsmisstanke, 
då skjutningen har skett 
i nödvärn.

Chefsåklagare Lena Lithner 
har ansvarat för internutred-
ningen kring polismännen 
som natten till tisdag 3 juni 
tillsammans med flera andra 
patruller kallades till Alafors 
för misstänkt skottlossning. 
Här är här hennes beskriv-
ning av händelsen.

Polismännen kör upp 
mot Skyttelvägen och ser 
snart en man som slår med 
ett tillhygge mot porten på 
Ahlafors fabriker. De stannar 
bilen och går i riktning mot 
mannen som när han får syn 
på polisen vänder mot dem. 
Polismännen ser då att man-
nen har en yxa i handen och 
beordrar honom att släp-
pa den, vilket han inte gör. 
Samtidigt närmar sig ytter-
ligare en man polispatrullen. 
Han kommer snett bakifrån 
och svingar ett basebollträ 
framför sig. Patrullen backar 
för att hålla männen framför 
sig som fortsätter i riktning 

mot dem. Polisen upprepar 
att männen ska släppa sina 
tillhyggen och flera var-
ningsskott avlossas.

Mannen med yxa fortsät-
ter fram mot polismännen 
och av en filminspelning 
framgår att avståndet är 
kortare än 10 meter och att 
han håller en yxa i högra 
hand. En av poliserna skjter 
då skarpt och mannen träf-
fas i vänstra delen av buken. 
Obduktionsprotokollet visar 
att skotten dödade man-
nen. Dessutom framgår att 
mannen var drogpåverkad. 
Chefsåklagaren styrker sin 

utredning på att flera tom-
hylsor, yxa och basebollträ 
hittats på platsen. Hon skri-
ver vidare:

”Förundersökningen läggs 
ned eftersom det inte längre 
finns anledning att anta att 
brott förövats. De dödande skot-
ten har avlossats i nödvärn”.

Att utredningen har tagit 
tid har motiverats med en 
stor arbetsbelastning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Förundersökningen klar och 
ingen misstanke om brott 

Faksimil Alekuriren vecka 24, 2014.

Fler svar inom kort

ALAFORS. Flera larm om 
skottlossning i Alafors 
medförde en stor polis-
insats natten till 3 juni 
i år.

En man anhölls och en 
sköts ihjäl av polis.

Samma natt storma-
des den skjutnes bostad, 
varför har polisen ännu 
inte berättat.

De dramatiska timmarna i 
Alafors i början av juni har 
efteråt bestått av två separata 
utredningar. Chefsåklaga-
re Lena Lithner har utrett 
omständigheterna runt po-
lismännens dödsskjutning av 
Jerry Wiberg, 41. (Läs arti-
keln ovan)

Den andra delen om var-
för polisen beordrats till 
platsen och vad som hände 
före samt efter att polisen 
tvingats öppna eld har kam-

maråklagare Åsa Askenbäck 
ansvarat för.

– Min förundersökning är 
inte klar ännu, men förvän-
tas bli det inom kort. Det 
är egentligen ingenting som 
har dragit ut på tiden, utan 
det är en tämligen normal 

handläggningstid. Alla tek-
niska protokoll ska vara jus-
terade inom ett par veckor 
och då kan jag berätta om 
vad polisinsatsen handlade 
om, säger Åsa Askenbäck.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Utredningen om den övergripande
polisinsatsen i Alafors snart klar
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Snart släpper kammaråklagare Åsa Askenbäck sin förundersökning 
om händelserna i Alafors natten 3 juni, då en man sköts och ett 
hus stormades av en stor polisstyrka.
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot säger

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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