
Mottagare

Mål nr AM nr Domstol/Åklagarkammare

B 5098/18 AM-132412-18 Lunds tr

Verksamhetsställe Häktad

Frivården Malmö X Ja Nej

Personutredning Yttrande enligt 5 kap. 9 § förordningen och avser tiden efter

X

Kompletterande personutredning/yttrande

Avser tiden efter

Domstol som mottagit tidigare personutredningsyttrande

Personuppgifter, tolkbehov

Efternamn och förnamn Personnummer

Gülüsken, Emrullah 730610-5490

Gatuadress, postnr och ort Telefon

FISKAREGATAN 8 B LGH 1002 241 39  ESLÖV 0735-727369

Legitimation uppvisad/känd på annat sätt Tolkbehov, språk

X Ja  Nej Kommentar Känd av personal häktet Malmö Turkisk

Bedömning i påföljdsfrågan

Emrullah Gülüsken är inte tidigare dömd. Han lever under ordnade sociala 
förhållanden, har inte några missbruksproblem och ger inte intryck av att 
hysa kriminella värderingar.

Det har inte identifierats någon riskfaktor som bedöms kunna öka eller 
upprätthålla risken för framtida brott.  

Emrullah Gülüsken har inte behov av stöd, hjälp och kontroll inom ramen för 
en dom till skyddstillsyn. Det synes således inte finnas något behov av 
övervakning varför annan påföljd föreslås.

Emrullah Gülüsken är informerad om och bedöms som lämplig för samhällstjänst.

För unga under 21 år

Ja Ja Nej Ej aktuellt

Yttrande från socialtjänst bör inhämtas Samtyckt till att medlingssamordnare får ta kontakt

Den misstänkte har inte kommit på kallelser

Den misstänkte har inte velat medverka i utredningen

Inställning, påföljdsförslag och ev. föreskrifter

Emrullah Gülüsken accepterar påföljdsförslaget.

KV06311 ver 4, 2018-06

077-22 80 800
Region/Verksamhetsställe

Box 3172
Box-/Besöks-/Postadress Telefon/Fax

Region Syd

Fredriksbergsgatan 16 040- 12 37 60

200 22 MALMÖFrivården Malmö

E-postadress
f.malmo@kriminalvarden.se
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Sammanfattning

Ja Förslag till övervakare (namn)

Övervakningsbehov finns

Ja Ja

Förslag om föreskrift Lämplig för samhällstjänst X

Särskild behandlingsplan bilägges Samtyckt till samhällstjänst X

Utredningen har kommunicerats X § 7-intyg bör inhämtas

Utredningen kommunicerades i 

direkt anslutning till intervjun 

2019-01-02.

Förutsättning för frivårdspåföljd saknas

För Kriminalvården Titel

Kriminalvårdsinspektör

KRISTINA HAMMERDAHL

Namnförtydligande
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UTREDNING

Underlag till utredningen

X Klientens uppgifter

ASI/ADAD 1 Kriminalvårdens journal 5

AUDIT 2 X Referenstagning med myndighet/vårdgivare

DUDIT 3 X Externa referenser

SARA 4 Extern utredare

X Annat Hüseyin Aytuglu, Semantix 
tolkid 7356 tolkade under hela 
utredningen.

Extern utredare, namn och telnr

1 Addiction Severity Index. Instrument för att bedöma insatsbehov inom olika livsområden
som har samband med kriminalitet. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är 
motsvarande instrument anpassat för unga upp till 21 år.

2 Alcohol Use Disorder Identification Test. Sållningsformulär för identifiering av alkoholmissbruk/beroende.

3 Drug Use Disorder Identification Test. Sållningsformulär för bedömning av narkotikamissbruk/beroende.

4 Spousal Assault Risk Assessment. Checklista för riskfaktorer vid partnervåld (mans våld mot kvinna).

5 I Kriminalvårdens journal ingår verkställighetsplanering, beslut, daganteckningar, studiedokumentation,
patientjournal, domar, tidigare personutredningar, yttranden samt rättspsykiatrisk utredning m.m.

Familj/relationer/umgänge/barn under 18 år

Emrullah Gülüsken berättar att han är född och uppvuxen i Turkiet hos sina 
föräldrar tillsammans med 9 syskon. Han har varit gift i Turkiet 1995-2005 
och har tre vuxna döttrar i det äktenskapet. Han skilde sig och frun flyttade 
till Ryssland. Han tog själv hand om sina döttrar. 2008 träffade han en ny 
kvinna som bodde i Sverige. De flyttade till Sverige 2010/11 med hans döttrar 
och även deras gemensamma söner födda 2003 och 2013. Denna kvinna har lämnat 
honom men han hoppas att hon ska komma tillbaka. Hans umgänge består av 
familjen samt några personer som kommer från samma by i Turkiet som han samt 
tre kompisar. Samtliga lever skötsamma liv.

Bostad

Emrullah Gülüsken bor tillsammans med två av sina döttrar och den äldsta 
dottern bor i en egen lägenhet i samma hus. Han trivs med boendet och har 
inte några planer på att flytta.
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Utbildning/sysselsättning/ekonomi

Emrullah Gülüsken uppger att han gått 12 år i skolan i Turkiet.  Han har 
arbetat som chaufför i turkiska och internationella bussbolag i cirka 25 år. 
Han har kört mellan Ryssland, Bulgarien, Rumänien och Saudiarabien, dock mest 
inom Turkiet. I Sverige har han arbetat ett år på pizzeria. och några månader 

på en hamburgerbar. Han har utsatts för terroristbrott vid tre tillfällen när 
han arbetat som busschaufför och han har därför svårt att arbeta inomhus. Han 
är arbetslös och har kontakt med Arbetsförmedlingen. Han har endast läst 
svenska för invandrare under 15-20 dagar pga att undervisningen bedrevs 
inomhus och han hade svårt att vara inomhus. Han är försörjd av två av sina 
döttrar och har inte någon inkomst.

Fritid

Emrullah Gülüsken säger att han inte har några särskilda fritidsintressen.

Fysisk hälsa

Emrullah Gülüsken bedömer sin fysiska hälsa som god om man bortser från att 
han har ont i ryggen.

Psykisk hälsa

Emrullah Gülüsken beskriver sin psykiska hälsa som problematisk. Han har 
svårt att sova och har fått antidepressiva medel utskrivna. För fem år sedan 
var han sjukskriven tre månader för att han skulle vila.

Alkohol

Emrullah Gülüsken uppger att han inte dricker alkohol.

Narkotika

Emrullah Gülüsken använder inte narkotika.

Spel

Emrullah Gülüsken spelar inte om pengar.

Kriminalitet

Emrullah Gülüsken förekommer inte tidigare i belastningsregistret.
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Övrigt

Emrullah Gülüsken säger om nu aktuell brottsmisstanke (egenmäktighet med 
barn) att han blivit manipulerad. Han har inte begått något brott. Hans fru 
ville flytta till ett hus i Malmö som hennes f.d. man hade köpt. Hennes f.d. 
man och deras gemensamma barn bodde i Malmö. Emrullah Gülüsken bad henne att 

hon inte skulle flytta men hon gjorde det ändå. Han åkte till Turkiet på 
semester med barnen och tänkte inte att det var någonting speciellt med det. 
Han har inte tidigare behövt ha ett godkännande för att ta med dem 
någonstans. Han menar att han tagit ansvar i båda sina äktenskap. Han ringde 
från Turkiet och berättade att de landat i Turkiet för henne. Han meddelade 
även polisen att han var i Turkiet och sa vilket telefonnummer han kunde nås 
på. Han hade ingen avsikt i att separera barnen från sin mamma.

Tidigare verkställighet

Utfall från verkställighetsplan

---

Registerutdrag och referenser

Socialnämnden

Emrullah Gülüsken förekommer i socialregistret i Eslövs kommun gällande 
arbete och ekonomiskt bistånd.
Uppgiften inkom till Frivården 2019-01-04.

Kronofogden

Emrullah Gülüsken har inte några skulder hos Kronofogdemyndigheten.
Uppgiften inkom till Frivården 2018-12-27.

Försäkringskassan

Emrullah Gülüsken har bostadsbidrag som uppgår till 3 100 kronor.
Uppgiften inkom till Frivården 2019-01-02.

Migrationsverket

Emrullah Gülüsken har permanent uppehållstillstånd sedan 2013-03-26.

Övriga referenter

Leyla Gülüsken, tel. 0723-53 53 22, Emrullah Gülüskens dotter uppger: "Vi 
visste att han skulle ta med sig småbarnen på semester till Turkiet. Han hade 
fått tag på billiga biljetter. Han skickade bilder från semestern. När han är 
i Turkiet brukar han hjälpa till på en av våra släktingars restauranger samt 
på en frisörsalong, trots att den ännu inte är vinstgivande. Och så arbetar 
han som busschaufför. Jag vet att han och hans förra fru inte kom överens. 
Hon ville flytta till Malmö men han ville inte separera sina barn."
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