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Socialsekreterare levde lyxliv på kommunkassan – Diverse Hent PDF Planerade Andreas Norrlund redan
under sina studier vid socialhögskolan -- eller kanske ännu tidigare -- att göra sig förmögen genom

ekonomiska brott som anställd vid någon socialförvaltning? Eller var det en tillfällighet att han efter knappt
ett halvårs anställning hos Perstorps kommun började styra utbetalningar till sina egna och närståendes

konton genom fiktiva biståndsutredningar?

Hur som helst: en kväll i maj 2003 var han en timme ifrån att tömma hela kommunkassan på omkring 20
miljoner kronor. Här har gärningsmannen och hans kumpaner fått fingerade namn.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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