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Underkännande av socialtjänsten Vallentunas BBIC 11-1 avseende Ellen Möllström samt Maximilian 

Möllström som lämnats in av motparten som ”bevis” 

 

• Efter samtal med experter som ska tillkallas att granska utredningen så brister båda 

utredningarna i saklighet då handläggare Maria Shabaltas har utelämnat för utredningarna 

väsentligt underlag som skickats in av modern Annika Möllström. Utredningarna har därför 

genomgående fel slutsatser och saknar en rad avgörande analyser som är nödvändiga för 

Max och Ellens bästa.  

• Båda utredningarna är starkt partiska och utgår endast från pappans synpunkter, förutom 

barnen själva.  

• Efter samtal med Vallentuna socialnämnds ordförande Anna Frisell har det framkommit att 

flera personer hört av sig och kritiserat socialtjänsten Vallentunas handläggning av barnen 

Maximilian och Ellen Möllström. Socialnämndens ordförande Anna Frisell har därmed 

nödgats samtala med socialtjänsten och deras handläggare och ärendet eskaleras nu inom 

Vallentuna kommun. Kompletterande underlag härvidlag tillställs tingsrätten skyndsamt.  

• Vidare ifrågasätts det mycket starkt varför utredningen genomförts som en SOL-utredning 

vilket innebär förstadiet till ett omhändertagande av båda barnen.  

• Handläggare Maria Shabaltas och närstående chefer som ansvarat för handläggningen av 

utredningen har polisanmälts för grov ärekränkning av modern Annika Möllström samt 

psykisk misshandel av minderåriga som dessutom är i beroendeställning till socialtjänsten.. 

• Handläggarna har vidare IVO-anmälts.  

Mot bakgrund av ovanstående grova felaktigheter kan inte utredningarna tillföra något i 

vårdnadstvisten.  

 

Modern Annika Möllström bilägger kopia på polisanmälan som visar att både barnen och mamman 

är utsatta för brott, dock anser polisen i dagsläget att det rör sig om brott utanför allmänt åtal. Då 

både denna handläggning och flera brottsrubriceringar har visat långtgående brister så har Annika 

Möllström fört vidare sitt och barnens ärende till polisens interna avdelning för granskning av 

tjänstefel inom polis och säkerhetspolis som är involverade i Annikas och barnens ärende. 

Avdelningen för särskild granskning har skyndsamt tagit upp Annikas, Max och Ellens fall och fört det 

vidare till Särskilda Åklagarkammaren i Malmö som utreder felaktigheter i myndighetens 

tjänsteutövning.  



Dessa omständigheter vittnar obestridligt om att både Annika och barnen Max samt Ellen Möllström 

är utsatta för brott och tjänstefel inom polisen sedan fyra år tillbaka. Dessa omständigheter vittnar 

tillsammans med Annikas friskintyg från flera håll om att Annikas psykiska hälsa inte kan ifrågasättas.  

Sedan tidigare har Annika lämnat in underlag som visar att hon vid flera tillfällen uppmärksammat att 

barnen inte mår bra av att isoleras från sin mamma. Det faktum att det har gått lång tid sedan 

barnen träffade sin mamma under normala omständigheter (31 mars 2017) och det faktum att de 

ensidigt utsatts för pappans version samt övriga familjemedlemmar som inte förstår juridiska 

processer, brott och straff innebär att de har fått ett känslomässigt avstånd till mamman som 

experter kallar parental alienation.  

Då framförallt Max i nuläget inte vill träffa sin mamma under de för honom oerhört stressande 

omständigheter som varit anser modern Annika Möllström därför att en expert på medling och 

förälder-barn-relationer omgående bör tillkallas för att omedelbart initiera umgänget mellan Annika 

och båda barnen som är så nödvändigt för deras välbefinnande. Vid behov kan fadern Anders 

Möllström involveras i denna medling. Annika Möllström lämnar gärna förslag på lämpliga personer 

som kan åta sig flera uppgifter i detta mål inklusive medling och som har dokumenterad, obestridlig 

expertkompetens på området. 

Som ovan  

 

Annika Möllström  
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