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Andreas Fredriksson
Signerat datum
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Handläggare (Protokollförare)

Polisassistent Andreas Fredriksson
Datum

2017-11-01
Bitr. handläggare

Polisassistent Amelie Karlsson

Handläggare Åsa Holmgren
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Kammaråklagare Sofia Syrén
Polisens diarienummer
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Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Harsten, Elsa Margit Severin, Sven, förordnad 2017-09-07

Vester, Karin Margareta
Förtursmål

Nej
Beslag

Finns
Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Ersättningsyrkanden

Finns ej
Tolk krävs

Ja /  Arabiska
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Brott

Bedrägeri (Med kontokort även medelst urkundsförfalskning), ej med hjälp av

internet, Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet, Försök till grov stöld genom

inbrott i villa, Häleri (Tillfälligt), Misshandel, Olaga frihetsberövande, Rån/Grovt

(Rån utan skjutvapen, inomhus mot handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse
utsänd senast slutförd

2017-11-08 2017-11-01
Underrättelsesätt, misstänkt

Muntlig
Försvarare

Ulrika Bengtsson, förordnad 2017-09-05  2017-11-08 2017-11-03
Underrättelsesätt, försvarare

Muntlig
Resultat av underrättelse mt

Erinran,

2017-11-07

Resultat av underrättelse försv

Erinran,

2017-11-07
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Brott

Bedrägeri (Med kontokort även medelst urkundsförfalskning), ej med hjälp av

internet, Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet, Försök till grov stöld genom

inbrott i villa, Häleri (Tillfälligt), Misshandel, Olaga frihetsberövande, Rån/Grovt

(Rån utan skjutvapen, inomhus mot handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse
utsänd senast slutförd

2017-11-08 2017-11-02
Underrättelsesätt, misstänkt

Muntligt

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 195

INKOM: 2017-11-10
MÅLNR: B 7608-17
AKTBIL: 105



Försvarare

Lisa Olsson, förordnad 2017-09-05  2017-11-08 2017-11-03
Underrättelsesätt, försvarare

Muntlig
Resultat av underrättelse mt

Erinran,

2017-11-07

Resultat av underrättelse försv

Erinran,

2017-11-07
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Brott

Bedrägeri (Med kontokort även medelst urkundsförfalskning), ej med hjälp av

internet, Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet, Försök till grov stöld genom

inbrott i villa, Häleri (Tillfälligt), Misshandel, Olaga frihetsberövande, Rån/Grovt

(Rån utan skjutvapen, inomhus mot handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse
utsänd senast slutförd

2017-11-08 2017-11-02
Underrättelsesätt, misstänkt

Muntlig
Försvarare

Sophie Lif, förordnad 2017-09-05  2017-11-08 2017-11-03
Underrättelsesätt, försvarare

Muntligt
Resultat av underrättelse mt

Ej erinran
Resultat av underrättelse försv

Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Brott

Bedrägeri (Med kontokort även medelst urkundsförfalskning), ej med hjälp av

internet, Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet, Försök till grov stöld genom

inbrott i villa, Häleri (Tillfälligt), Misshandel, Olaga frihetsberövande, Rån/Grovt

(Rån utan skjutvapen, inomhus mot handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

2017-09-06 Gustav Borg, Polisassistent
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelse

utsänd senast slutförd

2017-11-08 2017-11-02
Underrättelsesätt, misstänkt

Muntlig
Försvarare

Jan-Åke Fält, förordnad 2017-09-05  2017-11-08 2017-11-03
Underrättelsesätt, försvarare

Skriftlig
Resultat av underrättelse mt

Ej erinran
Resultat av underrättelse försv

Ej erinran
Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr Uppgiftstyp Sida
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Anmälan
Olaga frihetsberövande m.m, i Malmö.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Anmält datum

2017-08-31
Registreringsdatum

2017-08-31
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Misshandel

Brottskod
0365

Brottsplatsadress
MARIEHOLMSVÄGEN 37

Områdeskod
05020300800199

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2017-08-31 - 2017-08-31

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Harsten, Elsa Margit Målsägande
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Brottsbeskrivning
Olaga frihetsberövande

Brottskod
0430

Brottsplatsadress
MARIEHOLMSVÄGEN 37

Områdeskod
05020300800199

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2017-08-31 - 2017-08-31

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Harsten, Elsa Margit Målsägande
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Brottsbeskrivning
Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus mot handikappad)

Brottskod
0893

Brottsplatsadress
MARIEHOLMSVÄGEN 37

Områdeskod
05020300800199

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2017-08-31 - 2017-08-31

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
Alzafiri, Tahrir Vittne
Brynte, Petrus Gustav Vittne
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Harsten, Elsa Margit Målsägande
Martinez, Mona Stina Vittne
Saleh, Hasna Vittne
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Personal Funktion

Olbin Thomas Anmälningsansvarig

Olbin Thomas Anmälningsansvarig

Tegel Filip Anmälningsansvarig

Avdyli Arbresha Anmälningsupptagare

Karlsson Malin Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

INLEDNING

65-1110 blev beordrade till Marieholmsvägen 37 i Malmö där någon har brutit sig in hos en kvinna och tagit gods.

BROTTEN
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Olaga frihetsberövande genom att fyra okända personer olovligen och uppsåtligen berövade Elsa friheten genom att inte låta

henne lämna sitt hem.

Grov stöld genom inbrott då fyra okända personer olovligen och uppsåtligen slagit sönder källarfönstret på okänt sätt under

tiden Elsa sov och tagit sig in i Elsas hus och tillgripit gods.

Misshandel genom att en okänd man olovligen och uppsåtligen slagit Elsa i ryggen med knytnäven flertal gången så att sveda

och värk uppstod. Mannen har även hållit en skruvmejsel mot Elsas bröst och hals vilket gjorde att Elsa fruktade för sitt liv. 

OMSTÄNDIGHETER

Se PM samt förhör.

SIGNALEMENT

4 stycken män.

20 års åldern.

Långa och smala.

Alla hade svarta kläder.

Ingen hade skägg.

En av männen hade glasögon.

En av männen pratade svenska.

Den personen som vaktade Elsa hade en blå hätta runt huvudet av plast och hade sjukvårdshandskar på sig.

Denna person var ljusbrun i ansiktet och pratade inte svenska.

BROTTSPLATSUNDERSÖKNING

LOKUS varit på platsen.

SKADOR

Trasig fönsterruta på källardörren.  

Uppbruten dörr som fanns mellan källaren och bottenplan.

Elsa har märken på sin rygg.

Se FILIP.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciserar senare.

ÖVRIGT

Elsa visste inte exakt vilka saker som blivit tagna, Elsa kommer skicka in en godslista senare.



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-08-31 10.59
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1068207-17 
 Enhet: 561510IG5   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-08-31 kl: 09.15  Anmälningssätt: Kontaktcenter          
 Upptagen av:     Polisass. Malin Karlsson                                     
 Inskriven av:    Polisass. Malin Karlsson                                     
 Inskriven:       2017-08-31 kl: 09.15  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561510IG5                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 HARSTEN, ELSA MARGIT                                                          
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                   Godsuppgift 3 punkter               
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.20 
                                                                     Brottskod  
 Grov stöld i bostad hos åldring                                          0858 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Olaga frihetsberövande                                                   0430 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Misshandel                                                               0365 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 INLEDNING                                                                     
 65-1110 blev beordrade till Marieholmsvägen 37 i Malmö där någon har brutit   
 sig in hos en kvinna och tagit gods.                                          
                                                                               
 BROTTEN                                                                       
 Olaga frihetsberövande genom att fyra okända personer olovligen och           
 uppsåtligen berövade Elsa friheten genom att inte låta henne lämna sitt hem.  
                                                                               
 Grov stöld genom inbrott då fyra okända personer olovligen och uppsåtligen    
 slagit sönder källarfönstret på okänt sätt under tiden Elsa sov och tagit sig 
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Erik Åberg                
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-08-31 10.59
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 in i Elsas hus och tillgripit gods.                                           
                                                                               
 Misshandel genom att en okänd man olovligen och uppsåtligen slagit Elsa i     
 ryggen med knytnäven flertal gången så att sveda och värk uppstod. Mannen har 
 även hållit en skruvmejsel mot Elsas bröst och hals vilket gjorde att Elsa    
 fruktade för sitt liv.                                                        
                                                                               
 OMSTÄNDIGHETER                                                                
 Se PM samt förhör.                                                            
                                                                               
 SIGNALEMENT                                                                   
 4 stycken män.                                                                
 20 års åldern.                                                                
 Långa och smala.                                                              
 Alla hade svarta kläder.                                                      
 Ingen hade skägg.                                                             
                                                                               
 En av männen hade glasögon.                                                   
 En av männen pratade svenska.                                                 
                                                                               
 Den personen som vaktade Elsa hade en blå hätta runt huvudet av plast och     
 hade sjukvårdshandskar på sig.                                                
 Denna person var ljusbrun i ansiktet och pratade inte svenska.                
                                                                               
 BROTTSPLATSUNDERSÖKNING                                                       
 LOKUS varit på platsen.                                                       
                                                                               
 SKADOR                                                                        
 Trasig fönsterruta på källardörren.                                           
 Uppbruten dörr som fanns mellan källaren och bottenplan.                      
                                                                               
 Elsa har märken på sin rygg.                                                  
 Se FILIP.                                                                     
                                                                               
 ERSÄTTNINGSANSPRÅK                                                            
 Preciserar senare.                                                            
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 Elsa visste inte exakt vilka saker som blivit tagna, Elsa kommer skicka in en 
 godslista senare.                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 GODSFÖRTECKNING                                                               
                                                                               
 1   Föremål:          Tv-apparat                                              
 Huvudgrupp:           Radio/TV/Video/Elektronik                               
 Undergrupp:           TV/Video/TV-spel                                        
 Antal:                1                                                       
                                                                               
 2   Föremål:          Ringar                                                  
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Ringar                                                  
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Vigselring från 1911.                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Erik Åberg                
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-08-31 10.59
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 3         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
 3   Föremål:          Pass                                                    
 Huvudgrupp:           ID-handlingar                                           
 Undergrupp:           Pass                                                    
 Antal:                1                                                       
 Efternamn:            Harsyen                                                 
 Förnamn:              Elsa                                                    
 Personnummer:         19200423-4502                                           
 Födelset.(ååååmmdd):  19200423                                                
 Utfärdat i (land):    Sverige                                                 
 Handlingens nummer:   84406991                                                
 Giltig tom(ååååmmdd): 2017-04-04                                              
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 HARSTEN, ELSA MARGIT Kön: K                                                   
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2017-08-31   Beslut av: Inspektör Diana von Malmborg                   
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Erik Åberg                
 E-post:                                                                       



                             T I L L Ä G G S A N M Ä L A N     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-04 06.18
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1068207-17 
 Enhet: 561520IG5   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-09-04 kl: 05.51  Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst 
 Upptagen av:     Polisass. Filip Tegel                                        
 Inskriven av:    Polisass. Filip Tegel                                        
 Inskriven:       2017-09-04 kl: 05.51  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561520IG5                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 INGIVEN AV                                                                    
 Tegel, Filip                                                                  
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                     Brottskod  
 Rån/Grovt                                                                0893 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Olaga frihetsberövande                                                   0430 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Misshandel                                                               0365 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 2017-09-04 kontrollerades PB TTC783 på Nordlinds väg och i bilen anträffades  
 bl.a.. gods tillhörande målsägande Elsa varpå inre befäl Kristofer            
 Napiorkowski beslutade att Haiderat, El-Arabi, Alzafiri samt Al-Agawi skulle  
 sättas upp som skäligen misstänkta. Se även Pm samt beslagsprotokoll i        
 K1086793-17.                                                                  
                                                                               
 Inre befäl K. Napiorkowski tog beslut på daktning på samtliga misstänkta,     
 2017-09-04, kl. 05:50                                                         
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Christian Löf Rosenquist  
 E-post:                                                                       



                             T I L L Ä G G S A N M Ä L A N     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-05 14.19
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1068207-17 
 Enhet: 5615UJUJ1   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-09-04 kl: 13.49  Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst 
 Upptagen av:     Inspektör Thomas Olbin                                       
 Inskriven av:    Inspektör Thomas Olbin                                       
 Inskriven:       2017-09-04 kl: 13.49  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           5615UJUJ1                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 INGIVEN AV MÅLSÄGANDE                                                         
 Harsten, Elsa Margit                                                          
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                     Brottskod  
 Rån/Grovt                                                                0893 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Olaga frihetsberövande                                                   0430 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Misshandel                                                               0365 
   MARIEHOLMSVÄGEN 37, MALMÖ                                       Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800199 
   Torsdag 2017-08-31 kl 03.30 t.o.m. Torsdag 2017-08-31 kl 05.00              
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 GODSFÖRTECKNING                                                               
                                                                               
 ÄNDRADE GODSUPPGIFTER                                                         
                                                                               
 1   Föremål:          Tv-apparat                                              
 Huvudgrupp:           Radio/TV/Video/Elektronik                               
 Undergrupp:           TV/Video/TV-spel                                        
 Antal:                1                                                       
*Fabrikat:             Philips                                                 
*Modell:               PFL3507T                                                
*Anteckningar:         42 tum. Rispa nertill på framsidan. Inköpt 2012-07-07.  
                                                                               
 2   Föremål:          Ringar                                                  
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Ringar                                                  
 Antal:                1                                                       
*Typ:                  Vigselring från 1911 ev 1913.                           
*Metall:               Guld                                                    
*Karathalt:            22 K                                                    
*Gravyr (text):        Kerstin&Nils                                            
*Anteckningar:         Ev bara Kerstin i gravyren.                             
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Christian Löf Rosenquist  
 E-post:                                                                       



                             T I L L Ä G G S A N M Ä L A N     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-05 14.19
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
 TILLKOMMANDE GODSUPPGIFTER                                                    
                                                                               
 4   Föremål:          Vigselring                                              
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Ringar                                                  
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Vigselring                                              
 Metall:               Guld                                                    
 Karathalt:            22K                                                     
 Gravyr (text):        ElsaErik                                                
 Gravyr (ååååmmdd):    19440623                                                
 Anteckningar:         Gifte sig midsommarafton 44. Ev Frans-Erik i gravyren.  
                                                                               
 5   Föremål:          Förlovningsring                                         
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Ringar                                                  
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Förlovningsring                                         
 Metall:               Guld                                                    
 Karathalt:            22K                                                     
 Gravyr (ååååmmdd):    19421231                                                
                                                                               
 6   Föremål:          Hängsmycke                                              
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Huvud-/Halssmycke/Örhänge                               
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Hängsmycke                                              
 Material:             Silver                                                  
 Anteckningar:         Smycket heter Åkerbäret.                                
                                                                               
 7   Föremål:          Halskedja                                               
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Huvud-/Halssmycke/Örhänge                               
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Halskedja                                               
 Material:             Silver                                                  
 Anteckningar:         ca 60 cm långt.                                         
                                                                               
 8   Föremål:          Brosch                                                  
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Klädessmycke/Medalj/Orden                               
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Brosch                                                  
 Modell:               Skagenros                                               
 Material:             Silver                                                  
                                                                               
 9   Föremål:          Hårtork                                                 
 Huvudgrupp:           Bohag                                                   
 Undergrupp:           Övrigt bohag                                            
 Antal:                1                                                       
 Anteckningar:         runt rör. gul och svart.                                
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Christian Löf Rosenquist  
 E-post:                                                                       



                             T I L L Ä G G S A N M Ä L A N     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-05 14.19
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 3         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
 10  Föremål:          Hårtork                                                 
 Huvudgrupp:           Bohag                                                   
 Undergrupp:           Övrigt bohag                                            
 Antal:                1                                                       
 Anteckningar:         Äldre modell                                            
                                                                               
 11  Föremål:          Massageapparat                                          
 Huvudgrupp:           Apoteksvaror/Sjuk-&Tandvårdsart.                        
 Undergrupp:           Sjukvårdsartiklar                                       
 Antal:                1                                                       
 Fabrikat:             PIFCO Massager                                          
 Anteckningar:         se bild på kartongen den låg i. ext dok i ärendet.      
                                                                               
 12  Föremål:          Strykjärn                                               
 Huvudgrupp:           Vitvaror/Köksutrustning                                 
 Undergrupp:           Tvättutrustning                                         
 Antal:                1                                                       
 Anteckningar:         färg vitt/sliver. utan ånga. ca 10 år gammal.           
                                                                               
 13  Föremål:          Barometer                                               
 Huvudgrupp:           Verktyg/Maskiner/Redskap                                
 Undergrupp:           Mätinstrument                                           
 Antal:                1                                                       
 Anteckningar:         två runda. en klocka och en barometer. trä baksida.     
                                                                               
 14  Föremål:          Kikare                                                  
 Huvudgrupp:           Foto/Optik                                              
 Undergrupp:           Kikare                                                  
 Antal:                1                                                       
 Märkning:             F:E                                                     
 Anteckningar:         med brunt fodral                                        
                                                                               
 15  Föremål:          Luftfuktare                                             
 Huvudgrupp:           Bohag                                                   
 Undergrupp:           Övrigt bohag                                            
 Antal:                1                                                       
 Anteckningar:         vit el gråvit. 70 cm hög, 50 cm bred, 20 cm tjock.      
                                                                               
 16  Föremål:          Hängsmycke                                              
 Huvudgrupp:           Smycke/Ur/Ädelmetaller                                  
 Undergrupp:           Huvud-/Halssmycke/Örhänge                               
 Antal:                1                                                       
 Typ:                  Hängsmycke                                              
 Material:             silver                                                  
 Anteckningar:         Pilgrim                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Christian Löf Rosenquist  
 E-post:                                                                       



                             T I L L Ä G G S A N M Ä L A N     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-05 14.19
 RAR                                                           5000-K1068207-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 4         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
 17  Föremål:          Telefon                                                 
 Huvudgrupp:           Bokföring/Data/Kontor/Telefoni                          
 Undergrupp:           Telefon/Telefonsvarare                                  
 Antal:                1                                                       
 Fabrikat:             Philips                                                 
 Typ:                  Telefon                                                 
 Färg:                 Svart                                                   
 Anteckningar:         bärbar. stora knappar                                   
                                                                               
 18  Föremål:          Burk                                                    
 Huvudgrupp:           Övriga föremål                                          
 Undergrupp:           Övrigt                                                  
 Antal:                1                                                       
 Material:             plåt                                                    
 Färg:                 Röd                                                     
 Anteckningar:         Digestive                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Christian Löf Rosenquist  
 E-post:                                                                       
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Förlorat/tillgripet gods
5000-K1068207-17

Rapporten uttagen (datum)

2017-11-09

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Antal tilläggsanmälan

2

Godspunkter
Föremål

Tv-apparat
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Radio/TV/Video/Elektronik
Undergrupp

TV/Video/TV-spel
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Ringar
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Ringar
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Pass
Antal

1
Avregistrerade

1
Återstående

0
Huvudgrupp

ID-handlingar
Undergrupp

Pass
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Vigselring
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Ringar
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Förlovningsring
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Ringar
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Hängsmycke
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Huvud-/Halssmycke/Örhänge
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Halskedja
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Huvud-/Halssmycke/Örhänge
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Brosch
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Klädessmycke/Medalj/Orden
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)
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Föremål

Hårtork
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Bohag
Undergrupp

Övrigt bohag
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Hårtork
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Bohag
Undergrupp

Övrigt bohag
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Massageapparat
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Apoteksvaror/Sjuk-&Tandvårdsart.
Undergrupp

Sjukvårdsartiklar
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Strykjärn
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Vitvaror/Köksutrustning
Undergrupp

Tvättutrustning
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Barometer
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Verktyg/Maskiner/Redskap
Undergrupp

Mätinstrument
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Kikare
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Foto/Optik
Undergrupp

Kikare
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Luftfuktare
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Bohag
Undergrupp

Övrigt bohag
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Hängsmycke
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Smycke/Ur/Ädelmetaller
Undergrupp

Huvud-/Halssmycke/Örhänge
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Telefon
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Bokföring/Data/Kontor/Telefoni
Undergrupp

Telefon/Telefonsvarare
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Föremål

Burk
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
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Huvudgrupp

Övriga föremål
Undergrupp

Övrigt
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Totalt värde (SEK)
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PM
Kontroll öv-film Macdonalds Midhem

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Olbin, Thomas
Datum

2017-09-06
Tid

07:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Olbin

Uppgiften avser

Uppgift

U.t var igår (170905) och tittade på Macdonalds övervakningsfilm fr kl 22 till kl 06 den 31/8 
2017. 
För att se om man kunde se bilen TTC783 eller ev gärningsmän.

Inget intressant gällande detta kunde hittats.

/Thomas Olbin
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PM
Husrannsakan källarförråd

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Olbin, Thomas
Datum

2017-09-06
Tid

11:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Olbin

Uppgiften avser

Uppgift

U.t och C Löf genomförde en husrannsakan idag, se protokoll, i den misstänkte, Salims 
890929-0754, källarförråd. Vattenverksvägen 9 Malmö. 

På tavlan med alla boendes namn stod det att Salim hade lägenhetsnummer 133. Vi hittade ett 
källarförråd märkt 133 men nyckeln vi hade med oss passade inte. 
Man kunde dock se in i förrådet genom gallret. 
Sopsäck med täcken och lite mer gods som låg på golvet fanns i förrådet men vi gjorde 
bedömningen att det inte fanns något av intresse för utredningen. 

Av en slump öppnade vi källarförråd 121, där nyckeln passade. Detta förråd var i hyfsad 
ordning med märkta flyttkartonger mm.
Det var mest barnkläder och barnleksaker som vi kunde se. 
Vi var aldrig inne i detta förråd utan tittade genom gallret. 
Enligt namntavlan gick nr 121 till en Caroline Bartlet. 

/Thomas Olbin
2017-09-06
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PM
Kontakt med hemtjänst

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Löf Rosenquist, Christian
Datum

2017-09-04
Tid

10:25
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Löf Rosenquist

Uppgiften avser

Kontakt med Hemtjänst
Uppgift

Då det framkom att den misstänkte Salim varit anställt av hemtjänsten togs kontakt med 
Petrus Brynte, Enhetschef. 

Petrus bekräftar att Salim varit anställt hos dem och varit verksam i Mellanhedsområdet och 
med väldigt stor sannolikhet besökt båda målsägarna. 

Petrus ombeds ta fram underlag för att påvisa att Salim varit hemma hos Elsa Harsten samt 
Karin Vester i tjänsten. 

Petrus återkommer till undertecknad. 

I tjänsten
Pa C Lööf
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PM
Förnyad kontakt med hemtjänst

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Löf Rosenquist, Christian
Datum

2017-09-06
Tid

14:12
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Löf Rosenquist

Uppgiften avser

Salims anställning hos hemttjänsten
Uppgift

Enhethetschef Petrus Brynte lämnar följande information om Salim förehavanden. 

Salim har varit anställt i Mellanheds/Damfri området sedan 20170126 tom 20170710.
Han har tidigare varit anställd inom andra delar i Malmö

 Salim har med största sannolikhet besök 

Elsa Harsten K 1068207-17

Karin Vester K 1086792-17

Krook, Elisabeth K 1056889-17

Nilsson, Erik Ellingegatan 1 K 1016146-17

Det är  inte sannolikt att Salim besökt  

Jakobsson, Gulli Ynglingagatan 5 K 1077429-17
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PM
Överblicks PM.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Karlsson, Malin
Datum

2017-08-31
Tid

09:53
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Malin Karlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Jag Pa Malin Karlsson går runt huset för att komma till källardörren där personerna har tagit 
sig igenom. Innan trappen vid källaringången ser jag nektariner som ligger i en nätpåse till 
höger, jag ser även ett förstoringsglas som ligger till vänster. 
Fönsterrutan till källardörren är krossad och det ligger massa stora glasbitar utanför i trappan. 
Innanför är det mer småbitar av glas som ligger på marken. Jag går vidare inåt och rör mig mot 
trappan som går upp till bottenvåningen.

I trappan på andra /tredje steget ligger det ett halsband som man måste ha tappat på vägen. När 
man kommer upp från trappan ser man direkt en dörr som har blivit uppbruten. Denna dörren 
verkar ha varit låst så att man inte ska kunna komma upp från källaren och komma rakt in i 
hallen. 
I hallen är det massa saker på golvet, till vänster är vardagsrummet där Elsa sover och till 
höger är ytterdörren samt en trappa som leder till ovanvåningen. Rakt fram finns köket.

I vardagsrummet har personerna tagit tv:n och rotat igenom alla skåp och i ena skåpet ska 
vigselringar funnit som Elsa berättar att man tagit. Man har även ätit från en chokladask som 
funnits i vardagsrummet. 

Ifall man går in i köket så är det plommonsylt på marken och på köksbordet står det framme en 
kartong med dricka som Elsa uppger att en av personerna drack ifrån. På köksbänken har 
någon av de personerna satt fram vispgrädde och ätit från kakorna som fanns i en plastlåda. På 
köksbordet står även Elsas väska som man tagit saker ifrån, bland annat hennes Pass. 

Ifall man går upp på ovanvåningen så finns det ett rum till höger och två rum samt en toa till 
vänster. I rummet till höger så är allt utdraget från alla skåp och ligger på marken. I de andra 
två rummen så är det mesta orört, förutom att man satt fram några små ringklockor av guld på 
bordet mellan de två rummen och toan. 

Till dörren i hallen på bottenvåningen så har man tagit en nyckel som funkar till den första 
dörren inifrån. Detta gör att man endast kan öppna utterdörren utifrån men kommer inte vidare 
genom den andra dörren. 

Elsa är uppriven över vad som hänt men verkar hålla mycket av rädslan inne. Hon är klar i sin 
berättelse och håller sig till samma historia hela tiden. 
Elsas dotter Karin berättar att hon har kontrollerat Elsas konton då det är Karin som har koll på 
det. Det har tagits ut pengar från ett av korten, Karin kommer kontrollera detta mer och 
dokumentera allt som tagits. Karins uppgifter är inlagda i Elsas kontaktuppgifter. 



I tjänsten 
Pa Malin Karlsson

Överblicks PM., PM, 2017-08-31 09:53   diarienr: 5000-K1068207-17
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Dörrknackningspm
K1068207-17

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Lokus 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Johansson, Anna
Datum

2017-08-31
Tid

15:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Johansson

Uppgiften avser

Grov stöld, misshandel, olaga frihetsberövande Marieholmsvägen 37 170831
Uppgift

Dörrknackning i närliggande hus utförd 170831  kl 13.00 av insp A Johansson

Marieholmsvägen 39 : Karin och Sven Hansvik tel : 0730-591120. Sven har inga uppgifter att 
lämna i ärendet. Han berättade att han den 070830 befann sig i sin   trädgård fram till ca 20.30 
men såg inga obehöriga personer i området då. Under natten har ingen i familjen hört eller sett 
något.

Marieholmsvägen  39. Ingen hemma

Solbacksvägen 13: Mona-Stina Lundström Martinez 040-912921.  Berättade att hon var uppe 
på toaletten ca 0400-04.30 170831 . Hon hörde då röster från gatan och gick till fönstret och 
tittade men såg inga personer så hon gick och la sig igen.  (Se förhör)
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PM
Beslagtaget gods.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Olbin, Thomas
Datum

2017-09-04
Tid

15:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Olbin

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med det kompletterande förhöret med målsägaren den 4/9 -17. Förevisades några 
bilder för målsägaren och hennes dotter Karin Harsten.

Bilderna som visades finns i ext.dok: Beslag stöldgods, Cewers, Hugo 2017-09-04, 07:13.

Gällande punkten 19 Smycken/löst i bagaget:
Karin säger att hennes mamma har haft en sådan. (den största broschen). Det skall i så fall 
finnas vit text på baksidan med konstnärens namn. 

Gällande punkten 7: Kikare/bagage:
Säger både målsägaren och Karin att de är 100 procent säkra på att de haft en likadan och den 
fattas. 
De är märkt i fodralet med F&E säger Karin. 

Gällande punkt23 Bankdosa/ i handskfack:
Karin säger att det är absolut inte mammas hon har inte ens internet. 

Gällande punkt 17 Elektronik/bagage:
Säger Karin att hennes mamma har haft en likadan massageapparat. Karin tar fram kartongen 
som den legat i. PIFCO Massager är märket. 

En fråga ställs till dottern om hennes mamma har haft en Loius Vuitton väska (finns en i 
beslag)
Karin säger att hennes mamma INTE ägt en sådan. 

Gällande punkt 20 Klockor/ förstoringsglas/mitkonsoll:
Karin och målsägaren säger att det inte är hennes klockor. 

Gällande punkt 6 Väggklocka/bagage höger sida:
Karin säger att hon känner igen den som sin mammas barometer. Hon är säker. 
Målsägaren säger dock att det inte är den. På den som tillgripits skalla det vara två runda 
urtavlor. 
 Komplettering: Svärsonen Steffen skickar senare en bild på barometern som tillhört Elsa. 
SE EXT.DOK: Barometer. 



/Thomas Olbin
2017-09-04

Beslagtaget gods., PM, 2017-09-04 15:26   diarienr: 5000-K1068207-17
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PM
Uttag/ försök

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Löf Rosenquist, Christian
Datum

2017-09-05
Tid

09:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Löf Rosenquist

Uppgiften avser

Uttag och Försök till uttag
Uppgift

U.t kontaktade Handelsbankens säkerhetsavdelning för att inhämta Elsa kontoutdrag. 

(Se separat externa dok)

De kan konstateras att gärningsmännen brukar Elsas kort på Kontantens bankomat på 
Kirsebergs torg från klockan  04:05 till klockan  04:17. 
Gärningsmännen har då lyckas ta ut 15000 kronor från Elsas konto. 

Klockan  04:24:04 försöker gärningsmännen tanka på Cirkel K på Midhem. 

Gärningsmännens fordon fångas då av övervakningskameran. 

U.t samt Insp Olbin har undersökt området omkring Kirsebergs torg utan att kunna finna 
några övervakningskameror. 

Kontantens bankomaten saknar kamera. 

I tjänsten
Pa C Lööf



 
Spaningspromemoria  

 Datum 
 

  2017-09-04  

 Diarienr (åberopas)   

 Åldringsbrott 20170831   
   
Polismyndigheten 

Polisregion Syd 

Sektionen mot internationell grov organiserad 

brottslighet 

  

 

1(2) 
 

Spaningsiakttagelser 20170902-03 
 
 
2017-09-02 

20:44 

TTC783 står parkerad på Torngatan i höjd med Vattenverksvägen 

9. En kvinna sitter höger fram i bilen.  PL 

20:51 Haiderat Salim sitter på förarplats i TTC783.  PL 

21:05 

Haiderat Salim som bär på en mindre vit plastdunk lämnar TTC783 

och går genom Garnisonsparken ner till Circle K Midhem där han 

går in på macken. Han gör något ärende i kassan och går därefter 

ut och fyller på drivmedel i dunken som han bär med sig.  PL, JW, KH 

 
 

   
 

     Foto JW 

Spanings PM. , 2017-09-05 09:40   diarienr: 5000-K1068207-17
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2(2) 

 
Foto JW 

 

21:15 

Haiderat Salim lämnar Circle K och går tillbaka till TTC783 och fyll-

ler på tanken med innehållet i den vita dunken.  PL 

21:19 

TTC783 lämnar Torngatan med Haiderat Salim som förare och 

kvinnan från 20:44. Färden går via Lundavägen, Föreningsgatan, 

Amiralsgatan ner till Södervärn där den gör en u-sväng och stannar 

till på Bergsgatan i höjd med Sofielundsvägen.  DK, JW, KH 

21:24 

Haiderat Salim lämnar TTC783 och ställer sig utanför ingången till 

restaurang Medina där han sätter sig på huk framför en barnvagn 

med ett litet barn i. Det finns ett flertal personer i sällskapet runt 

barnet.  ML, PL 

21:27 

TTC783 lämnar och kör in på Ystadgatan och färden går vidare mot 

Lektorsgatan.  

JW, PL, KH, 

DK, MB, 

ML 

21:36 

TTC783 kör in på Lektorsgatan och in på parkeringen höjd med 

nummer 6. Två män och minst tre kvinnor och minst två barn står 

runt bilen. Några av dessa rotar bland saker som ligger i bilen.  MB 

 

Spanings PM. , 2017-09-05 09:40   diarienr: 5000-K1068207-17
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3(2) 

 
  Foto JW 

 

 
  Foto JW 

 

21:40 

Några kvinnor och några barn lämnar parkeringen, två män sätter 

sig i TTC873 som lämnar i riktning mot Eriksfältsgatan. Samtidigt 

rör sig kvinnorna och barnen mot Lektorsgatan 6A där de ställer 

sig och rycker i porten, de rör sig sedan vidare (verkar ha gått fel) 

och rör sig fram till porten 6B där de ställer sig så som att de vän-

tar på något.  MB, ML 

Spanings PM. , 2017-09-05 09:40   diarienr: 5000-K1068207-17
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4(2) 

21:49 

TTC783 står parkerad på Torngatan/Kirsebergstorg, utanför källar-

entrén till fastigheten där Vattenverksvägen 9 är belägen (södra 

sidan av fastigheten). Mansour Alzafir sitter på passagerarsidan i 

bilen och röker. PL, JW, KH 

21:55 

Haiderat Salim kommer gåendes från källarentrén med två bylten 

och går fram till bilen och lägger in dessa i bilens bagageutrymme. 

Haiderat Salim tar av sin vinröda jacka och tar på en svart Adidas 

hoodie med vitt tryck, där efter tar han på jackan igen. Mansour 

Alzafir har en grå sweatshirt med med mörkt tryck på sig. Båda två 

rör sig runt bilen och pillar med saker som ligger i denna.  JW 

22:18 

Mansour Alzafir får ett rosa tygstycke av Haiderat Salim, troligen 

en handduk, och några mindre saker. Därefter går båda ner i käl-

larentrén. JW 

22:29 

Haiderat Salim och Mansour Alzafir kommer upp från källarentrén 

och går till TTC873. Mansour Alzafir har nu en mörk kort jacka på 

sig. JW 

 

 

 

 

 

 
   Foto JW 

 

Spanings PM. , 2017-09-05 09:40   diarienr: 5000-K1068207-17
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5(2) 

 
  Foto JW 

 

22:30 

Därefter lämnar TTC873 med de båda Salim och Alzafiri i och kör 

Vattenverksvägen i riktning Lundavägen.    JW, PL, DK 

22:32 

TTC783 kör in på Circle K Midhem och ställer sig i kön till Mc Do-

nalds drive thru.  DK, JW 

22:36 

Insatsstyrkan gör en kontroll av TTC873. I bilen finns 890929-

0754 Haiderat Salim och 990102 Mansour Alzafir (identifieras 

genom LMA-kort)  Insatsstyrkan 
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6(2) 

 
 

 Foto Insatsstyrkan 

 

 

 

2017-09-03 

12:02 TTC783 parkerad utanför Torngatan 28. DK 

14:00 TTC783 inte synlig kring bostaden, Vattenverksvägen 9. KH 

17:20 

Avbröt spaningen mot adressen..                                                                                                        

(Medans vi satt på Kiresberg hade vi även sporadisk tillsyn på Lek-

torsgatan, samt Haiderat Salims föräldrars adress på Vendelfrids-

vägen och Docentgatan.)   

17:56 

TTC783 står parkerad tom på Torngatan i höjd med den södra por-

ten in till Vattenverksgatan 9. PL 

18:31 

 Haiderat Salim samt en kvinna sitter i TTC873 där den står parke-

rad på Torngatan. Salim sitter på förarplats.  MB 

19:00 

En man liknande Mansour Alzafir kommer gåendes ut på Vatten-

verksvägen från Torngatan. Han går i riktning Lundavägen.  MB 

19:04 Mannen från 19:00 viker av in mot Circle K/Mc Donalds. DK 
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7(2) 

 
 Foto DK 

 

19:08 

Mannen från 19:04 kommer ut från Mc Donalds och går till fots ut 

på Lundavägen och vidare mot Värnhemstorget.  DK 

 

Spanings PM. , 2017-09-05 09:40   diarienr: 5000-K1068207-17
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PM
Öv-film fr Circle K 170831

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Olbin, Thomas
Datum

2017-09-05
Tid

10:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Olbin

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad var i kontakt med butikschef Andreas på Circle K Midhem Malmö. 

Andreas säger att klockan på deras övervakningsfilm går  ca 15 minuter för sakta. Alltså om 
klockan är 04:09 på filmen så är den 04:24 i verkligheten. 

 Andreas säger att han kan se i sitt kassasystem att det är ett nekat köp vid tidpunkten 
04:24 den 31/8 2017. Det finns inga andra nekade köp runt denna tidpunkt.

 Sammanfattning av övervakningsfilm som finns på den bifogade skivan. 

Klipp:
2017-09-05 10-10-56
Kl 04:10 ( filmens tid) En grön mindre bil svänger förbi en pumpstation och det ser ut som att 
det sitter en passagerare vänster bak också. 

2017-09-05 10-17-00
Kl 04:08:54 Bilen kommer inkörandes och stannar framför en bensinpump.
Kl 04:09:00 Föraren går ut och fram till bensinpumpen. Vänster bakdörr öppnas och stängs 
också. 
Kl 04:09:08 till 04:09:20 Filmen "laggar". Syns bara blått.
Kl 04:09:21 Föraren och en person till står vid bensinpumpen och passagerardörr fram 
öppnas och stängs.
Kl 04:09:32 till 04:09:48 Syns bara blått. 
Kl 09:10:34 De två personerna hoppar in i bilen
Kl 04:10:45 Bilen kör iväg. Inget mer av intresse syns på filmen

2017-09-05 10-19-13 
Kl 04:10:48 Bilen kör förbi en bensinpump och registreringsnumret på bilen ser ut att vara 
TTC783



2017-09-05 10-25-36 
Kl 04:10:56 En liknande bil som ovan kör förbi en bensinpump (går ej att se reg.nr)

Thomas Olbin
2017-09-05

Öv-film fr Circle K 170831, PM, 2017-09-05 10:45   diarienr: 5000-K1068207-17
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PM
Film Pressbyrån

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Löf Rosenquist, Christian
Datum

2017-09-07
Tid

07:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Löf Rosenquist

Uppgiften avser

Ang Fim från Pressbyrån
Uppgift

U.t har säkrat övervakningsfilm från Pressbyrån Södervärn då en man laddar ett jojo kort. 

Köpet/påladdningen sker 20170831 klockan 18:38. 

På kopiorna i förundersökningen ser det ut som 19:38. 

Det finns en tids differens på ca 3 min på övervakningsfilmen. 
 

 I tjänsten
Pa  C Lööf
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PM
Identifiering av mannen på pressbyrån

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Löf Rosenquist, Christian
Datum

2017-09-08
Tid

07:37
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Löf Rosenquist

Uppgiften avser

Identifiering av mannen på pressbyrån
Uppgift

U.t samt Insp Olbin identifierar mannen som köper jojo-kortet på pressbyrån som 
Mansour, Alzafiri. 

I tjänsten
Pa C Lööf
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PM
Omständigheter Elsas Coop-kort

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Mämecke, Johannes
Datum

2017-09-04
Tid

05:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johannes Mämecke

Uppgiften avser

Uppgift

I ärende K1086793-17 hittas en Louis Vuitton-väska med Svartvitt rutmönster och beigea 
läderdetaljer.

Vid beslagshantering hittas följande:

 I mittersta facket med dragkedja, tillsammans samtliga 4 punkter:
*Haiderat Raad Salims pass med personnummer "890929-0754" och passnr "92645860".
*Coop Medmera-kort tillhörande "Elsa Margit Harsten".
*Maestro kort, kontantkort med nummer "A274223304" och "6049 7268 9275 3344" med 
giltighetstid  "05-19". Inget namn. 
*Registreringsbevis skrivet på Haiderat Raad Salim med personnummer "890929-0754" 
gällande personbil "TTC 783".

I tjänsten
Pa Johannes Mämecke
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PM
Kontroll av telefon BG89673-1

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Fredriksson, Andreas
Datum

2017-10-30
Tid

14:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Andreas Fredriksson

Uppgiften avser

BG89673-1
Uppgift

Haiderat har vid förhör uppgett att det inte finns någon pinkod på hans telefon. Undertecknad 
har kontrollerat detta och kan bekräfta att det inte finns någon pinkod på telefonen.

I tjänsten 20171030
Pa A. Fredriksson
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PM
Kontakt med hemtjänst

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Uppgiftslämnare

Fredriksson, Andreas
Datum

2017-10-30
Tid

15:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Andreas Fredriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har varit i kontakt med Petrus Brynte på hemtjänsten.

Petrus uppger att anställda inte taggar in sig hos brukarna, därför är det svårt att se exakt vem 
som har varit var. Däremot så ska anställda föra daganteckningar efter att de har varit ute på 
ett jobb.
Petrus uppger att om Haiderat hade skött sitt jobb så hade man sett genom hans 
daganteckningar vart han har varit men Haiderats daganteckningar har i princip varit 
obefintliga.
Petrus uppger att Haiderat kontinuerligt har jobbat i området Mellanheden/Damfri, ca 6 
månader. I Mellanheden/Damfri finns det 180 brukare. Av dem är ca 40st personer som 
behöver hjälp dagligen. Har man jobbat i ett område en längre tid så har man koll på alla de 
40 och deras status. Efter en månads jobb i ett område så har man besökt alla  dem som 
behöver hjälp varje dag.

I tjänsten 20171030
Pa A. Fredriksson
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Harsten, Elsa Margit
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild i RES.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör gällande åldringsbrott 2017/08/31 klockan 03:30-05:00.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arbresha Avdyli
Förhörsdatum

2017-08-31
Förhör påbörjat

07:18
Förhör avslutat

07:58
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Elsa hör dåligt och använder hörselapparater.
Elsas dotter Karin var med under förhöret.

Elsa vaknade upp klockan 03:30-03:35. Hon vaknar ofta runt den tiden då hon behöver byta 
sin blöja. Elsa berättade att hon idag vaknade av ett väldigt starkt ljus som en man lyste med. 
Elsa ser då fyra okända män.

Dagen innan hade Elsa skadat fingret så hon frågade om mannen kommit för att lägga om 
bandaget i fingret. Mannen svarade inte så hon frågade om han hade någon legitimation. 

Elsa tända lampan vid sin säng, då släckte en utav männen lampan, Elsa fortsatte att tända för 
att hon ville se hur de såg ut.

En utav de fyra männen höll vakt hos Elsa, han höll i en skruvmejsel mot Elsas bröst. 
Gärningsmannen som höll vakt var ca 20-30 centimeter från Elsas ansikte. Elsa trodde flera 
gånger att han skulle sticka henne med skruvmejseln på bröstet.
 
Vid ett tillfälle ramlade Elsa på golvet, hon låg på magen. Mannen som höll vakt slog henne 
på ryggen med knytnävsslag. Elsa kommer inte ihåg hur många slag men han slog på hela 
ryggen, slagen gjorde väldigt ont. Elsa var rädd och fruktade för sitt liv. 

Elsa fortsatte att tända belysningen i vardagsrummet. Mannen höll om Elsa och lyfta henne 
till sängen flera gånger då Elsa försökte komma loss. Han höll henne väldigt hårt så det 
gjorde ont i armarna. Mannen tryckte på Elsa allt han kunde. 

Vid ett tillfälle tog han ett lakan och la den på Elsa så att hon inte kunde se något. Elsa 



berättade att hon var tvungen att ligga i sängen, då mannen som höll vakt tryckte ner henne 
varje gång hon försökte resa sig upp.

Elsa drog upp rullgardinen vid ett tillfälle, för att förskräcka gärningsmännen. Lika fort drog 
mannen som höll vakt ner den och sa;  "LIGGA, LIGGA, LIGGA".

De tre andra männen sökte igenom lägenheten, i samband med att de sökte igenom så åt de 
choklad från en ask i vardagsrummet. Elsa såg en utav männen dricka ur en "juice" som Elsa 
köpt någon dag innan, han ställde sedan "juicen" på köksbordet. Elsa berättade att de rörde 
mycket saker men kunde inte se så mycket då det var mörkt. 

Elsa vet inte om de tre männen bar handskar, men mannen som höll vakt hade 
sjukvårdshandskar på sig. Det var därför Elsa trodde att han var där för att lägga om 
bandaget. 

En utav männen som gick igenom bostaden bar glasögon, han tog med sig Tv:n när de 
lämnade. 

Mannen som höll vakt bar en blå plast hätta runt huvudet, som han drog ner för att Elsa inte 
skall se hans ansikte. Elsa såg att han hade utländskt påbrå, hans hy var brun  "solbränd" och 
så kunde han inte prata svenska.

Elsa försökte vid flera tillfällen komma loss och larma, vid ett tillfälle så gick mannen som 
höll vakt in till köket då tog Elsa sin rullator och gick ut till hallen för att larma, men larmet 
gick inte då de dragit sönder den. Mannen som höll vakt såg Elsa och drog bort henne, slet 
och knuffade på Elsa. Elsa kämpade emot. Han drog bort rullatorn ifrån henne och slog henne 
igen. Efter det fick Elsa tillbaka sin rullator för att återvända till sin säng.

Männen lämnade via källaren då Elsa satt på sängen och såg dem lämna.
När de lämnade öppnade hon fönstret vid sin säng och skrek efter hjälp. Elsa kunde inte ringa 
till 112 då männen tagit med sig hennes telefon. Klockan var ca 05:00 när de lämnade.

 SIGNALEMENT:
Alla var långa och smala.
Svarta kläder.
Inget skägg.
Fyra män.
20 års ålder.

En av männen bar glasögon.

 Mannen som höll vakt:
Utlänskt utseende, brun  "solbränd".
Kunde inte svenska, han kunde enstaka ord som ligga.
 
 Uppläst och godkänt.

Förhör med Harsten, Elsa Margit; 2017-08-31 07:18   diarienr: 5000-K1068207-17
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Förhör
Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Harsten, Elsa Margit
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Christian Löf Rosenquist
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

I den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Olbin, Thomas

Berättelse

Förhöret tas upp på band och nedan är en sammanfattning. 

Närvarande vid förhöret är målsägarens dotter Karin.

Elsa berättar att hon gick och lade sig runt klockan 00.30 den aktuella kvällen. Elsa sover i 
vardagsrummet. 
Elsa uppger att hon vaknar av att det är någon som lyser på henne med en ficklampa. Elsa 
trodde det var hemtjänsten som kom för att lägga om hennes finger som hon hade skadat 
tidigare under dagen. 

Elsa berättar att hon uppfattade att alla fyra gärningsmän hade ficklampor. Elsa kan inte 
beskriva dessa ficklampor. 
Gärningsmannen som bär hättan kommer fram till Elsa. Elsa uppfattar det som att han inte 
talar svenska. Gärningsmännen säger till Elsa att ligga stilla. 
Elsa uppger att hon inte ville ligga stilla, en av gärningsmännen letade på Elsas kropps om 
hon bar på något larm. Gärningsmännen sökte även efter det fasta larmet som är kopplat till 
hemtjänsten. 

Elsa uppger att en av gärningsmännen hotade henne med en skruvmejsel, mannen höll den ca 
10 cm ifrån Elsas hals/bröst samtidigt som gärningsmannen säger "akta dig". 
Gärningsmannen ville söka efter pengar i Elsas madrass och slängde därför ner henne på 
golvet. När Elsa låg på marken utdelar gärningsmännen ett antal slag på Elsas rygg. 

Efter ett tag sade Elsa till gärningsmännen att det var kallt på golvet varpå gärningsmannen 
drog upp henne i sängen igen. I samband med detta tar gärningsmannen tag i Elsa runt armar 



och axlar. Detta gör ont på Elsa.
Väl i sängen drog gärningsmännen ett lakan över huvudet på Elsa. 

Elsa fick uppfattningen att en av gärningsmännen, mannen med glasögon talade bra svenska. 
De övriga verkade dock förstå lite svenska. 

Någon gång under förloppet reser sig Elsa från sängen och börjar gå med rullatorn genom 
vardagsrummet mot hallen för att kunna larma på sitt fasta larm till hemtjänsten. Elsa uppger 
att hon hinner trycka på larmet en gång innan gärningsmannen drar ut larmet från väggen. En 
av gärningsmännen lyfte då Elsa tillbaka till sängen. 
Elsa uppger att hon försökte få ett av fönsterena för att kunna ropa hjälp men hon lyckades 
inte. 

Elsa berättar att gärningsmännen arbetade i lugn och ro, de gick och bar ut saker från huset i 
omgångar och Elsa tror att de kan ha befunnit sig hos henne i ca 1 timme. 
När gärningsmännen hade lämnat gick Elsa ut i hallen och upptäcker då att hon är inlåst. 
Gärningsmännen har tagit hennes nycklar och låst utifrån. De har även stulit hennes två 
telefoner. 
Elsa gick då och öppnade ett fönster som för att kunna kalla på hjälp. Efter en lång stund ca 1 
timme såg Elsa en man som joggade. Elsa ropade på mannen och påkallade hans 
uppmärksamhet. Därefter larmades polis. 

 SKADOR
Vid förhörstillfället har Elsa fortfarande ont i armarna, axlarna och knäna. 

 Signalement
Elsa kan inte lämna något bättre signalement än hon gjorde vid första förhörstillfället. Hon 
tillägger dock att mannen med glasögon är något mildare än övriga gärningsmän. 

FHL anteckningar: 
Vid förhörstillfället ger Elsa ett klart intryck. Det är dock svårt för FHL att få händelsen i 
kronologisk ordning. 

Förhör med Harsten, Elsa Margit; 2017-09-04 12:45   diarienr: 5000-K1068207-17

  50



51

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Harsten, Elsa Margit
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Videoförhör nedskrivet i dialogform.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-09-14
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:50
Förhörsplats

Marieholmsvägen 37 i Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K 1068207- 17
Datum: 2017- 09- 14. 
FL = Förhörsledare, Andreas Fredriksson. 
BFL = Biträdande förhörsledare, Viktoria Nordström. 
DH = Den Hörde, Elsa Harsten. 
MB = Målsägandebiträde, Sven Severin. 
MH = Medhörare, Karin, Elsas dotter. 

FL: Hhrrmm. Eh, ja då är detta ett målsägandeförhör. Eh, med Elsa Harsten, i ärende K 
1068207- 17- Eh, och närvarande under förhöret är jag, Andreas Fredriksson, som är 
förhörsledare, eh, biträdande förhörsledare Viktoria Nordström, eh, Elsas målsägandebiträde 
Sven Severin samt Elsas dotter Karin. Och Elsa är med också. Och vi befinner oss på 
Marieholmsvägen 37, eh och dagens datum är den 14:e september, eh och förhöret inleds nu 
klockan 09:15. Eh, Elsa, tänk dig tillbaka till inbrottet hemma hos dig, den 31:e augusti 2017. 
Vad var de som hände?
DH: Ja, jag vaknade av att eh, de lös med ficklampa. Och jag hade ju lyse i hallen, men inte 
mer. Jag tände den där lampan för o se, vad de var för, för jag vänta mig att de skulle vara 
hemtjänsten på natten. Hhrrmm. Jag hade gjort mig illa i fön, av fönstret, så de blödde 
alldeles kraftigt o på kvällen när dom var här. Eh, på natt, kvällen då vid nio- tio. Då sa dom 
att jag, så la han om på nytt, för de (ohörbart, 01:47) hade gått. Så sa han, ja dom kan behöva 
komma i natt osså för, för att du kan blöda ner hela sängen annars. Så jag tog för givet att de 
var dom. Så jag reagerade inte sådär för att då var de två personer. Men helt plötsligt så, så 
satte han ljuset på den glas, där. O då sa jag vad ska ni i de skåpet, där var de (ohörbart, 
02:19). Svara dom inte. O sen så den ene, gick då bort till sängen, till mig, för o få av larmet. 
För jag har ju larm på mig. O de fick han efter jag, då, jag gjorde motstånd för jag sa, jag ska 
ha de, jag ska larma nu. Då, o då är de inte, så, så bad jag o se på deras legitimation, o de fick 



jag inte heller. Sen, ja sen (ohörbart, 02:57 – 02:58) jag tände en lampa o han tände en lampa 
o han släckte o han tände o han tän, o till slut så vann ju han. O sen åkte jag ner på golvet o 
sen så skulle jag ju tro att, ja sen så (ohörbart, 03:14 – 03:15) o jag åkte ner på golvet o låg på 
golvet. O, o då skulle jag, (ohörbart, 03:25 – 03:26). O de… ja, där, där fanns ju ingenting i 
sängen, där fanns inte nåt alls. O dom, ja så rätt var de var, är de fyra stycken. Men från 
början var de två. O de var väl en som var satt o skulle vakta mig. De förstod jag. O han 
kunde på svenska i alla fall säga ´tyst´. ´Ligg still, tyst´. Och ja, sen, härjade dom ju under 
skåpen där, o i köket. O jag hörde hur de väsnades när han, när de var i kylskåpet så, o där 
flög ut en krämburk som var kokt o gick i tre delar. O allt kladdigt ut på golvet. O sen 
(ohörbart, 04:26) gick igenom de, de, så var där en chokladask. O den fick dom ju ut, o så 
(ohörbart, 04:36 – 04:37). O sen så kastade han den på golvet o sen trampa på, så var de 
kladd överallt. Bland alla de. Ja o var dom egentligen, jag såg innan dom bar TV:n. Då var de 
fyra stycken, alla gick o tog ut med TV:n. Ja genom källaren. Ytterdörren öppnades aldrig. 
Men hur de var så kom jag upp, då o, eh, o knäppte till på larmet i hallen. Men de reagera 
inte. O sen så rusa han bort o stängde, låsa de ytterdörren, invändigt. O sen tog en nyckel, sen 
kunde jag inte gå ut den vägen. Ja, o han hade ju ute allt linne o, men inget glas o inget 
porslin hade han ute, de slog inte i sönder (ohörbart, 05:40) den där skålen i köket, o de var 
bara. Ja sen hade de slått sönder nånting i källaren för där var fullt av glasskärvor (ohörbart, 
05:50) flaskor o eh, hade gått itu. O så var han uppe, var de uppe på andra våningen. Eh, två 
stycken tror jag var uppe på andra våningen. O jag kunde inte, här var ju relativt mörkt, för de 
var bara deras ficklampor härinne i, de tände i, jag försökte o tända den lampan men de gick 
inte, då släckte de bums. O, o de var ju mörkt. Så jag vet egentligen inte, jag hade ju, ungefär 
tusen kronor men de hitta de inte. Och de var ju, som jag sa, jag har inga pengar hemma, de 
är, vad jag ska skicka till mat, de är de, eh, om jag går o handlar mat eller (ohörbart, 06:42 – 
06:43) får jag, får jag pengar. Men så hade jag ju vart hos tandläkaren o då hade jag ju fått, 
kort, annars har jag ju inte kort, jag använder aldrig kort ut, de Karin som, som be, betalar 
pengarna o jag får pengarna. 
FL: Mmm. Eh, Elsa, i tidigare förhör så berättar du att du sov i vardagsrummet. Stämmer de?
DH: Ja. Jag sov där. På de. 
FL: Eh…
DH: Jag kan inte gå, jag har brutit båda ben så jag har väldigt svårt för o gå i trappan. 
FL: Mmm. Kan du beskriva dom här personerna som…
DH: Nä… 
FL: […] Var…
DH: […] De kan jag inte. Jag kan beskriva den ene som att han hade nåt blått på huvet. O han 
var ända in på mig. Men han lukta ingen sprit, o jag tyckte, jag tänkte särskilt på att han lukta 
ingenting, med tanke på, så hade han en mejsel han satte i, i bröstet på mig.
BFL: Mmm. 
DH: O om de var min mejsel som jag har liggandes där i skåpet eller de var hans egen, de vet 
inte jag. 
BFL: Mmm. 
DH: Jag tyckte den såg gammal ut, o kunna va min, jag har nämligen haft en där vid fönstret. 
Och…
BFL: Är där nånting mer du kan säga om han som höll i skruvmejseln? Vill du berätta om de?
DH: Vad sa du?
FL: Vad de var som hände, han som höll i skruvmejseln. Vill du berätta lite om de?
DH: Ja han, eh, ja, han hade ju fått ner mig på golvet. O där gick han o trampa i chockladen, 
o försökte ju tvinga o hålla mig o, banka mig på ryggen när (ohörbart, 08:25 – 08:26)
FL: Mmm. 
DH: När jag kommer upp på, så, så, så försökte jag ge en fåtölj där, eh, resa på mig, men jag 
kan inte. 
FL: Nä. 

Förhör med Harsten, Elsa Margit; 2017-09-14 09:15   diarienr: 5000-K1068207-17
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DH: Men då hjälpte han mig faktiskt upp, på sängen. Men, då var madrassen på, på golvet, 
(ohörbart, 08:44 – 08:45). 
FL: Du sa att han banka dig i ryggen.
DH: Han banka…
FL: […] Hur…
DH: […] Mig på ryggen ja. 
FL: […] Hur…
DH: Jag, jag vill inte, jag vill inte bli liggande nere.
FL: Nä. Hur gjorde han då?
DH: Ja de kan jag faktiskt, de var, alltså jag har artros i ryggraden, så de gör väldigt ont. O 
där, de gick väl lite skinn av o.
BFL: Mmm.
DH: Så, o så var de blåmärke i armarna, men de var ju när han tog ju mig så.
BFL: Var de hårda slag?
DH: Ohörbart, 09:15 – 09:16. […] Men de gjorde ont.
BFL: Mmm. 
DH: O jag var väl, eh, blå på ryggen. Lite grann men inte så, inte så, så att de var olidligt, inte 
men jag har ont när jag ligger så, o ligga ändå. Ut…
BFL: Mmm. 
DH: Men jag vill, jag vill inte ligga där på magen. O dom här, här. Jag såg var dom stod o 
drack, drack blåbärssoppa o, o nyköpt paket. De var inte använt. 
BFL: Mmm. 
DH: O de hade bitit en bit på en ost o, ingenting i kylskåpet (ohörbart, 09:53 – 09:54). Om 
inte de är pakterat så inte de.
BFL: Han med skruvmejseln. Hur nära var han dig?
DH: Ja han var ända in på kroppen här. 
BFL: Mmm.
DH: Sån här bit ifrån.
BFL: Mmm. Hur höll han skruvmejseln?
DH: Ja de kan jag inte, han höll väl såhär. 
BFL: Ja. 
DH: Skulle jag tro.
BFL: Hur var den på dig, var den, var dne mot dig eller var den, hur…
DH: Eh…
BFL: […] Nära…
DH: […] Ja den var mot mig.
BFL: Ja. 
DH: O du får inte skrika sa han, för då, hugger jag. 
BFL: Mmm. Eh, du har, du sa innan att han hade nåt blått på huvudet. 
DH: Han hade eh, ja nåt blått, blå plast, såg ut som, mössa på de hållet. 
BFL: Mmm.
DH: Sen kan jag inte se om, han hade en skärm som han drog ner. 
BFL: Mmm.
DH: Emellanåt så inte man skulle, men jag såg ju honom i alla fall klart o tydligt för, för de 
var så nära. 
BFL: Mmm. 
DH: O så hade (ohörbart, 10:56). 
BFL: Kan du beskriva honom på något annat sätt? Var de nåt mer du tänkte på, när du titta på 
honom?
DH: Nä, de kan jag inte, jag kan faktiskt inte se om han hade bruna eller blå ögon eller va. 
BFL: Mmm. Tidigare, i tidigare förhör har du sagt att han var eh, var brun i ansiktet.
DH: Ja han var mörk…
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BFL: Ja.
DH: […] Han var mörk men han var inte, inte riktig mörk som…
BFL: Mmm.
DH: […] Jag har ju många som kommer från hemtjänsten som är rent svarta. 
BFL: Mmm.
DH: Men de var dom inte, utan, ja var kanske rejält solbränd. 
BFL: Mmm.
DH: O kanske lite mörkare i hyn osså. 
BFL: I tidigare förhör har du också sagt att han hade plasthandskar på händerna. 
DH: Ja.
BFL: Ja. Är de nåt du kommer ihåg?
DH: Ja visst de hade han. 
BFL: Mmm.
DH: De, o de var nog samma handskar som, handskarna från hemtjänsten, dom, jag vet inte 
om dom har haft nåra handskar kvar (ohörbart, 11:55) för där är inga handskar mer. 
BFL: Mmm. 
DH: Men jag har inte pratat med hemtjänsten om de så att. (ohörbart, 12:06 – 12:08). 
BFL: Mmm.
DH: En sockerkaka gick i källaren…
FL: Mmm.
DH: […] Lite bullar. I de frysen där. 
FL: Tidigare så har du sagt att en av dom hade glasögon på sig.
DH: Vad sa, ja en hade glasögon.
FL: Mmm.
DH: O jag tror på att han hade, en hade hatt.
FL: Mmm. 
DH: Men jag kan inte säkert, men glasögon hade den ene. O den här konstiga mössan hade 
den ene. 
BFL: Mmm. 
DH: O allt, i de mörkret så kunde man ju inte se om de var inga kolsvarta. 
BFL: Mmm. 
DH: Inga, men, men som jag då var ju inte borta vid sängen ens en gång. Utan de var hans 
uppgift, den där. Så jag skulle ju kanske kunna (ohörbart, 12:55) såg ett fotografi på honom o 
de fyra, de skulle kunna märka ut honom.
BFL: Mmm. 
FL: Hörde du om dom pratade med varandra?
DH: Ja dom pratade med varandra.
FL: Hhmm. På vilket språk prata dom då?
DH: De kan jag inte säg, min hörsel…
FL: Mmm. 
DH: […] Så är den, för, jag hade ju, har du ingen hörapparat på dig sa han till mig, nä de har 
jag inte, så man, man ligger inte med örapparat när man ska sova. För de bara väsnas i huvud. 
BFL: Mmm. 
FL: Kunde du urskilja om de var på svenska eller om de var nåt annat språk…
DH: Nä, han, med mig prata de ju några ord, om att jag inte fick röra mig o, o jag skulle ligga 
still.
FL: Mmm. 
DH: Men jag låg inte still, utan jag fick upp, upp den här fönstret ehm, ehm, rullgardin. O då 
blev de fart på dom. För då blev de lite ljusare inne, så då är de inte bra, han fick tag i 
rullgardinen o dra ner den bums. 
BFL: Eh, den personen som hade glasögon, i tidigare förhör har du sagt att han verka kunna 
prata svenska lite bättre än dom andra.
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DH: Ja, jag vet inte. Jag tyckte ju att han, hej då sa han när han gick. 
BFL: Mmm.
DH: O de lät ju som, de lät rätt mycke som svenska. 
BFL: Mmm.
DH: Men då satte han fart på den lampan, o då svängde den nästan nå, nå upp till taket. Så då 
tänkte jag, skulle de va nödvändigt, när dom gick. 
FL: Hhmm. 
DH: Men de var när dom gick alla fyra. Men som väl var så var lampan väl upphängd, för 
den, (ohörbart, 14:35 – 14:36). Men den har ju suttit där länge så man, man kan aldrig veta ju. 
O de, de var precis när de gick så fick han väl en idé, att de sa hej o sen, sen så for han bort o 
(ohörbart, 14:57). 
FL: Elsa du har tidigare, i tidigare förhör berättat att du fruktade för ditt liv. Du har sagt i 
tidigare förhör att du fruktade för ditt liv.
DH: Ja de gjorde jag ju när…
FL: Mmm.
DH: […] Han hade den där mejselen där (ohörbart, 15:13 – 15:18) han blir, (ohörbart, 15:20) 
hade inte jag, de ville som han ville så. Så var jag ju rädd för, att han skulle hugga den där 
mejseln i mig. 
BFL: Mmm. 
FL: Tror du att han hade kunnat göra de?
DH: Ja de tror jag. De var så hänsynslösa ändå så. 

Tystnad, 15:35 – 15:53.

FL: Du har tidigare berättat att en av männen la ett lakan över huvudet på dig.
DH: Eh ja. De lägger de, låg där på sängen så tryckte de med en bit lakan på var sida lite 
sådär. 
FL: Mmm. 
DH: Jag skulle inte se. 
FL: Nä. 
BFL: Vem var de som gjorde de?
DH: Asså, ja de var han. Den där som passa mig.
BFL: Ja. Han med skruvmejseln? 
DH: Ja.
BFL: Ja. 

Tystnad, 16:19 – 16:34.

BFL: När, när du var här i vardagsrummet, med han med skruvmejseln. 
DH: Ja.
BFL: Vad gjorde dom andra killarna då?
DH: Ja dom drog ut allting. 
BFL: Mmm. 
DH: Eh, där var linne i de, o där var ju, eh, jag hade ju haft nåra juveler där. Eh, mina 
vigselringer o en, en annan ring som var också en vigselring som var graverad. O de försvann 
ju, o den var från 1911 eller – 13 eller nåt sånt. O så min egen ring, o sen var de ett halsband 
av silver. 
BFL: Mmm. 
FL: Du har berättat för oss att du tog din rullator, eh, o gick till hallen för att försöka larma.
DH: Ja. 
FL: Eh, och att mannen som vaktade dig, han stoppade dig då. 
DH: Ja. 
FL: Kan du berätta lite mer om de?
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DH: Han ryckte ut alla sladdar. Ur väggen. (ohörbart, 17:39). O sen så slängde dom telefonen 
på golvet o så ryckte de i de grejerna. O tog dom med sig. (ohörbart, 17:49 – 17:51). En i 
handen o en här. O jag vet inte… riktigt vilken, vilka telefoner men man kunde inte, kunde 
inte ringa på nånting.
FL: Nä. 
DH: Men långt senare hitta jag telefonen i en kökslåda. Hade jag hittat den med detsamma så 
hade jag kunnat larmat så hade de kanske inte kunnat ta så mycke pengar.
BFL: Mmm. 
FL: Vad hände efter att dom hade, han hade dragit ut sladdarna o kastat telefonerna, vad 
hände då?
DH: Ja de fick ju (ohörbart, 18:28 – 18:30) en hel del brev i de o, jag satte pengar där o sådär 
lite grann på den första hyllan o de, de var ju inte, kanske inte ska komma, skulle nog inte 
kommit på detta faktiskt. För de brukar jag ju ha, men de kanske inte är så bra om de kommer 
i tingsrätten. Men de hade (ohörbart, 18:55). O sen så de nyckelskåpet där är (ohörbart, 19:01 
– 19:02). O de är dukar o… hemvävda dukar. 
FL: Mmm. 
BFL: I tidigare förhör så har du sagt att dom här mannen var hemma hos dig i ungefär en 
timme, kan de stämma?
DH: En o en halv? Eh ja…
BFL: Ja runt en timme?
DH: Ja en timme var de ju minst här. 
BFL: Ja okej. 
DH: Klockan hade stannat kvart över tre.
FL/BFL: Mmm. 
DH: O jag såg på klockan, fem över halvfyra, jag hade lika väckarklocka där borta, den hade 
jag (ohörbart, 19:36) då var hon fem över halvfyra. Men sen, (ohörbart, 19:43) stund till. De 
var rätt så lång, de har ju vart i källaren o de har ju vart på andra våningen, o de har vart på 
vinden.
BFL: Mmm. Kommer du ihåg om du såg vad klockan var, när du vaknade?
DH: Ja hon var väl, då, ung, hon var väl då kvart över tre eller
BFL: Mmm.
DH: […] Fyr, halvfyra, nä kvart över tre var hon väl då, eftersom de hade gått på när, fem 
över halvfyra hade (ohörbart, 20:10 – 20:11). 
BFL: Mmm. 
DH: Ja de tog tid, de skulle undersöka alla dukar o lakan o allt så, de, men de, de, huh, tror 
(ohörbart, 20:21) pengar. 
FL/BFL: Mmm. 
DH: De var de som var deras intresse. Men dom hitta ju ett kort. Där var väl en, ja de hade 
tatt ut femton tusen var, de fick de ju ut. 
FL: Hhmm. 
DH: O olyckligt så hade jag fått hem de mån, den måndan jag vart hos tandläkaren o sen var 
detta på onsdag natt. 
FL: Mmm.
DH: O jag brukar aldrig ha de hemma annars. 
FL: Nä. 
BFL: I, i tidigare förhör så har du berättat för oss att du såg den mannen som bar glasögon, 
bära ut din TV. Kommer du ihåg de?
DH: Ja.
BFL: Ja. Var satt du då, eller var, var befann du dig när du såg…
DH: Ja jag satt där på sängen. 
BFL: Ja. 
DH: Låg. Jag, liggde ju, han ville ju jag skulle ligga. 
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FL:/BFL: Mmm. 
DH: Men jag såg när dom stod o drack blåbärssoppa i köket, 
BFL: Ja. 
DH: O detta (ohörbart, 21:22 – 21:24) golvet, så gick de i de. 
FL: Mmm. 
DH: Från de ena rummet till de andra så kan ni tänka hur de blir.
FL: Ja.
BFL: Mmm.
FL: Så dom hade, dom hade gått i, i krämen?
DH: Ja.
FL: Mmm. 
DH: O sen gick dom på chockladen, kartongen var platt o utslängd. 
FL: Hur mår, hur mår du idag Elsa?
DH: Jag mår inte bra. 
FL: Nä.
DH: Jag vågar inte ligga hemma. O jag har sagt att dörren blev ju upptuten dem, den är ju hos 
en snickare. O den trodde jag ju jag skulle ha hört. Men de är väl de hörsel (ohörbart, 22:03 –  
23:04).
FL: Mmm. 
Klingande, 23:05. 
DH: Annars har jag alltid sagt att jag låser källardörren för så, den…
FL: Mmm.
DH: […] Så ska jag vakna i alla fall av de, men gjorde ju inte… 
FL: Nä. Eh, du har sagt tidigare att du hade ont i armarna o axlarna och knäna, efter inbrottet. 
DH: Ja de hade jag, jag kan, kunde inte röra dom eller.
FL: Nä. Hur är, hur mår du idag, har du fortfarande ont?
DH: Nä de, de, asså jag har ju artros i ryggen o armarna så att, eh, o här de (ohörbart, 22:45) 
blåa.
FL: Mmm. 
DH: De, eh, men de hade han ju tatt, de bara, asså du behöver inte mer än ta i mi för att de är 
blått blåmärke. Så att de vill jag ju inte påstår att de är de, men häruppe jag är öm. Men de har 
gått över nu.
FL: Mmm. 
DH: Gick över, jag är ju… eh, liksom de (ohörbart, 23:11). Om, såna här. Så är de ju hela 
ryggraden som inte är. Jag har fallit o de har, eh. Man hinner med lite när man är 97. 
BFL: Mmm. 
FL: Mmm. Har du nåt? Sven?
MB: Ja, du berättar här Elsa att du inte har bott hemma i huset här sen de här hände, den 31:e 
augusti.
DH: Nä.
MB: Nä. Hur…
DH: Har jag…
MB: […] Hur ser du på framtiden här? Kommer du o flytta tillbaka hit eller?
DH: Ja, de skulle jag ju haft, skulle jag ju tycka att jag skulle kunna men jag vet inte, ja för 
kroppen försämras ju också. Men jag hoppas ju på ´et. 
MB: Mmm. 
DH: Men jag vågar inte, jag har ju ingen annanstans o bo så de. 
MB: Nä. Just de, men hur, hur känns  de att, att va ensam i huset här de…
DH: De har jag inte vart ännu.
MB: Nä. Nä. 
DH: Eh, de värst egentligen när de blir mörkt. När jag såg de såhär komma in, o börja tända 
med ficklampor o jag kan se (ohörbart, 24:33 – 24:40) Utdraget. (ohörbart, 24:42 – 24:43).
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MB: Mmm. Just de. Eh.
DH: O smutsigt o sen, jag har ju lakan o dukar, de är ju smutsigt o (ohörbart, 24:56) de gå där 
med sina chockladskor o, o vart i köket med (ohörbart, 25:00 – 25:01).
MB: Mmm. 
DH: O tre stycken i, stora vita (ohörbart, 25:05) den här skålen då. 
MB: Mmm.
DH: O de var i närmaste full. 
BFL: Mmm.
DH: Inte så stor väl men de var en sån där. 
MB: Jag förstår ju att de här var jättejobbigt psykiskt för dig, men kan du berätta nånting om 
dom, dom fysiska skadorna som du fick, om du…
DH: Nä. Jag vet inte jag (ohörbart, 25:27).
MB: Ja.
DH: Ohörbart, 25:29 – 25:30. 
MB: Du sa att du, att dom hade slagit dig i ryggen. Fick du nåra, fick du nåra skador där, nåra 
märken? Syntes de?
DH: Ja de kunde jag ju inte själv se.
MB: Nä.
DH: Men jag var ju hos polisen (ohörbart, 25:41) dan o, o då tittade hon ju på ryggen men då 
hade de ju gått mer än en vecka. 
MB: Ja. Okej. Men du hade ont där, o du…
DH: Jag hade ont.
MB: […] Hur länge hade du ont där då?
Ringsignal, 25:55 – 25:58.
DH: Ja jag har ont, jag har ont i ett så de är inte bara.
MB: Nähä, okej. O så fick du blåmärken på armarna sa du?
DH: Ja.
MB: Var de därför att dom höll dig så hårt eller?
DH: Ja de för, för jag skulle komma upp ifrån (ohörbart, 26:12 – 26:13). 
MB: Mmm. 
DH: Så slängde han ju handlöst mig på sängen men de, eh, eh…
MB: 
DH: […] Var ju (ohörbart, 26:19 – 26:21). Där kunde jag ligga på sängen.
MB: Mmm. Ja. Ja tack ja. 
BFL: Smärtan i knäna, kommer du ihåg hur du fick den?
DH: Vad sa du?
BFL: Smärtan i knä, dina knän…
DH: Ja, han försökte ju sätta sig på, knäna på mig så jag skulle inte kunna resa på mig ju.
BFL: Mmm. 
DH: Han gjorde vad han kunde, o jag gjorde vad jag kunde så de, men jag var, han hade ju 
övertaget naturligtvis. 
BFL: Mmm. Var det han som höll vakt hos dig?
DH: Ja. 
BFL: Ja. 
DH: De var väl han, de var hans uppgift. 
BFL: Mmm. 
DH: Tror jag. Men de, de, när man vaknar klockan tre på natten så är, är de inte så lätt o tänka 
klart inte. 
BFL: Mmm.
FL: Nä. 
DH: O jag inte somnat förrän halvett. 
MB: Uppfattar jag dig rätt Elsa, jag kanske var lite ouppmärksam tidigare, men satt han på 
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dig?
DH: Ja han satt med benen emellanåt, så jag inte skulle röra på dom. 
MB: Emellanåt, vid fler tillfällen gjorde han de då?
DH: Ja, de, de, man kan inte komma till, han kan inte stå där över mig hela tiden i en o en, en 
timme i alla fall, så han rörde på sig lite.
MB: O så kom han tillbaka o, o höll fast igen, var de så?
DH: Han släppte mig nåt, o så, han skulle va med o leta ja, han skulle också. 
MB: Hhmm. 
DH: Men… men när jag kom ut i hallen, o där var larmet, då, då blev de fart på honom. 
MB: Mmm. Hur gjorde han då då?
DH: Ja han drog ut alltihopa i, där telefon o, o låser ytterdörren o. 
MB: Mmm. O vad gjorde han med dig då? 
DH: Ja han höll mig kvar så inte jag skulle kunna komma till nåt sånt där som telefon eller 
larm eller så. 
MB: Mmm.
DH: O de var ju väck så att, de var bara till o gå in o lägga sig igen. 
MB: Mmm. Gjorde du de själv eller?
DH: Ohörbart, 28:24.
MB: Gick du in själv eller fick du hjälp av honom?
DH: Nä jag kunde själv gå. 
MB: Mmm. Ja. Ja tack. 
DH: O rullatorn hade jag där vid sängen så att den… 
FL: I tidigare förhör så har du nämnt att han, att de var någon som bar dig in till sängen. Var 
någon som bar dig.
DH: Nä, n, nä, nä… 
FL: De var de inte.
DH: Nä, nähä. Men jag låg på golvet… 
FL: Mmm.
DH: […] Så slängde han upp mig på sängen.
FL: Okej.
BFL: Mmm. 
FL: Mmm. 
DH: För jag sa, jag kan inte ligga här, jag, kan, på golvet.
FL: Mmm. 
DH: Bland chockladmojs o grejs. 
FL: Nä.  
DH: De är gott med choklad annars men de är inte så… Så trevligt o ligga bland de på golvet, 
de var ju fylld choklad också de. 
BFL: Mmm.   
FL: Något mer?
BFL: Nä. 
FL: Sven, inget mer?
FL: Elsa, har du något mer du vill säga om den här händelsen, som vi kanske har missat o 
fråga om?
DH: Eh, när dom gick i källaren, o skulle gå, o dom sa hej, då strax innan de tände två 
stycken cigaretter, o då, blev lite förskräckligt, de skulle tappa dom i källaren eller nånting 
sånt. Sen när dom hade gått när jag ansåg att de, om de var gångna de vet jag inte, men jag, 
då gick jag i alla fall o lukta i källaren om de, eller trappan här, om de kunde va nåt. För de, ja 
jag visste, de kunde ju va påverkade av nånting ändå, även om inte jag lukta nånting på 
honom.
FL: Mmm.
DH: O han var väl kanske en av de yngre killarna så han, o vilka som röka de, de kan jag inte 
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se.
FL: Nä. 
DH: Jag bara såg att två stycken tände på. 
FL: Mmm. 
MB: De var en fråga till jag tänkte på. När dom gick härifrån, hur lång tid tog de sen innan du 
kunde, kunde få hjälp, att du fick kontakt med nån som kunde hjälpa dig?
DH: Ja de gick, tog säkert minst en hel timme. 
MB: Okej. O du kunde inte ringa, dom hade tagit… 
DH: Nä dom hade tagit, de, larmet var taget o, o telefonerna både, men jag konstarerar ju att 
jag hade en telefon däruppe, men jag kunde inte gå upp för trappan. 
MB: Nä. 
DH: Men där fanns en telefon uppe o så, men de här telefonerna var ju lösa telefoner till, till 
de så jag hade ju dom ute o, jag gick i källaren med dom (ohörbart, 30:57 – 30:59). Två 
styck. 
MB: Hur gick de till när du fick hjälp sen då?
DH: Ja, eh, eh… jag kommer liksom inte ihåg. Eh, eh, jag tror att klockan var tio minuter i 
fem… eh då kom de en cyklist, jag hade fönstret öppet där. O då hade jag… men då hade jag 
ju bekymmer om att, att jag skulle kunna, hur jag skulle kunna komma ut ändå. Men jag hade 
inte fönstret på hel vid gavel, eh, o jag, jag tog nån mer kläder på mig, jag skulle ju passa om 
där kom en cyklist eller nån gående. O då tror jag klockan var tio i fem då. Men den hann jag 
inte hejda, utan han körde runt hörnan här. Men sen gick de väl en, nog en halvtimma till. Då 
såg jag en joggare som sprang där, på Marieholmsvägen. O då skrek jag på hjälp. Och han 
kom inte, men han sprang runt kvarteret och kom där, för han hade väl hört mig ändå o han 
undra, väl lite, så att han kom. Så jag, jag fick hejdat honom när han kom därifrån så. O då 
gick där samtidigt en, han hade ingen mobil o jag hade ingen mobil, jag, jag, fanns ju inte nåt 
sådär kvar, o… då gick där en mänska med en hund. O hon hade mobil, så hon ringde genast 
till polisen. Och sen ringde han min dotter, eller hon.
MB: Mmm. 
DH: Så (ohörbart, 33:19) spärras, men dom hade ju tatt vad de kunde ändå. Men de hade väl 
inte fått mer än ett konto i alla fall, de (ohörbart, 33:267) letat fram fler. Så att eh, då var dom, 
o sen kom poliserna o sen… o men polisen kunde inte komma in genom dörren. För där var 
ju låset. 
MB: Både ytterdörren o innedörr, innandörran hade jag ingen nyckel till för jag låsa aldrig 
den där, bara sätt den där nyckeln i, o den fungerar väldigt dåligt. Ehm, den passar aldrig 
riktigt i dörren, o jag, vi hade aldrig den stängd.
MB: Nä. 
DH: Eller så låsa. Den bara stängdes. 
MB: Kan säga då att dom hade låst in dig i huset o…
DH: Ja.
MB: […] Att du inte hade nån möjlighet o komma ut själv?
DH: Jag kunde inte komma ut nånstans. 
BFL: Mmm. 
MB: Mmm.
DH: Men så (ohörbart, 34:19 – 34:19) i falla så innan sex, jag tror hon var tio i sex eller 
nånting sånt, då jag fick tag i Karin. O sen kom hon också hem. O då hade hon spärrat 
kontona. 
MB: Ja. Bra. 
DH: Därför där va ehm, mycke mer pengar på, sån där konto.
MB: Mmm. Ja. 
FL: Då…
DH: Asså jag har så liten pension.
FL: Mmm. 
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DH: Eh, så att eh, jag kan inte leva på de bara, nästan. Jag har vart hemmafru i många år o 
sen arbetade jag halvtid o…
FL: Mmm. 
DH: […] O de blev fem hundra kronor i pension (ohörbart, 34:59 – 35:00).
FL: Mmm.
BFL: Mmm. Vi avslutar förhöret nu, Elsa, om de, vi avslutar förhöret nu. 
DH: Ja. 
BFL: Om de inte är nånting annat du vill säga, om själva händelsen. 
DH: Nä. Dom gick ut o in i samma, o jag såg, såg ju ute i trädgården, jag hade ros…
BFL: Mmm.
DH: […] O antagligen hade TV:n ifrån planket, o sen hade dom väl råkat o gå på den där 
rosen. Den var alldeles avbruten från rot, rot, så TV: n måste nog va skrapad. 
BFL: Mmm. 
FL: Ja. Men du då avslutar vi förhöret, o klockan är 09:50 nu. 
DH: Ja. 

Banduppspelning slut, 35:43. 
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Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Harsten, Elsa Margit
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om beslagtaget gods
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Amelie Karlsson
Förhörsdatum

2017-10-13
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Hemma hos målsägaren, Marieholmsvägen 37
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.
Förhör gällande gods som tillhör Elsa. Bilder på gods visas upp för Elsa och hon ombeds 
berätta om det är något som tillhör henne.
Biträdande förhörsledare Andreas Fredriksson närvarar under förhöret.
Även Elsas dotter Karin Harsten samt Karins sambo Steffen Dahl närvarar under förhöret.

 BG90927 1-31
1 - Elsa känner igen broschen. Elsas dotter Karin berättar att det är en sådan norsk brosch 
som hon skickat bild på till Polisen. Det står Röros på baksidan. Vi köpte dem i Röros.
2 - Elsa: Det är också en sådan.
3 - Nej
4 - Nej, sådan har inte jag
5 - Nej
6 - Elsa känner igen berlocken. Karin: Det måste vara det där åkerbäret som jag nämnt 
tidigare? Är där inte en till som är likadan fast en ros? 
7 - Nej
8 - Karin: Det är också en sådan Röros. Den är gjord på samma sätt som de andra 
broscherna.
9 - Nej.
10 - Nej
11 - Nej
12 - Nej
13 - Nej
14 - Nej
15 - Nej
16 - Nej



17 - Nej
18 - Nej
19 - Nej
20 - Karin: Jag tror att det är Gertruds (Karins avlidna syster), men Elsa har nog aldrig 
använt det. 
21 - Nej
22 - Nej
23 - Nej
24 - Nej
25 - Elsa: Ja där är en stor vit sten, jag fick en sådan av pappa och Gertrud. Det finns en 
liten möjlighet att det är mitt. Jag saknade detta här om dagen.
26 - Elsa känner igen halsbandet, det är från samma ställe som det där åkerbäret säger 
hon  (FL: BG90927-6).  Ja en sådan har du också haft säger Karin. 
27 - Ja, den känner jag också igen säger Elsa. 
28 - Den är min säger Elsa. Kautokenio, ett samesmycke.
29 - Den är också min, från Östersund.
30 - Nej
31 - Nej

 BG96242 1-2
1 - Nej
2 - Nej

 BG91023-1
Elsa: Ja, den är min. Köpt på Ystadvägen, Steffen Dahl  (svärsonen) har likadan fast röd i sin 
bil.

 BG90944 1-22
1 - Nej
2 - Ja, men en sådan har jag. Jag måste kolla i min handväska om den ligger kvar.   (FL: 
Elsas dotter Karin går och hämtar Elsas handväska,  Elsa säger sedan att hennes 
förstoringsglas inte är kvar). De har ju kollat i min handväska efter pengar så då har de 
säkert tagit den också.
3 - Nej
 5 - Karin: Ja, där är massageapparaten. Pappa hade en sådan, jag har till och med 
kartongen kvar. 
6 - Nej
7 - Nej
9 - Nej
10 - Nej
11 - Elsa: Ja, plasthandskar tog de ju härifrån. Det låg spritt överallt. Det är hemtjänstens 
handskar, de var borta allihop. Men de behöver jag inte ha tillbaka.
 12 - FL: Samma som punkt 11.
13 - FL: Samma som punkt 11.
14 - FL: Samma som punkt 11.
15 - Nej
16 - Ja, den satt här på en krok i vardagsrummet.
17  - FL: Samma som punkt 11.
18  - Elsa : Ja, den är min Karin: Pappas gamla kikare, tung är den också. Det står F.E på 
den, Frans-Erik Harsten står det för.
19 - Nej
20 - Nej
21 - Nej
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22 - Nej

 BG89679 1-4
1 och 2 – Elsa: Det är mina vigselringar, det står mitt namn i.
3 – Min mosters ring. Nils Skog och Kersti.
4 – Elsa: Ja, det tror jag. Det är den där med ett sånt litet knäppe.

 BG89630 1-7
1 - Nej
2 - Nej
3 - Nej
4 - Nej
5 - Nej
6 - Ja, det är ju mitt kort.
7 - Ja, det är också mitt.

 BG89694-1
Nej

 BG91016 1-5
1 - Nej
2 - Ja, det är också mammas säger Karin. Där är 3 öglor och sedan en tjockare, så som 
Elsa beskrev det. Det är en silverkedja.
3 - Nej
4 - Nej
5 - Nej

 BG90986-1
Nej

BG99089 1-5
1 - Ja den är ju min den. Brosch från Östersund, den är tung.
2 - Nej 
3 - Nej
4 - Ja titta, den är min. Den hade jag ju plockat fram för att kasta den. Nej den vill jag 
inte ha tillbaka.
5 - Ja, där är den ju. Den har svärsonen köpt, den har jag haft i källaren. 

 Uppläst & godkänt
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Förhör
K1068207-17

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Lokus 1 Rgn Syd
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Lundström Martinez, Mona Stina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser  i samband med Grovt rån mm på Marieholmsvägen 37, Malmö 170831
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anna Johansson
Förhörsdatum

2017-08-31
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Solbacksvägen 13, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mona-Stina bor granne med Marieholmsvägen 37, Malmö.

Mona-Stina berättade att hon under natten den 170831 ca klockan 04.00-04.30 hörde  nått 
ljud utanför  sitt hus men det var mer diffust och inget krossljud.  En stund senare hörde hon 
mansröster utanför sitt hus. Anna-Stina tittade ut genom fönsterna men kunde inte se några 
personer så hon gick tillbaka till sängen och lade sig.

På fråga om Mona-Stina sett något annat som hon tycker bör nämnas så berättar hon att  den 
30 augusti lämnade sin bostad i bil ca kl 11.30. Hon körde ett kort ärende för att betala en 
räkning och körde sedan tillbaka hem för att hämta sin mobiltelefon.

Hon kör in via Marieholmsvägen och svänger därefter in på Solbacksvägen där hon bor.

Mona-Stina ser en kvinna gå på höger sida om vägen och går och tittar in i trädgårdarna. 
Kvinnan gick i riktning bort från Marieholmsvägen. 

Mona-Stina körde upp en liten bit på sin uppfart för att ändå kunna se vad kvinnan gjorde. 
Kvinnan försvann då bort från platsen.

Mona-Lisa beskriver kvinnan som liknande en eu immigrant .  Ca 170 cm lång , kraftigt 
byggd , lite mörk i hudtonen. Kvinnan bar inte på något och detta noterade Anna-Stina 
särskilt eftersom personer ofta plockar frukt från trädgårdarna i området.

Anna-Stina kan inte ge fler detaljer om kvinnan.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-Kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Naji Aouad
Språk

Arabsika (Nordafrikanska)

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha tagit sig in i

målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot om våld.

MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31

Olaga frihetsberövande gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen

berövat målsäganden friheten genom att inte låta henne lämna sitt hem. MARIEHOLMSVÄGEN 3,

2017-08-31.

Misshandel gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen slagit

målsäganden så att smärta uppstått. MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-05
Förhör påbörjat

12:56
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är telefontolk på arabiska. Aladdin och tolken förstår varandra väl.

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha 
tagit sig in i målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot 
om våld.  MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.

Olaga frihetsberövande gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och 
uppsåtligen berövat målsäganden friheten genom att inte låta henne lämna sitt hem. 
MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.

Misshandel gemensamt och i samförstånd med andra genom att uppsåtligen slagit 
målsäganden så att smärta uppstått. MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.



Aladdin delges misstanken enligt ovan.

Aladdin förstår misstankarna.

Aladdin är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Aladdin FÖRNEKAR brottet grovt rån.

 Aladdin FÖRNEKAR brottet olaga frihetsberövande.

Aladdin FÖRNEKAR brottet misshandel.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.

Dom bara anklagar mig.

 Vem anklagar dig?
Det du har sagt är inte sant.

Kan du berätta vad du gjorde tidigt på morgonen 2017-08-31, torsdags förra veckan?
Kommer inte ihåg.

Vem var du tillsammans med?
Jag har dåligt minne, kommer inte ihåg.

 Kommer du ihåg var du var någonstans?
Nej.

 Vet du om du var i Malmö?
Jag mår dåligt, kommer inte ihåg.

 Varför mår du dåligt?
Huvudverk.

Vet du var Pildammsparken ligger?
Kan vara att jag varit där men jag känner inte till namnet.

Har du kommit på var du var natten mellan onsdag och torsdag förra veckan?
Om jag funderar en stund så kanske jag kommer på.

Det kan vara den datumen jag flyttade till Ullared, jag kommer inte ihåg.

Har du varit inne i någon villa på Marieholmsvägen dessa datumen?
Vet inte.

 Har du gjort inbrott i någon villa i Malmö dessa datumen?
Nej.

Förhör med El Arabi, Aladdin; 2017-09-05 12:56   diarienr: 5000-K1068207-17

  67



Ringarna som du hade på dig när du kom in till arresten igår, var kommer dom ifrån?
Jag har köpt dom från en person.

Har du stulit ringarna?
Nej.

Har du stulit ringarna vid ett inbrott på Marieholmsvägen i Malmö?
Nej.

Namnen som står i ringarna du hade på dig tillhör en person som bor på 
Marieholmsvägen, vad säger du om det?
Det kan vara den personen som sålt ringarna som bor där.

 Bor han med en kvinna som är 94 år gammal då?
Nej.

Bilen som du stoppades i igår innehöll saker som det står samma namn på, hur kommer 
det sig?
Jag vet inte, varorna som fanns i bilen har jag inte sett.

Har du varit med vid ett inbrott på Marieholmsvägen och rånat en 94 årig kvinna?
Jag har inte varit med.

Är du helt säker på det?
Ja.

Polisen har säkrat DNA spår på platsen som är skickade för analys, kommer man få 
träff på ditt dna där tror du?
Det kan ni prova.

 Tror du det kommer synas något från ditt dna där?Nej jag har inte varit där.

Har någon av dina kompisar pratat om ett liknande brott som det jag frågar dig om?
Nej.

Det är ingen som pratat om det i bilen som du åkte i igår?
Nej dom har inte pratat om det.

 Något annat att tillägga?
Nej.

Uppläst och godkänt.

Aladdin kan inte uttala sig om strafföreläggande då han säger att han inte förstår innebörden 
av detta, även fast förhörsledaren förklarat det.

Förhör med El Arabi, Aladdin; 2017-09-05 12:56   diarienr: 5000-K1068207-17

  68



Aladdin informeras muntligen om förenklad delgivning och har förstått innebörden av detta. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6154
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rånet på Marieholmsvägen 37 i Malmö 20170831 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-10
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

14:26
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Aladdins försvarare Lisa Olsson närvarar under förhöret.
Tolk Mohammad Kamal Ghanem närvarar under förhöret. Tolken och Aladdin introducerar 
sig för varandra och förstår varandra fullgott.

Aladdin underrättas om att detta är ett förhör gällande det Grova rånet på Marieholmsvägen 
37 i Malmö 20170831 och att han har rätt att ej uttala sig om misstankarna under förhörets 
gång.

Har du någonting du vill säga om misstanken?
Jag har inte med det här att göra.
 Mohammad har berättat för oss att han tillsammans med dig, Mansour och Haiderat rånade 
damen som bor på Marieholmsvägen 37 i Malmö, vad har du att säga om det?
Om dem har rånat den där damen så var jag inte med.
 (Vid uppläsning av förhör lägger Aladdin till: Jag känner inte till de två människorna
 Vilka två menar du?
Jag känner Mohammad men inte de andra två.)

Varför tror du att Mohammad skulle säga att ni har gjort detta? 
Det har jag ingen aning om.
 Vad gjorde du vid tidpunkten för rånet?
31:e kanske jag var hemma. Jag kommer inte ihåg exakt.
 Vart är hemma?
Ullared.



Är du helt säker på att du inte har varit på Marieholmsvägen 37 i Malmö?
Jag var inte där.
 Du har alltså inte varit i närheten av huset på Marieholmsvägen 37 i Malmö?
Nej
 På insidan av källardörren, under fönstret i huset på Marieholmsvägen 37 i Malmö har ditt 
DNA påträffats, vad har du att säga om det?
Mitt?
 Ja, har du något att säga om det?
Jag har igen kommentar.
 På en vägg i källaren till vänster om källardörren i huset på Marieholmsvägen 37 i Malmö 
har ditt DNA påträffats, vad har du att säga om det?
Jag tror inte att jag var där på adressen som du nämner. Och jag känner inte till den 
lägenheten.
 Hur tror du att ditt DNA har hamnat på källardörren och på en vägg i källaren.
Det vet jag inte.
 Du säger att du tror att du inte var på adressen? Hur menar du?
Jag var inte där.
 Du är helt säker.
Absolut. Det vet jag inte varför min DNA var där.

Har försvararen någon fråga?
Nej
Aladdin, har du något yterliggare du vill säga?
Jag har varit länge här i fängelset och det är svårt för mig.

 Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Houria Svensson
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha tagit sig in i

målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot om våld.

MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lif, Sophie
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

10:07
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är tolk på arabiska. Mohammad och tolken förstår varandra väl.

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha 
tagit sig in i målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot 
om våld.  MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.

Mohammad delges misstanken enligt ovan.

Mohammad förstår misstanken. 

Mohammad är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Mohammad FÖRNEKAR brottet grovt rån.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
Kan du berätta vad du gjorde tidigt på morgonen 2017-08-31, torsdags förra veckan?
Jag satt i en park med ankor som ligger nära triangeln. Jag satt där själv. Eftersom jag inte har 
någon bostad i Malmö så satt jag och sov i parken. Men innan jag sov träffade jag mina 
kompisar och sen kom jag tillbaka till parken och somnade där.



Vilka kompisar var det du träffade?
Jag tog mig till Möllevångstorget i Malmö där jag har kompisar som jag brukar träffa där.

 Vad heter kompisarna du träffade?
Jag vill inte säga deras namn för dom missbrukar hasch och jag vill inte skada dom.

 Var det samma kompisar som du var tillsammans med när du blev gripen?
Nej.

Vad va klockan när du träffade dina kompisar?
Jag träffade dom under dagen från 10 på morgonen och var med dom till 4-5 på 
eftermiddagen.

Menar du på onsdagen då?
Nej torsdag.

 Vad gjorde du på onsdagen?
Jag kom till Malmö, jag sov i parken och sen åkte jag till Ullared igen vid 4-5 på torsdagen.

 När kom du till Malmö på onsdagen?
Vid 12 på dagen.

 Vilken park sov du i?
Den stora vid triangeln med ankor.

 Var du ensam?
Ja.

 Hur länge var du i parken?
När jag kom till Malmö på onsdagen snurrade jag runt och jag kom till parken vid 20.00 på 
kvällen och sov där till dagen efter.

 Hur kom du till Malmö på onsdagen?
Tåg.

 Har du kvar din biljett?
Nej den kastade jag.

 Vad gjorde du på kvällen på onsdagen?
Jag vara bara i parken.

 Stämmer det att du var i parken från onsdag vid 20 på kvällen till torsdag vid 10 på 
morgonen?
Ja.

 Träffade du några kompisar under denna tiden?
Nej jag satt själv i parken.

Har du varit inne i någon villa på Marieholmsvägen, det ligger i närheten av 

Förhör med Al Agawi, Mohammad; 2017-09-06 10:07   diarienr: 5000-K1068207-17

  73



Pildammsparken?
Nej jag har inte varit i någon villa. Jag känner ingen där.

Bilen som du stoppades i när du blev gripen innehöll saker från ett inbrott på 
Marieholmsvägen i Malmö, vet du något om det?
Det har jag redan sagt att jag hade ingen aning om att dom sakerna fanns i bilen.

Polisen har säkrat DNA spår på platsen som är skickade för analys, kommer man få 
träff på ditt dna där tror du?
Nej.

Har du varit med vid ett inbrott på Marieholmsvägen och rånat en 94 årig kvinna?
Nej.

Har någon av dina kompisar pratat om ett liknande brott som det jag frågar dig om?
Nej.

Är det någon som pratat om ett liknande brott i bilen som du blev gripen i?
Nej.

Något annat att tillägga?
Nej ingenting. 

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Abiya Touma (6577)
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhöret är initierat av Mohammad via försvarare Sophie Lif
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Sophie Lif
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-09-26
Förhör påbörjat

10:36
Förhör avslutat

11:41
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.
Mohammads försvarare Sophie Lif närvarar under förhöret.
Tolk Abiya Touma närvarar på telefon under förhöret. Tolken och Mohammad introducerar 
sig för varandra och förstår varandra fullgott.

Mohammad underrättas om att detta är ett förhör och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.
Mohammad informeras om att misstankarna mot honom kvarstår.

Vad är det du vill berätta för oss?
Innan jag börjar berätta vill jag säga att ni inte behöver fråga mig något. Jag kommer berätta 
allt. De andra jag vill be om ursäkt till min försvarare att jag har ljugit och berättat osanning. 
Ifall ni har någon fråga kan ställa den så jag kan besvara er.
I början så har jag gjort fel och det vill jag erkänna. De måste de andra göra också men jag 
vet inte om de gjort det. Det andra, polisen kommer få reda på att vi är misstänkta för brottet. 
För bevisen som finns i huset är våra fingeravtryck och cigaretterna är våra. Och alla samtal 
som finns i telefonerna bevisar att det är vi som har gjort det.
Och jag erkänner att det är vi som har gjort det som vi är misstänkta för. Men jag svär på att 
vi inte har skadat kvinnan som fanns i huset. Vi hade inte ens tänkt skada henne. Och dom 
grejerna som blev bestulna hos henne, det är vi som har stulit dem.
 Vilka är de andra personerna du pratar om?
Dom som blev gripna med mig.
 Alla tre?
Ja
 Kan du berätta mer om den natten den 31 augusti?



Natten vi greps eller natten innan.
 Natten innan.
Vi åkte alla fyra med bilen och Salim Haydar som körde bilen, han hade jobbat tidigare med 
äldre och han sa att tanten bodde själv och hade grejer och pengar.
Då åkte vi till henne och parkerade bilen nära hennes hus. Sen tog vi oss till en dörr i 
källaren. Vi tog sönder den sen kom vi till en dörr till och tog oss in. Vi gjorde sönder glaset 
till dörren in till henne. Vi hade två idioter med som rökte.
Så vi gick in och började leta efter var hon hade pengar och andra grejer. Sen vaknade hon 
och vi sa till henne att sitta kvar. Vi hittade en tv-skärm som vi bar ut till bilen. Sen hittade vi 
ett bankkort som vi tog och gick där ifrån.
 Vad hände efter att ni hade lämnat huset?
Ingenting, vi gick till bilen och åkte därifrån.
 Kommer du ihåg vart ni åkte?
Vi gick till banken för att dra ut pengarna som fanns på bankkortet. Se åkte vi hem.
 Vilken bank?
På Kirseberg
 Kan du beskriva var?
Jag vet inte
 Tog ni ut pengar?
Ja
 Hur mycket?
15 500kr
 Vem tog ut pengarna?
Alla vi stod vid banken och en höll i kortet. Så alla var tillsammans så jag inte nämner någon 
exakt.
 När du säger alla? Är det du Salim, Mansour och Aladdin?
Ja
 Gjorde ni något mer med bankkortet?
Nä, efter vi drog pengarna slängde vi det?
 Var slängde ni det?
Det var vi slängde det på gatan som är vid McDonalds.
 Vilket Mcdonalds?
På Kirseberg.
 Handlade ni någonting vid McDonalds?
Vi handlade på natten vi blev gripna. Vi handlade natten vi drog pengear också men inte 
samma tid.
 När ni var i huset hemma hos tanten, kan du beskriva mer vem som gjorde vad?
Vi gick in, det fanns en tv-skärm som vi bar ut jag och Mansour. Haidar sökte efter kortet 
och koden, han brukar veta var dom finns. Aladdin letade efter pengar.
 Vem var det som rökte i huset?
Jag vet inte exakt för vi hade alla redan rökt hasch. Det möjligt att det var Haidar eller 
Aladdin, kanske jag också men jag kommer inte ihåg. Men det fanns ett kylskåp som var 
öppet. Det är jag som har ätit från det. Det fanns kakor och kex i källaren, det är jag som har 
ätit av dem.
 Vart var ni någonstans i huset?
Där kvinnan satt. Huset är ett stort rum alltså där tv:n fanns.
 Var ni på ovanvåningen också?
Nej, ingen gick till övre våningen. Nej jag minns inte.
 Vad gjorde ni när ni såg att det fanns en tant i huset?
Vi har inte gjort någonting. Vi visste att det fanns en kvinna där innan vi gick in. Vi hade 
redan kommit överens om att vi inte skulle skada henne. Det är inte som hon har sagt, att vi 
har slagit henne.
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 Pratade någon av er med tanten?
Nej, jag vet inte. Vi gick ut för att ta ut tv:n så jag vet inte vad som hände där inne då. När jag 
kom in sa jag till henne att sitta men jag var artig när jag sa det. Jag vet inte om någon annan 
har sagt något till henne. Men ingen har skadat henne. Och ingen av oss kan prata svenska så  
bra att vi kan pratat med henne. Det är bara Haidar som kan lite svenska.
 Vem hjälpte dig bära ut tv:n?
Mansour
 Var det någon av er som höll vakt inne hos henne?
Nej, alla gick in.
 Men var det någon som höll koll på tanten medans ni letade efter saker i huset?
Nej, Det var bara så att kvinnan gick och öppnade fönstret och en av oss stängde det. Hon satt 
bara i sängen. Hon säger att vi var där i 2 timmar men var där bara i någon kvart.
 Kommer du ihåg vad klockan var när ni var där?
Nej
 Tog ni någonting annat än tv:n och bankkortet?
Kikaren som ni också har tagit i beslag.
 Något mer än kikaren?
Nej nej.
Jo, men det stämmer. Det fanns champagneflaskor som vi tog.
 Det fanns både en hårfön och ett strykjärn i bilen. Kan det ha kommit från det huset?
Det är möjligt att någon har tagit det utan att jag har märkt det.
 Tog ni några smycken?
Nej, det fanns inga smycken.
 Vet du vad de andra tog från huset?
Det är dom grejerna vi har tagit, tv, kikare och bankkort. Om de andra har tagit något annat så 
vet jag inte det.
 Pengarna ni tog ut. Vad hände med dem?
Vi delade på dem.
 Har ni kvar några av pengarna?
Jag har spenderat dem så jag har inga. Men om någon av de andra har kvar det vet jag inte.
 Vad var anledningen till att ni gick in i huset från början?
Vet inte, alltså det är pengar. 
 Var det någon som var styrande. Någon som planerade det?
Nä, finns inga planer. Vi är asylsökande här och man får bara 700kr i månaden. Alltså vi är i 
behov av pengar och det är förbjudet att jobba när man är asylsökande.
 Vet du varför Salim var med?
Själv känner jag inte Salim personligen. Jag känner Mansour som är Salims svåger. Varför 
vet jag inte, han har svenskt medborgarskap.
 Har du något mer du vill säga om denna händelsen den 31:e augusti?
Nej jag vill bara be om ursäkt till kvinnan för att vi bröt oss in och rånade henne. Det är första 
gången för mig som jag sitter fängslad. Jag tänker inte ens på sådana grejer. Vi är 
asylsökande. Och jag erkände för att polisen kommer ta reda på det. Alla bevisen är riktade 
mot oss.
Och jag ber åklagaren att tillåta mig att ringa mina föräldrar. Jag har inte hört av dem på en 
månad. Jag vill få besök av mina kompisar också.

Har försvaret någon fråga?
Nej

 Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6113
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående grovt rån.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Viktoria Nordström
Förhörsdatum

2017-09-27
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

14:31
Förhörsplats

Häktet, Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare  Andreas Fredriksson närvarar under förhöret.
Mohammads försvarare Sophie Lif närvarar under förhöret.
Tolk Walid närvarar under förhöret. Tolken och Mohammad introducerar sig för varandra 
och förstår varandra fullgott.

Mohammad underrättas om att detta är ett förhör gällande det Grova rånet på 
Marieholmsvägen 37 i Malmö 31 augusti 2017 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstanken under förhörets gång.

I tidigare förhör berättade du att ni hade rökt hasch tidigare på kvällen, när och var gjorde 
ni det?
Vi gjorde det i bilen.

 Var befann ni er då?
Vi körde runt i Malmö bara för att fördriva lite tid så att det skulle bli mörkt.

 Förstår jag dig rätt att ni rökte hasch medans ni körde bilen runt i Malmö?
Ja.

Hur lång tid innan rånet var det?
Vi hade ju rökt några gånger. Ca tre timmar innan. 10 minuter innan vi gjorde inbrottet så 
rökte vi.

 Vad rökte ni 10 min innan?
Hasch.



 Vem rökte hasch?
Jag, Mansour och Haiderat.

 Rökte inte Aladdin?
Nej, Aladdin dricker sprit.

 Drack han sprit den natten?
Han hade svalt en tablett. En vit tablett som heter Roche. Den brukar markeras med ett kors 
på.

När ni rökte hasch 10 minuter innan, var befann ni er då?
Bredvid bostaden.

Menar du bostaden ni gjorde inbrott i?
Ja.

 I tidigare förhör berättade du att Salim hade sagt att damen bodde ensam i huset på 
Marieholmsvägen, berätta mer om det.
Nej, inget. Han sa såhär att hon bor ensam, hon har guld, hon har pengar. Vi kan gå in där 
och ta dem. Ja, det var det som hände. Som jag berättade igår så bröt vi oss in.

 Hur visste Salim detta?
Han jobbade med äldre förut.

 Har ni pratat om detta vid tidigare tillfälle?
Nej, samma dag kom vi överens om detta. Vi pratade om att hon har de här sakerna och att vi 
ska gå in.

Var alla fyra med på att begå inbrottet?
Ja.

Har ni gjort det tidigare?
Nej.

Vet du om någon av de andra har begått inbrott tidigare?
Nej.

Från det att du kom till damens hus till det att ni lämnade huset, vad gjorde du då?
För mig, jag var med i bilen och rullade cigaretten för att vi skulle röka på och så körde vi 
runt tills det blev kväll. Sedan var vi där utanför huset 15 minuter innan. Jag sa att jag ville 
röka på igen och sen går vi in. Jag rullade cigaretten, vi satt i tio minuter och rökte på och 
sedan gick vi in.
När vi gick in så såg jag och Mansour en TV. Jag sa, kom vi går och hämtar den och lägger 
den i bilen. Sedan gick jag och Mansour in och såg champangeflaskor i källaren. Jag lyfte 
upp dem och tog dem till bilen.
Vi gick upp igen och Haidarat sa att han hade hittat bankkortet och koden och att vi kunde gå 
ut nu.
Sedan åkte vi bilen, körde till bankomaten, tog ut pengarna och delade dem mellan oss.

 Vem var det som bröt sig in genom dörren?
Alltså, vi har inte brutit oss in genom dörren. Det var via källarfönstret som vi krossade och 
sedan var där en trädörr lite längre in som vi slog sönder och gick in där.
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 Vem var det som krossade källarfönstret?
Aladdin.

 I det förra förhöret berättade du att du åt kakor i huset. Berätta mer om kakorna.
Ja, i källaren fanns det en kyl och där fanns de här sakerna i. Jag var hungrig.

Åt du upp allt du tog ifrån kylen?
Jag åt bara lite och lämnade resten där på sin plats.

 Vad menar du på sin plats?
Ja, exempelvis. Pappret på bordet. Det ligger där. Vi låtsas att det är kakorna så åt jag det och 
la det tillbaka där det låg.

Åt du något annat än kakor?
Nej.

Såg du om någon annan åt något?
Nej.

Där var både sylt, blåbärssoppa och choklad på golvet i köket och vardagsrummet. Vad vet 
du om detta?
Jag vet inte. Det kan vara någon av oss som ätit men jag vet inte vem det var.

Du berättade tidigare att du var i källaren och i vardagsrummet. Var du någon annanstans i 
huset?
Nej.

Hur många gånger var du inne hos damen i vardagsrummet?
När vi kom in så gick jag in och hämtade ut TVn. Sedan gick jag in igen och sedan gick vi ut.

Var det någon av er fyra som var inne hos damen längre stunder?
När vi kom in till vardagsrummet så gick kvinnan upp och kom emot mig. Jag sa till henne att 
sätta sig. När jag tog TVn så vet jag inte om någon var med henne en längre tid och pratade 
med henne.

Dörrarna i källaren som togs sönder. Vem var de som tog sönder dem?
Det var bara en dörr som gick sönder. Den där uppe.

Vem var det som tog sönder den?
Vi gjorde det allihop samtidigt. Vi hade ryggen mot väggen och tog stöd och tryckte fötterna 
mot dörren och tryckte upp dörren.

Hur gick ni i in i vardagrummet första gången? Gick alla in samtidigt?
Efter vi bröt sönder dörren gick vi allihop in samtidigt.

Lade du märke till en väggklocka i vardagsrummet?
Nej, jag uppmärksammade inte det.

Var damen någon gång utanför vardagsrummet?
Nej, hon var kvar i vardagsrummet.

Var hon fri att göra och gå var hon ville?
När vi kom in så gick jag in i vardagsrummet och skulle plocka TVn och då gick hon upp. 
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När jag lämnade TVn i bilen så hade hon gått till fönstret och skulle öppna det. 

 Fick hon lov att röra sig som hon ville?
Hon rörde sig inte mycket. Hon bara satt där. Jag såg att hon sa till Haiderat Nej, ta inte 
kortet. Ingen gjorde henne någon skada. Ingen skadade henne, jag svär en miljon gånger.

Var det någon av er som hindrade henne ifrån att röra sig?
Nej nej, vi lämnade henne. Vi rörde inte henne. Men när jag gick ut och skulle flytta TVn till 
bilen så vet jag ingenting om vad som hände i huset när jag var utanför.

 Hur länge tror du att du var utanför huset när du lämnade TVn?
Cirka 2-3 minuter. Vägen ut till bilen och sedan tillbaka. Allt som allt tog det typ 15 minuter.

Lämnade alla fyra huset samtidigt?
Ja.

Var gick ni ut?
Vi gick ut därifrån vi kom in. Ifrån källaren.

Stängde ni dörren efter er?
Jag kommer inte ihåg.

 Kommer du ihåg om ni låste?
Nej.

Vad gjorde ni med sakerna ni tog ifrån huset?
TVn sålde vi. Kikaren stannade kvar i bilen. Det var det.

Hur sålde ni TVn?
På auktionen för 500 kronor.

 Vad var det för auktion?
På Nydala. Det finns en auktion där, där de säljer begagnade saker och så.

Vet du när det var?
Dagen efter.

Vad gjorde ni med pengarna?
Vi delade dem mellan oss också.

Vad hände med kikaren?
Den stannade kvar i bilen tills polisen tog den.

Vad tänkte ni göra med den?
Vi ville sälja den också.

 När ni tog ut pengar med damens bankkort, vem gjorde själva uttaget? 
Mansour.

I tidigare förhör så sa du sa att ni stannade vid McDonalds, vad gjorde ni där?
Haiderat tankade bilen med bensin och vi köpte mat där.

Vet du hur Haiderat betalade för bensinen?
Nej.
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 Var handlade ni mat?
På Mcdonalds.

Hur betalade ni för den maten?
Var och en betalade för sig, kontant.

Har försvaret någon fråga?
Nej.

 Mohammad tillägger:
Det är viktigt att poängtera att vi inte har gjort damen någon skada. Hela domen kanske 
kommer att kretsa om att vi har skadat henne men det har vi inte gjort. Jag är säker på att hon 
inte har några märken på sin kropp.
Allt handlade om ett rån. Vi rörde aldrig henne. Vi stal bara sakerna och inte större än så.

 Uppläst och godkänt

Förhör med Al Agawi, Mohammad; 2017-09-27 13:25   diarienr: 5000-K1068207-17

  82



83

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2017-09-06 Gustav Borg, Polisassistent
Tolk

Tolk ID: 1262
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha tagit sig in i

målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot om våld.

MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan-Åke Fält
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Gustav Borg
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

13:57
Förhör avslutat

14:13
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är tolk på arabiska. Aladdin och tolken förstår varandra väl.

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha 
tagit sig in i målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot 
om våld. MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.

Mansour delges misstanken enligt ovan.
Mansour förstår misstanken.
Mansour är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 
Mansour FÖRNEKAR brottet grovt rån.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.

Kan du berätta vad du gjorde tidigt på morgonen 2017-08-31, torsdags förra veckan?
Minns inte.

 Vart var du?
Jag var i Hästveda.

 Vem var du tillsammans med i Hästveda?
Min mor, mina syskon, en bror som har down syndrom. Jag har tre systrar. Den fjärde systern 



bor i Malmö, det är hon som är gift.

 Bor du tillsammans med din familj i Hästveda?
Ja. Jag kan inte vara utan dem ändå.

 Har du varit inne i någon villa på Marieholmsvägen detta datum?
Nej.

 Har du gjort inbrott i någon villa i Malmö detta datum?
Nej.

 Bilen som du stoppades i förrgår innehöll saker som det står namn på, hur kommer det 
sig?
Det är Heidars saker, jag har inget med det att göra.

 Vet du vilka namn det är?
Nej. Det är hans saker, jag kom bara hit på ett besök och sen skulle jag hem.

 Har du varit med vid ett inbrott på Marieholmsvägen och rånat en 94 årig kvinna?
Nej.

Är du helt säker på det?
Helt säker.

 Polisen har säkrat DNA spår på platsen som är skickade för analys, kommer man få 
träffar på ditt DNA där tror du?
Nej.

 Har någon av dina kompisar pratat om ett liknande brott som det jag frågar dig om?
Ingen aning.

 Det är ingen som pratat om det i bilen som du åkte i förrgår?
Nej, ingen som har pratat med mig om detta. Jag vet inte om de har gjort någon sådant eller 
inte.

 Vad heter din syster?
Tharir Jaber Naser.

 Vem är hon tillsammans med?
Hon är gift med Heidar.

 Var bor din syster?
Hon bor i den lägenheten där hon blev utslängd ifrån.

 Var bor hon nu när hon inte har någon lägenhet längre?
Jag vet inte, hon sov på hotell eller något sådant.

 Har hon något telefonnummer?
Ja det har hon.

 Kan du det?
Det finns i min telefon.

 Vad heter din syster i din telefon?
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Hon heter "T + en tumme upp" i min telefon.

 Något annat att tillägga?
Nej, jag vill bara ut härifrån.

Uppläst och godkänt

Mansour vill inte motta ett strafföreläggande.
Mansour informeras muntligen om förenklad delgivning och har förstått innebörden av detta.
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Förhör
Mansour Grovt rån

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Drissia Benzliha
Språk

Arabiska
Målsägande/misstänkt under 18 år

Ja
Vårdnadshavare underrättad

 
Socialnämnden underrättad om mt

 
Socialtjänsten underrättad om tid för förhör

 
Föräldrar/Vårdnadshavare/Annan underrättad

 

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs kompletterande 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

I Jan-Åke Fälts ställe medverkar

John Nielsen

Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Holmqvist
Förhörsdatum

2017-09-20
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:14
Förhörsplats

Häktet Helsingborg, Rum 2
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

mh

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och förtydliganden i kursiv text.
Misstänktes svar skrivs i antikva.

I Jan-Åke Fälts ställe medverkar advokat John Nielsen och tolk finns med via telefon. Tolken 
presenterar sig för Mansour och de uppger att de förstår varandra.
Den misstänkte informeras om att misstankarna som han tidigare delgivits kvarstår. Mansour 
informeras om sin rätt att inte yttra sig om misstankarna .

 Brukar du ofta åka till Malmö?
Nej, eftersom jag arbetar på ett ställe som gör falafel.

 Innan den 4/9, när var du i Malmö senast?
Jag tror inte jag varit där på två månader. Men absolut inte tidigare än en månad innan. Jag 
tror ca en och en halv månad innan.

 Vad gjorde du då?
Jag träffade min pappa. Jag bor i Hästveda



 Träffade du Haiderat då?
Nej men däremot så kom Haiderat till Hästveda och hälsade på 

 När?
För en månad sedan

 En månad innan den 4/9?
Ja

Har advokaten några frågor?
Nej

 Har du något annat du vill tillägga Mansour?
Nej det enda är att jag vill prata med mamma.

Förhöret är uppläst löpande och översatt av tolken för Mansour. Han säger att det 
överensstämmer med det han sagt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6792
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grova rånet på Marieholmsvägen 37 i Malmö 20170831 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Jan-Åke Fält
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-09
Förhör påbörjat

14:11
Förhör avslutat

14:33
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Mansours försvarare Jan-Åke Fält närvarar under förhöret.
Tolk Simon Khouri närvarar under förhöret. Tolken och Mansour introducerar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Mansour underrättas om att detta är ett förhör gällande det Grova rånet på 
Marieholmsvägen 37 i Malmö 20170831 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.

Har du någonting du vill säga om misstanken?
Nej, jag har ingenting. Jag var i Hästveda.
 Mohammad har berättat för oss att han tillsammans med dig, Aladdin och Haiderat rånade 
damen som bor på Marieholmsvägen 37 i Malmö, vad har du att säga om det?
Nej, det är omöjligt. Vem säger det?
 Mohammad.
Varför tror du att Mohammad skulle säga det?
Jag vet inte. Dem alla tre bor i Malmö.
Är du helt säker på att du inte har varit där?
Ja
 Vad gjorde du vid tidpunkten för rånet?
Jag var hemma.
 Var är hemma?
Hästveda.
 Vi har kontrollerat var din telefon befann sig vid tidpunkten för rånet och den positionerar 



sig i området i närheten av Marieholmsvägen 37 i Malmö. Hur förklarar du det?
Det är omöjligt.
 Du har alltså inte varit i närheten av huset på Marieholmsvägen 37 i Malmö den 31 augusti i 
år?
Nej
 Vid nergången till källaren i huset på Marieholmsvägen 37 i Malmö hittades ett 
cigarettpapper från en ciggarettfimp. Ditt DNA har påträffats på det pappret. Hur förklarar 
du det?
Mitt?
 Ja
Nej
Vad menar du när du säger nej?
Det är inte jag.
 Hur tror du att ett ciggarettpapper med ditt DNA på har hamnat i anslutning till huset?
Jag vet inte. Jag blev förvånad att det hittades rester av ciggaretter där.
 Varför blev du förvånad?
Jag vet inte varför, jag har inte varit där och rökte inte. Och rånet hände veckan innan så. Jag 
hörde från advokaten att det var en vecka innan.
 Menar du att rånet ska ha skett en vecka innan den 31 augusti?
Ja
 Vem har sagt det?
Dem säger att en gammal kvinna blev rånad.
Varför är jag misstänkt? Var är bevisen?
 Som jag sa tidigare så har din telefon positionerat sig i området i närheten av 
Marieholmsvägen 37 i Malmö vid tidpunkten för rånet samt så har ett cigarettpapper från en 
ciggarettfimp med ditt DNA hittats vid nergången till källaren i huset.
Det är omöjligt. Hur har ciggaretfimp hamnat där? Jag blev förvånad.
 Har försvararen någon fråga?
Nej
 Mansour, har du något ytterligare du vill säga?
Nej
Har ni andra bevis?
 Som jag sa, ciggarettpapper och telefon.
Det är omöjligt. Jag var i Malmö i somras När jag greps var jag i Malmö. Det med min 
telefon gör mig förvånad.
 När jag berättade att Mohammade hade sagt att ni gjorde det sa du att alla bor i Malmö. 
Vad menade du med det?
Att dem hade rånat jag vet inte. Jag vet inte hur jag är blandad i saken. Jag bor inte i Malmö.
 Har någon av de tre berättat någonting för dig?
Nej

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Said Saade (4324)
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gällande grovt rån på Marieholmsvägen 37 i Malmö 2017-08-31
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan-Åke Fält
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Amelie Karlsson
Förhörsdatum

2017-10-24
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:23
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.
Mansours försvarare Jan-Åke Fält närvarar under förhöret.
Arabisk tolk Said Saade från Semantix närvarar under förhöret. Tolken och Mansour 
introducerar sig för varandra och förstår varandra fullgott.

Mansour underrättas om att detta är ett förhör gällande det grova rånet på 
Marieholmsvägen 37 i Malmö 2017-08-31 och att han har rätt att inte uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång. 

Har du någonting du vill säga om misstanken?
Nej jag har ingenting att säga.

 Du har i tidigare förhör sagt att du inte var i Malmö under tidpunkten för rånet 
(2017-08-31), var befann du dig?
Hästveda

 När kom du till Malmö?
Jag vet inte, jag minns inte.

 Hur länge hade du varit i Malmö innan du greps?
Jag hade precis kommit till Malmö, en dag. 
Cirka 10 timmar tidigare, jag minns inte exakt.

 När du kom in till arresten i Malmö hade du ett JOJO-kort på dig, med ett laddningskvitto 
från den 31/8 kl. 18:38, en tid då du säger att du inte var i Malmö, hur förklarar du det?



Det har jag lånat av en vän, han heter Khaled.

 Vem laddade kortet den 31/8?
Det vet jag inte. Jag har lånat det i några dagar.

 Har du laddat det kortet med pengar någon gång?
Nej
 FL: Vid uppläsning uppger Mansour: Jag har laddat det, men jag vet inte hur mycket.

 Vi har en övervakningsfilm från samma tid ifrån Pressbyrån på Södervärn i Malmö där du 
syns på bild medan du laddar JOJO-kortet, hur förklarar du det?
Ja okej, om jag har laddat det, vaddå?

 Du säger ju att du inte var i Malmö vid den tidpunkten.
Jag minns inte exakt, men jag sa de här två veckorna jag var inte i Malmö. 

 Hur menar du?
Jag har inte varit i Malmö, jag var i Hästveda. Men innan jag fick kortet var det laddat.

 Varför laddade du kortet igen om det var laddat redan?
Jag vet inte, det var kanske tomt.

Hur mycket laddade du kortet med?
Minns inte.

 Vad gjorde du i Malmö den dagen?
Jag har varit där och träffat mina kompisar kanske, jag vet inte. Jag bodde i Malmö innan.

 Hur laddade du kortet?
Jag kommer inte ihåg. 

 Vet du om det var med kontanter eller kort?
Kontant.

 Var fick du de kontanterna ifrån?
Då har jag fått in bidrag.

 Hur mycket bidrag är det du får?
1800 kr/månad

 Hur länge ska de pengarna räcka?
Drygt en månad.

 På filmen ser man dig hantera en större mängd sedlar som du betalar med, har du någon 
kommentar till det?
Jag tror jag hade 3 stycken 500-lappar och några 100-lappar. Jag tog ut alla mina 
bidragspengar. 

 Har du någon uppfattning om hur mycket pengar det rörde sig om?
Det är de 1800 kr, jag brukar ta ut dem på en och samma gång. Jag vet att jag hade lånat ut 
1000 kr till en kompis och jag hade fått tillbaka dem samma dag. Så därför hade jag 2800 kr.

Så då hade du 800 kr en månad?
Ja.
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Klarar du dig på det?
Ja.

 Har du någonting att tillägga?
Nej

 Har försvararen någon fråga? 
Nej

Uppläst & godkänt 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha tagit sig in i

målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot om våld.

MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

15:25
Förhör avslutat

15:38
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen ha 
tagit sig in i målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot 
om våld.  MARIEHOLMSVÄGEN 3, 2017-08-31.

Haiderat delges misstanken enligt ovan.

Haiderat förstår misstanken.

Haiderat är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Haiderat FÖRNEKAR brottet grovt rån.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
Kan du berätta vad du gjorde tidigt på morgonen 2017-08-31, torsdags förra veckan?
Jag var med min fru.

 Vad gjorde ni då?
Vi var hemma och sov.

Vad hade du gjort på onsdagen?



Inte så mycket. Jag var med min fur, vi var ute och handlade, vi åt tillsammans, Vi går en 
runda och träffar tjejkompsar. Sen röker vi vattenpipa och sen sover.

Är det generellt eller minns du att ni gjorde detta förra onsdagen?
Vi gör det nästan varje dag.

 Minns du vad ni gjorde i onsdags förra veckan?
Det är som alltid, vi röker vattenpipa på olika platser, Sahara i Malmö och ibland är vi i 
Helsingborg och röker vattenpipa.

Var du vid Lorensberg förra onsdagen?
Nej.

Känner du till området Lorensborg?
Min mamma bor där, men jag har inte kontakt med henne.

Var du vid Pildammsparken förra onsdagen?
Nej.

Har du varit inne i någon villa på Marieholmsvägen i Malmö detumen på torsdagen?
Nej.

Bilen som du stoppades i när du blev gripen innehöll saker som kommer från ett inbrott 
på Marieholmsvägen, hur kommer det sig?
Kan vi gå vidare.

Har du varit med vid ett inbrott på Marieholmsvägen och rånat en 94 årig kvinna?
Nej.

Har någon av dina kompisar pratat om ett liknande brott som det jag frågar dig om?
Jag vet inte, jag kan inte säga ja eller nej, kan inte säga någonting.

 Varför kan du inte säga varken ja eller nej?
Jag vet inte om jag hört det eller inte.

 Något att tillägga?
Nej.

 Bilen, är det din bil?
Ja

 Har du lånat ut den någon gång?
Ja.

 Till någon av dom som du blev gripen med?
Ja.

 Kommer du igår när du gjorde det?
Förra veckan men jag kommer inte ihåg när.

(Vid uppläsning tillägger Haiderat att han tror att han lånade ut den på tisdag, onsdag eller 
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torsdag men minns inte vilken det, det var på kvällen i alla fall vid 24.00)

 Till vem?
Mohammad.

 Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

häktad
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

 misstanke om Grovt rån gemensamt och i samförstånd med andra genom att olovligen och uppsåtligen

ha tagit sig in i målsägandes bostad medans hon sov och där tillgripit gods under våld och hot om våld,

på marieholmsvägen 3 den 31 augusti 2017. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Åsa Holmgren
Förhörsdatum

2017-09-19
Förhör påbörjat

12:24
Förhör avslutat

12:43
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Salim informeras om att tidigare delgivna misstanke kvarstår. 

Kommer du ihåg vad du gjorde natten den 31 augusti? 
 Jag har varit med min fru. Vi var hemma. Min fru kan bekräfta det. 

Under häktesförhandlingen sa du att du hade lånat ut din bil till Mohammad Al Agawi och 
Aladdin El Arabi på kvällen den 30 augusti, berätta mer om det. 
 De fick låna min bil. Min fru vet inget om det. Frun har frågat mig vad det var för grejer i 
bilen.
 
När har hon frågat om detta?  
Jag kommer inte ihåg datum. Men detta är efter att jag lånade ut bilen. Frun undrade då 
vems grejer det var och jag svarade då att det var en killes som lånat bilen och som skulle 
komma och hämta dem sen. 

Vem fick nycklarna till bilen?  
Aborodda(Mohammad). Jag kallar honom för Aborodda. Då var det mörkt, började bli mörkt 
i alla fall. Han var utanför min lägenhet och hämtade dem. Aborodda var då tillsammans 
med en kille som jag aldrig träffat förr och jag tyckte att jag såg Marocko längre bort men 
jag  såg bara honom bakifrån och är därför inte säker. Den andra killen hade en skada på 
ansiktet. Han hade mycket finnar och det var rött vid sidan på ansiktet. Jag kunde inte se om 
det var ett sår eller en finne. 



Hur gick det till då han lämnade tillbaka nycklarna?
 Han lämnade dem hemma hos mig. Vi har porttelefon som han ringde på och då gick jag ner 
på gatan och mötte honom. Då var det bara Aborodda. 

Hur dags var det?  
Jag minns inte. Det var ljust ute. Det var någon gång mellan elva och halv två. Det var dagen 
efter han fick låna nycklarna till bilen och jag hade nyss vaknat. 

Varför lånade du ut din bil?  
Jag har blivit hotad. 

Vad skulle dem ha bilen till?  
Flytta grejer. Jag erbjöd mig att följa med honom men han sa att det inte behövdes. Jag 
började bli rädd eftersom han hotat mig och tänkte skit det samma och lämnade ut nyckeln. 

Kan du styrka på något sätt att du lånade ut den?
Nej, det är ingen annan som vet om det. Men jag har berättat att grejerna i bilen tillhör 
någon annan. Jag ville inte berätta för min fru så hon blir rädd och tänker något annat. 

Ska ha funnits gods i bilen när du fick tillbaka den?
 Jag såg inte det direkt. Men han sa till mig att det låg saker kvar i bilen som han skulle 
hämta senare. Grejerna låg i bakluckan.
 
När du såg sakerna, vad tänkte du då?  
Jag tänkte att han hade flyttat eller något.

Tänkte du inte att det kunde vara stöldgods?  
Nej, jag tänkte bara att det var saker från hemmet. Jag såg till exempel en fön. Men jag 
tänkte lite och undrade varför han ville ha bilen på kvällen och kopplade ihop med att jag 
blivit hotad men ändå så förstod jag inte riktigt. 

Advokaten erbjuds ställa frågor men avböjer. 

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

1262
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rånet på Marieholmsvägen 37 i Malmö 20170831 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-12
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:37
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Haiderats försvarare Ulrika Bengtsson närvarar under förhöret.
Tolk Moustafa Hamzi närvarar under förhöret. Tolken och Haiderat introducerar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Haiderat underrättas om att detta är ett förhör gällande det Grova rånet på 
Marieholmsvägen 37 i Malmö 20170831 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.
Har du någonting du vill säga om misstanken?
Jag har berättat allt förra gången.
 Mohammad har berättat för oss att han tillsammans med dig, Mansour och Aladdin rånade 
damen som bor på Marieholmsvägen 37 i Malmö, vad har du att säga om det?
Det stämmer inte.
 Varför tror du att Mohammad har sagt att ni har gjort detta? 
Därför att han har hotat mig innan.
 När hotade han dig?
Innan 31 augusti.
 Hur lång tid innan 31 augusti?
Kommer inte ihåg exakt men kanske en eller två dagar innan.
 På vilket sätt hotade han dig?
Han har hotat mig på grund av att han ville låna min bil innan.
 Vad gjorde du tidigt på morgonen 03.30-05.00 den 31 augusti 2017?
Jag var med min fru i alla fall.
 Vart var ni då?
Hemma.



 Kommer du ihåg vad ni gjorde?
Vi sov, vad ska man göra.
 Sov du själv eller med din fru?
Med min fru.
 Sov du med din fru hela natten?
Ja
 Vi har pratat med din fru och hon har berättat för oss att du gick hemifrån mellan kl 24-02 
på natten den 31 augusti. Vad har du att säga om det?
Jag har varit hemma, det vet jag.
 Varför skulle hon säga att du gick hemifrån om du inte gjorde det?
Låt mig tänka, det var länge sedan.
Jag vet att jag har varit hemma i alla fall.
 Vet du om du har lämnat ditt hem sent på kvällen?
Jag kommer ihåg. Vid 04 han har kommit hem till mig. 03.30-04. Jag gick ner. Han sa kör 
mig till möllan. Jag körde till möllan. Och sen hem igen. Där var grejer i bilen som han sa att 
han skulle hämta imorgon. Han frågade efter plåster. Han hade blod i handen. Har du två tre 
stycken, han sa min kompis har också lite blod i handen.
 Vem var det som kom hem till dig?
Mohammad, jag kallar honom Aborada.
 Så han kom hem till dig och ville att du skulle köra honom till möllan?
Ja, han sa att han skulle lämna bilen.
 Vilken bil skulle lämna?
Min Renault.
 Varför hade han din bil?
För att han skulle flytta grejer sa han.
 När lånade han den?
På kvällen i alla fall.
 Vet du vem hans kompis var som hade blod i handen?
Nej.
 Körde ni någon annanstans än till Möllan?
Nej, jag lämnade honom där sen körde jag tillbaka. Jag var skittrött.
 Hur dags var du hemma igen?
Asså, vi säger så, efter en halvtimme typ, 35 minuter.
 Så om han hämtade dig vid 0330-04 så var du kanske hemma vid 04-0430?
Ja vi säger så. Jag var trött.
 Vi har kontrollerat var din telefon befann sig vid tidpunkten för brottet och den positionerar 
sig i området i närheten av Marieholmsvägen 37 i Malmö 20170831, Hur förklarar du det?
För att jag använder inte min telefon. Den ligger alltid i bilen. Jag själv har blivit hotad förr 
och har fått meddelande på telefonen. Så jag hatar telefoner. Jag hade Facebook innan också 
men har inte längre. Jag vill inte att folk ska hota mig eller veta vad jag gör.
 Hur ofta lämnar du telefonen i bilen?
Nästan alltid i bilen. Innan polisen tog mig var den också avstängd. 
 Du säger att telefonen låg i bilen natten den 31 augusti, var igång eller avstängd?
Asså jag vet inte. Jag kan inte säga ja eller nej.
 Har du pinkod på din telefon?
Nej, vem som helst kan öppna den och leka med den.

Har försvaret någon fråga?
Nej
 Haiderat, har du något mer du vill säga?
Nej inte just nu. Kanske senare jag kommer ihåg.

Uppläst och godkänt

Förhör med Salim, Haiderat Raad; 2017-10-12 09:15   diarienr: 5000-K1068207-17
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Datum

2017-08-31

Diarienummer

5000-K1068207-17

Sida 1 (4)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografi(er) Bilder på skador, 2017-08-31 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 2 (4)

IMG_0426.JPG

Fotografi(er) Bilder på skador, 2017-08-31 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 3 (4)

IMG_0427.JPG

Fotografi(er) Bilder på skador, 2017-08-31 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 4 (4)

IMG_0427.JPG - redigerad.jpg

Fotografi(er) Bilder på skador, 2017-08-31 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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 1 (4) K1068207-17 

 

 

Region Syd 

Operativa sektionen,  
Specialsökshundgruppen 
 

Datum 

2017-09-01 

Diarienummer 

K1068207-17 

 

Protokoll över platsundersökning med specialsökhund

Inledande uppgifter 
Undersökningen 

begärd av: 

RLC 

  

Anledning till 

undersökningen: 

Platsundersökning med BPU hund med anledning av anmälan om 

stöld genom inbrott i villa. 

  

Hundpatrull: Insp Anne Berg, med tjänstehunden Cheifen. Han är en utbildad och 

kvalitetsäkrad BPU-hund. Detta innebär att han söker och markerar 

saliv, blod, hår och föremål med mänsklig vittring. 

 

 

Medundersökare: Insp Anna Johansson, lokus. 

  

Plats och tider för 

undersökningen: 

Marieholmsvägen 37, Malmö. Undersökningen påbörjades den 31 

augusti 2017 kl. 09.55 avslutad samma dag kl. 11.10 

  

Sökt område 

 
Foto 1: 

Blå punkt = Marieholmsvägen 37, Malmö 

Gult område = sökt område innanför det gula strecket 

Protokoll Platsundersökning BPU hund., 2017-09-01 10:09   diarienr: 5000-K1068207-17
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 2 (4) K1068207-17 

Platsbeskrivning 

 
Foto 2: 

Hunden markerade cigarettfimpar S004 och S005. 

 

 
Foto 3: 

 

 
Foto 4: 

S005 

S004 

S004 

S005 

Protokoll Platsundersökning BPU hund., 2017-09-01 10:09   diarienr: 5000-K1068207-17
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 3 (4) K1068207-17 

 
Foto 5: 

Hunden markerade en liten bit frukt. 

 

 

 

 
Foto 6: 

På källardörrens sönderslagna glasruta syntes blodliknande besudling. 

S007 

S001 

Protokoll Platsundersökning BPU hund., 2017-09-01 10:09   diarienr: 5000-K1068207-17
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 4 (4) K1068207-17 

 
Foto 7: 

Blodliknande besudling. 

 

Övrigt 
Spåren säkrade i Biopackpåsar. 

 

Se brottsplatsundersökningsprotokoll skrivet av insp Anna Johansson. 

Foton finns i FILIP. 

 

 

 

 

 

Helsingborg 2017-09-01 
 
Anne Berg 
Insp/Specialsökhundförare 

 

 

 

 

 

 

S001 

Protokoll Platsundersökning BPU hund., 2017-09-01 10:09   diarienr: 5000-K1068207-17
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Fotografi(er)
Bildkollage Elsa Coop Medmera-kort

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-09-04
Tid

06:23
Involverad personal Funktion

Johannes Mämecke Uppgiftslämnare
Berättelse

Hittat i Louis Vuittonväska, i mittenfacket med dragkedja tillsammans med Haidarats pass och 
registreringsbevis till personbil TTC 783.



Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1068207-17

Sida 1 (3)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Elsas coop medmera kort som hittas i Louis Vuitton-väska i TTC 783 i ärende 
K1086793-17. I samma fack i väskan hittas Haidarats pass och 
registreringsbevis med Haidarats namn på gällande TTC783.

Fotografi(er) Bildkollage Elsas Coop Medmerakort, 2017-09-04 06:29   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 2 (3)

Elsa coop medmera sida 2.JPG

I beslag

Fotografi(er) Bildkollage Elsas Coop Medmerakort, 2017-09-04 06:29   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 3 (3)

Elsa coop medmeraSida 1.JPG

I beslag

Fotografi(er) Bildkollage Elsas Coop Medmerakort, 2017-09-04 06:29   diarienr: 5000-K1068207-17
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Kontoutdrag Kontoutdrag, 2017-09-04 10:22   diarienr: 5000-K1068207-17
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Fotografi(er) Laddningskvitto Jojo-kort, 2017-09-04 11:17   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 1 (15) K1068207-17 

 

 

Region Syd 

Lokus grupp 1 
Byggmästaregatan 1 
222 37 LUND 

Datum 

2017-08-31 

Diarienummer 

K1068207-17 

5614/44229-17 

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Regionledningscentralen Syd 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om grovt rån, misshandel, olaga frihetsberövande.  

  
Handläggare:  Anna Johansson, inspektör 
Medundersökare:  Anne Berg, inspektör, BPU hundförare 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Marieholmsvägen 37, Malmö. Undersökningen påbörjades den 31 
augusti 2017 kl. 07:30 

  
  
  
Övrig information: • Målsägaren och dennes dotter Karin mötte upp på platsen.  

Under brottsplatsundersökningen fanns även en IGV 
patrull på plats och tog upp anmälan samt höll förhör med 
målsägaren. 
 

• Brottsplatsen var inte avspärrad och 4 poliser samt 
målsägaren dotter hade rört sig i hela huset innan 
platsundersökningen utfördes. 
 

 
• Separat protokoll skrivet av BPU hundförare Anne Berg 

med anledning av hund utomhus (inlagt i durtvå) 
 
• Dörrknackning utförd i de tre närliggande husen. Se 

dörrknackningspromemoria. 
 
 

• Bilder inlagda i FILIP (Filer inom polisen) 
 

• Huset saknar larm 
 
 

• Ytterdörren har ett cylinderlås med ett låsvred på insidan 
som var låst. Ytterdörren är även försedd med ett 
niotillhållarlås som var olåst. Innanför ytterdörren på ca 15 
cm avstånd sitter en extra innerdörr. Även denna var låst 
och nyckel saknades efter att brottet skett. 

     Innerdörren och niotillhållarlåset låses aldrig med  
anledning av att hemtjänsten ska kunna komma in i huset. 
 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 2 (15) K1068207-17 

Platsbeskrivning 

 
Huset är beläget på en hörntomt. Huset är uppfört i 1 ½ plan med källare under hela 
huset. Tomten på baksidan där ingång har skett är insynsskyddat med mycket 
växtlighet. 
 

 
Bild 1: Hämtad från hitta.se 2017-08-31. Översiktsbild över området där huset ligger. 
 
 
 

 
Bild 2: Fotograferat i riktning från korsningen Solbacksvägen - Marieholmsvägen och 
visar huset framsida. 

 
  
  

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 3 (15) K1068207-17 

 
Blå pil markerar källarnedgången där gärningsmännen tagit sig in i huset. Grön pil 
markerad husets huvudingång/ytterdörr. 
 

 
Bild 3: Fotograferat i riktning mot Marieholmsvägen och visar baksidan på huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 4 (15) K1068207-17 

Iakttagelser och undersökningar 

 
Rutan i källardörren har på okänt sätt krossats. Gärningsmännen har troligen försökt att 
sträcka sig in och öppna dörren från insidan men dörren saknar låsvred på insidan. 
Istället har låskolven på dörren brutits loss och låset har gått att öppna med hjälp av ett 
verktyg. 
På insidan av dörren, väggen innanför dörren och på glasrutan anträffades blodliknande 
besudling som säkrades med hjälp av tops (S001, S002, S003) (Röda pilar) 
 
Framför trappan anträffades av BPU- hund, 1 fimp samt vid nergången till trappan 
ytterligare en fimp (S004, S005) På gräsmattan vid nergången till källaren låg en 
fruktbit som också den markerades av BPU hunden (S007) Detta dokumenteras separat 
av hundförare Anne Berg. (se protokoll i Durtvå) 
 

 
Bild 4: Visar källarnedgången till huset. Rutan är krossad och låskolven bortbruten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S001 

S003 

S002 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 5 (15) K1068207-17 

 
 
Innanför källardörren finns ett förrådsrum. På en grå plastlåda anträffades ett kakpapper 
(S012). Röd pil markerar kakpappret. 
 

 
Bild 5: Visar första rummet innanför källardörren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Längre in i källaren når man trappan som leder upp till bottenvåningen. Till vänster 
innan trappan står en frys. Ovanpå frysen anträffades en halväten sockerkaka. 
Sockerkakan har topsats ,(S006) ( Markerad med röd pil). Framför fläkten bredvid 
frysen låg en öppnad påse med bullar där S012 från bild nr:5 eventuellt kan härleda 
ifrån (blå pil). 

S012 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 6 (15) K1068207-17 

 
Bild 6: Fotograferad i riktning från tvättstugan mot trappan som leder upp till 
bottenvåningen. 
 
Bottenvåningen: 
 
Ovanför trappan från källaren finns en innerdörr. Denna var låst och har brutits upp med 
kraftigt våld.  

 
Bild 6:. Fotograferad i riktning från hallen mot källaren. Visar den uppbrutna 
innerdörren mellan källaren och bottenvåningen. 

S006 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 7 (15) K1068207-17 

 
På bottenvåningen finns ett vardagsrum, kök, hall, toalett samt en trappa som leder upp 
till ovanvåningen. 
När man kommer upp från källaren kommer man in i en hall där ytterdörren finns till 
höger och vardagsrummet till vänster. Köket är beläget rakt fram. 
Målsägaren har sin säng i vardagsrummet (blå pil)  
 
Skåp och lådor öppnade och innehållet delvis utslängt på golvet. 
 
Ett fönster stod öppet vid huvudändan på sängen. Målsägaren förklarade detta med att 
hon själv öppnat det efter att gärningsmännen lämnat platsen för att kalla på hjälp. (grön 
pil). 
 

 
Bild 7: Fotograferad i riktning från hallen in mot vardagsrummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17

 121



5614/44229-17 8 (15) K1068207-17 

Till höger i bild (blå pil) finns en dörr som leder ut i köket. Röd pil visar en anträffad 
kam som inte tillhör målsägaren (S010) 
 

 
Bild 7: Fotograferad i riktning från hallen och visar ena ingången till köket.  
 
Från hallen finns ytterligare en ingång till köket. I köket finns ett matbord med två 
stolar. På bordet stod en öppnad kakburk samt en förpackning blåbärsjuice. 
Blåbärsjuiceförpackningen markerad med röd pil, topsad (S011). 
 

 
Bild 8: Fotograferat i riktning från hallen in i köket.  

S011 

S010 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 9 (15) K1068207-17 

I köket till höger om spisen stod en kakburk. I den låg en halväten kaka (G003). Röd pil 
markerar kakburk där halväten kaka anträffades i. 
 

 
Bild 9: Fotograferad i riktning från vardagsrum.  
 
Till vänster om diskhon bakom kaffekokaren låg en halväten kaka/kex.(G002) (Röd pil) 
På diskbänken anträffades en förpackning med grädde (G004). (blå pil). 
 

 
Bild 10: Fotograferad i riktning från hallen mot diskbänken. 
 

G003 

G002 

G004 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 10 (15) K1068207-17 

I köket på en arbetsbänk till höger om kylskåpet anträffades en ost. En bit i kanten 
saknades och försök att säkra DNA gjordes med tops. (S008). Röd pil visar eventuellt 
bitmärke i osten.(S008) 

 
Bild 11: Fotograferat i riktning från diskbänken i köket.  
 
 
 
 
I hallen på bottenvåningen når man vardagsrummet, köket samt trappan upp till 
ovanvåningen. Här finns även huvudingången till huset (till vänster på bilden) 
 
Cirka 15 cm innanför ytterdörren sitter en extra innerdörrdörr. Innerdörren var låst vid 
platsundersökningen och nyckeln till denna kunde inte lokaliseras i huset. 
 
Nycklarna till den yttre ytterdörren återfanns på ovanvången på golvet i sovrummet till 
höger.  
Även ytterdörren var låst vid platsundersökningen. 
 
På hallgolvet anträffades en använd plasthandske (G001) Markerad med röd pil. 
På tröskeln in mot köket anträffades en cigarettändare som enligt utsago inte tillhör 
målsägaren (S009) markerad med grön pil. 
 

S008 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 11 (15) K1068207-17 

 
Bild 12: Fotograferad i riktning från köket ut mot hallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanvåningen: 
 
En trappa leder från bottenvåningens hall upp till ovanvåningen och en liten hall.  
Till höger om hallen finns ett sovrum och till vänster finns ytterligare en smal hall. Från 
den smala hallen når man två sovrum till vänster samt en toalett rakt fram. 
 
I alla tre sovrummen har lådor, skåp och garderober genomsökts. Mycket av innehållet 
har dragits ut och kastats på golvet. 
 
 
 

G001 

S009 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 12 (15) K1068207-17 

  
Bild 13: Fotograferat från hallen ovanför trappan och in i sovrummet till höger. Visar 
översiktsbild över sovrummet till höger ovanför trappan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 13 (15) K1068207-17 

Två sovrum samt en toalett ligger till vänster om hallen på ovanvåningen. Blå pil 
markerar ingången till toaletten. 
 

 
Bild 14: Fotograferad från hallen ovanför trappan och in till vänster. 

Undersökningsmetoder 

Fotografering ut och invändigt på adressen. 
Kolpulver har används för att söka fingerspår. 
Släpljus användes för att söka skospår. 
Vitt ljus användes för att söka efter blodbesudlingar. 
Brottsplatsundersökningshund har använts utvändigt i trädgården med omnejd. 
 

Sammanställningar av undersökningar 

Materialhantering: 
 
G001,G002,G003  inskickat till NFC Linköping för DNA analys. 
 
G004 inskickad till NF Linköping för fineravtrycksframkallning och DNA analys. 
 
S001 – S012 inskickat till NFC Linköping för DNA analys. 
 

Sammanfattning 

Undersökningen ger stöd för mer än en gärningsman tagit sig in i huset genom att  
krossa en ruta i källardörren. Därefter har man försökt sträcka sig in och öppna låset på 
insidan som dock var låst med nyckel. Ingen nyckel satt kvar i låset. Då dörren inte har 
gått att öppna har man brutit loss låskolven på källardörren och på så sätt kunnat öppna 
den.  

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 14 (15) K1068207-17 

Från källaren har man via en invändig trappa kommit upp till bottenvåningen. En dörr 
som sitter mellan källaren och hallen intill bottenvåningen har brutits upp och öppnats. 
Därefter har man haft tillgång till resten av huset. 
 
Huset har genomsökts i skåp, lådor och garderober på samtliga tre plan. 
Det finns tecken på att man ätit av kakor och kylvaror. 
  
Gärningsmännen har lämnat bostaden antingen genom källaren där de kom in eller via 
ytterdörren på huvudentrén. 
 

Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5614/44229-

17/G001 

 Plasthandske Mitt i gången på 

hallgolvet. 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/G002 

 kaka halväten Diskbänk i köket Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/G003 

 

 

 kaka halväten 

 

 

 

Arbetsbänk kök 

 

 

 

Anna 

Johansson 

 

 

 

5614/44229- 

17/G004 

 Förpackning 3 dl 

grädde 

Diskbänk Anna 

Johansson 

 
Jämförelseprov 

Inga jämförelseprov förtecknade. 
 
Spår 

Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5614/44229-

17/S001 

Tops med blodliknande besudling Glasruta insida källardörr Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S002 

Tops med blodliknande besudling Insida källardörr under 

fönstret 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S003 

Tops med blodliknande besudling Vägg i källare till vänster 

om källardörr 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S004 

Cigarettpapper från fimp nergång till källare 

utomhus 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S005 

Cigarettpapper från fimp Framför källare nergång 

utomhus 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S006 

Tops från äten kaka (sockerkaka) ovanpå frys i källaren Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S007 

Fruktbit Gräsmatta nära 

källartrappa utomhus 

Anne Berg 

5614/44229-

17/S008 

Tops från ost i bitmärke Anträffad på köksbänk 

invid kylskåp i köket 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S009 

Tändare Golv kök Anna 

Johansson 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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5614/44229-17 15 (15) K1068207-17 

Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5614/44229-

17/S010 

Kam på golvet i vardagsrum Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S011 

Tops 1 liters förpackning 

blåbärsjuice 

Anna 

Johansson 

5614/44229-

17/S012 

kakpapper Ovanpå låda i källaren Anna 

Johansson 

 
 
 
 
 
 
Anna Johansson 
Inspektör 

Protokoll Brottsplatsundersökning, 2017-09-04 13:52   diarienr: 5000-K1068207-17
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Skärmdump fr öv-film Midhem 170831 , 2017-09-05 14:11   diarienr: 5000-K1068207-17
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131

Fotografi(er)
Bild på barometer.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1068207-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-09-06
Tid

12:14
Involverad personal Funktion

Thomas Olbin Uppgiftslämnare
Berättelse

Svärsonen Steffen skickar in en bild på den barometer som blivit tillgripen hos målsägande 
Elsa. 
Fotot är taget hemma hos Elsa. 
Steffen säger att de två små mätarna är hygrometer och temperatur och den stora i mitten är 
lufttrycksmätare. 



Fotografi(er) Bild på barometer., 2017-09-06 12:14   diarienr: 5000-K1068207-17
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Fotografi(er) Tillgripna saker, märkning, 2017-09-11 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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, 2017-09-11 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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, 2017-09-11 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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, 2017-09-11 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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, 2017-09-11 10:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (10)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG89630

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 2 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 3 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 4 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 5 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 6 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 7 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 8 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 9 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 10 (10)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89630, 2017-10-03 13:27   diarienr: 5000-K1068207-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (6)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG89679

Fotografi(er) Bildkollage, BG89679, 2017-10-03 13:28   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 2 (6)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89679, 2017-10-03 13:28   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 3 (6)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89679, 2017-10-03 13:28   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 4 (6)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89679, 2017-10-03 13:28   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 5 (6)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89679, 2017-10-03 13:28   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 6 (6)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89679, 2017-10-03 13:28   diarienr: 5000-K1068207-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (3)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG89694

Fotografi(er) Bildkollage, BG89694, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 2 (3)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89694, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1068207-17
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Sida 3 (3)

Fotografi(er) Bildkollage, BG89694, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1068207-17

 156



Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg, 2017-10-17 15:39   diarienr: 5000-K1068207-17
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89630

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1068207-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
Plats för verkställan

Nära Bladins skola. ,  NORDLINDS VÄG ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 04:00

Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Vogstad, Mattias, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0893  -  Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus
mot handikappad)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad
El Arabi, Aladdin

Föremålspunkter

2017-5000-BG89630-1
Halsduk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bagageluckan på PB TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Buff Färg : Blå

Anteckningar: Cylinderformat tygstycke.
2017-5000-BG89630-2
Skruvmejsel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Höger baksäte i PB TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Skruvmejsel Färg : Gul

2017-5000-BG89630-3
Skruvmejsel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Vänster fram dörr i PB TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Skruvmejsel Färg : Gul

Anteckningar: Genomskinligt plasthandtag
2017-5000-BG89630-4
Ficklampa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Vänster byxficka bak.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Svart
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89630

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1068207-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG89630-5
Skruvmejsel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bagageutrymmet på PB TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Svart

Anteckningar: Svart/gul
2017-5000-BG89630-6
Medlemskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Mittkonsol i PB TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : Harsten Förnamn : Elsa

Företag : ICA Kortnummer : 9752211213204430

2017-5000-BG89630-7
Medlemskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittad i Louis Vuitton-väska
(K1086793-17) tillsammans med
Haiderats pass.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : Harsten Förnamn : Elsa

Företag : COOP Kortnummer : 6001824089595028
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89679

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1068207-17

Misstänkt person

El Arabi, Aladdin, 19990722
Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE ,  PORSLINS-
GATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 10:09

Beslutat av

Olsson, Jerker, Inspektör
Verkställt av

Andersson, Elin, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0365  -  Misshandel
0430  -  Olaga frihetsberövande
0893  -  Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus
mot handikappad)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

El Arabi, Aladdin

Föremålspunkter

2017-5000-BG89679-1
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs i beslag från El Arabi Aladdin som
hade ringen på fingret vid avvisitationen.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

2 st.
Typ : Vigselring Metall : Guld

Metallfärg : Guld Gravyr (text) : Erik.Elsa.19.23/5.44.
Gravyr (ååååmmdd) : 19440523 Föremålsvikt i gram : 2,8

Anteckningar: Gravyren är relativt sliten. Datumet i gravyren syftar på 1944 23/5.

2017-5000-BG89679-2
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs i beslag från El Arabi Aladdin som
hade ringen på sig. Ringen var "trädd" i
halsbandet vilket är beslagspunkt nr 4.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

2 st.
Typ : Vigselring Metall : Guld

Metallfärg : Guld Gravyr (text) : Erik.Elsa.19.23/5.44.
Gravyr (ååååmmdd) : 19440523 Föremålsvikt i gram : 2,8

Anteckningar: Gravyren är relativt sliten. Datumet i gravyren syftar på 1944 23/5.
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89679

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1068207-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG89679-3
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs i beslag från El Arabi Aladdin som
hade ringen på sig vid avvisitationen.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

2 st.
Typ : Ring Metallfärg : Guld

Gravyr (ååååmmdd) : 181397 Föremålsvikt i gram : 2,7
Anteckningar: Gravyren är relativt sliten och det står nog mer än vad undertecknad kunnat utläsa.

Gravyr "HA dt. KA & N"

2017-5000-BG89679-4
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs i beslag från El Arabi Aladdin som
hade halsbandet på sig.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

2 st.
Typ : Halsband Modell : Ärtlänk

Material : Silver Föremålsvikt i gram : 2,9
Färg : Silver
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89694

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1068207-17

Misstänkt person

Alzafiri, Mansour, 19990102
Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE/ARESSTEN , 
PORSLINSGATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 09:32

Beslutat av

Olsson, Jerker, Inspektör
Verkställt av

Cewers, Hugo, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0365  -  Misshandel
0430  -  Olaga frihetsberövande
0893  -  Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus
mot handikappad)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Alzafiri, Mansour

Föremålspunkter

2017-5000-BG89694-1
Busskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Busskort från Skånetrafiken, jojo-kort.
Samt två stycken kvitton där man kan
se att kortet blivit laddat med 1.250kr
den 31 aug 2017 kl 18:38:25. Gjort på
Pressbyrån på Södervärn i Malmö.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ av handling : Busskort- jojo Utfärdat av : Skånetrafiken

Företag : Skånetrafiken Kortnummer : 11407290912
Spärrat : Kan ej anges
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90522

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1068207-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
Plats för verkställan

Kommunens uppställningsplats ,  LODGATAN , 
MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-06 10:00

Beslutat av

Pettersson, Magnus, Kammaråklagare
Verkställt av

Löf Rosenquist, Christian, Polisassistent
Olbin, Thomas, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0893  -  Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus
mot handikappad)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG90522-1
Personbil ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bilen hade 20170905 transporterats
från gripande platsen till kommunens
uppställningsplats.
Bilen låstes efter gripandet och var
fortfarande låst när den togs i beslag.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Typ av skylt : Normal svensk skylt Tillgripen : Nej

Personl. skylt/regnr : ttc783 Låst : Ja
Efterlyst i EF : Nej Bärgas : Ja
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-08-31 14:57
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1068207-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

1 (2)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Nej

9801 - Inbrott

2017-08-31

5614/44229-17

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

LPO Lund

Anna Johansson, tel 0706263018

Erik Åberg, tel 11414

Förundersökningsledare: Erik Åberg, tel 11414

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/G001 Plasthandske - Mitt i
gången på hallgolvet.

5000-K1068207-17
K10, K42

5614/44229-17/S001
Tops med blodliknande
besudling - Glsaruta insida
källardörr

5000-K1068207-17
K10, K42

5614/44229-17/S002
Tops med blodliknande
besudling - Insida
källardörr under fönstret

5000-K1068207-17
K10, K42

5614/44229-17/S003
Tops med blodliknande
besudling - Vägg i källare
till vänster om källardörr

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S004
Cigarettpapper från fimp -
nergång till källare
utomhus

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S005
Cigarettpapper från fimp -
Framför källar nergång
utomhus

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S006
Tops från äten kaka
(sockerkaka) - ovanpå frys
i källaren

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S007
Fruktbit - Gräsmatta nära
källartrappa utomhus

Materialet önskas åter? Nej

2017019756

inkommande skrivelse 2017-08-31 14_57 NFC.pdf, , 2017-09-01 08:15, diarienr: 5000-K1068207-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-08-31 14:57
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1068207-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

2 (2)

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S008
Tops från ost i bitmärke -
Anträffad på köksbänk
invid kylskåp i köket

5000-K1068207-17K12, K42,
S21, S23

5614/44229-17/S009
Tändare - Golv kök

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S010 Kam - på golvet i
vardagsrum

Materialet önskas åter? Nej

Undersökningens ändamål och kompletterande information
Grov stöld genom inbrott i bostad, misshandels samt olaga

frihetsberövande.

Kvinna 98 fasthållen i sin säng när minst 4 män genomsökte

hennes bostad.

Med anledning av flertalet gärningsmän skickas större mängd

spår för undersökning.

2017019756

inkommande skrivelse 2017-08-31 14_57 NFC.pdf, , 2017-09-01 08:15, diarienr: 5000-K1068207-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-01 13:53
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1068207-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

1 (1)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Nej

9801 - Inbrott

2017-08-31

5614/44229-17

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

LPO Lund

Anna Johansson, tel 0706263018

Erik Åberg, tel 11414

Förundersökningsledare: Erik Åberg, tel 11414

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/G002 kaka halväten - Diskbänk i
köket

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/G003 kaka halväten - Arbetsbänk
kök

5000-K1068207-17K12, K42,
S21, S23

5614/44229-17/G004 Förpackning 3 dl grädde -
Diskbänken

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S011 Tops - 1 liters förpackning
blåbärsjuice

5000-K1068207-17
K12, K42

5614/44229-17/S012 kakpapper - Ovanpå låda i
källaren

Materialet önskas åter? Nej

Undersökningens ändamål och kompletterande information
Grovt rån, misshandel olaga frihetsberövande

Söka DNA och fingerspår på inskickat material

Komplettering i tidigare inskickat ärende med mer gods

2017019756

inkommande skrivelse 2017-09-01 13_53 NFC.pdf, , 2017-09-04 08:30, diarienr: 5000-K1068207-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-04 12:58
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1068207-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

1 (1)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Ja. Häktning/åtal 2017-09-13

9801 - Inbrott

2017-08-31

5614/44229-17

Begärd beställarkod:

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

LPO Lund

Anna Johansson, tel 0706263018

Erik Åberg, tel 13802

Förundersökningsledare: Erik Åberg, tel 13802

Efternamn, förnamn Personnummer Prov-ID, Personstatus

Personer, vars DNA-profil ska jämföras med spår i ärendet

Salim, Haiderat Raad 890929-0754 , Misstänkt

El Arabi, Aladdin 990722- , Misstänkt

Alzafiri, Mansour 990102 , Misstänkt

Al Agawi, Mohammad 971205 , Misstänkt

Efternamn, förnamn Personnummer Personstatus

Personer, vars fingeravtryck ska jämföras med spår i ärendet

Salim, Haiderat Raad 890929-0754 Misstänkt

El Arabi, Aladdin 990722 Misstänkt

Alzafiri, Mansour 990102 Misstänkt

Al Agawi, Mohammad 971205 Misstänkt

Undersökningens ändamål och kompletterande information
Komplettering med personer som är skäligen misstänkta i

ärendet och ska jämföras med DNA och fingrar. Beslut av

Jourhavande förundersökningsledare Jerker Olsson Malmö

FÖRTUR då personerna är anhållna. Daktning är utförd och

kommer att skickas in

2017019756

inkommande skrivelse 2017-09-04 12_58 NFC.pdf, , 2017-09-04 14:40, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(4) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-28 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
LPO Lund 
Anna Johansson 
205 90 MALMÖ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-09-28 10:12

Delredovisning 1, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-09-27 11:51:43 underskriven, , 2017-09-28 10:12, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(4) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-28 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

 

Material, metodik och materialhantering 

  

Beteckning Undersökningsmaterial 

5614/44229-17/G004 Förpackning 3 dl grädde - Diskbänken 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/G004 

Forums materialnr: 201701975604 

Materialhantering: Materialet kommer att kastas 2018-03-27 om 

inte annat meddelas laboratoriet. 

Metodik: 884*, 773*, 770* 

 

5614/44229-17/S009 Tändare - Golv kök 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S009 

Forums materialnr: 201701975613 

Materialhantering: Materialet kommer att kastas 2018-03-27 om 

inte annat meddelas laboratoriet. 

Metodik: 884*, 773*, 770* 

 
  
 
 

Ändamål 

Fingeravtryck 
Ändamålet är att utröna om det på materialen 5614/44229-17/G004 och 5614/44229-

17/S009 förekommer avtryck med papillarlinjer som härrör från de för undersökningen 

angivna personerna eller annan person i fingeravtrycksregistret. 
 

Undersökningsrelaterad information 

Jämförelseavtryck från behörig person destrueras två veckor efter redovisning av 

undersökningen. 

 
 

Undersökning och slutsats  

 

5614/44229-17/G004 Förpackning 3 dl grädde - Diskbänken 

Forums materialnr: 201701975604 

Fingeravtryck På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara 

användbara för individualisering. 
  

5614/44229-17/S009 Tändare - Golv kök 

Forums materialnr: 201701975613 

Fingeravtryck På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes vara 

användbara för individualisering. 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-09-28 10:12

Delredovisning 1, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-09-27 11:51:43 underskriven, , 2017-09-28 10:12, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(4) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-28 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

  

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

Fingeravtrycks- 
framkallning 

forensikern Josefine Björkmalm (ansvarig handläggare) 

forensikern Kristina Hallqvist 

  
 

Frågor riktas i första hand till forensikern Josefine Björkmalm (ärendeansvarig), 

direkttelefon 010-562 82 24. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige 

handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 
 
 

Josefine Björkmalm 

Forensiker 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-09-28 10:12

Delredovisning 1, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-09-27 11:51:43 underskriven, , 2017-09-28 10:12, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(4) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-28 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

 

Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-09-28 10:12

Delredovisning 1, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-09-27 11:51:43 underskriven, , 2017-09-28 10:12, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
LPO Lund 
Anna Johansson 
205 90 MALMÖ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25

NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Material, metodik och materialhantering 

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori. 

Beteckning Undersökningsmaterial 

5614/44229-17/G001 Plasthandske - Mitt i gången på hallgolvet. 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/G001 

Forums materialnr: 201701975601 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/G002 kaka halväten - Diskbänk i köket 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/G002 

Forums materialnr: 201701975602 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/G003 kaka halväten - Arbetsbänk kök 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/G003 

Forums materialnr: 201701975603 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/G004 Förpackning 3 dl grädde - Diskbänken 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/G004 

Forums materialnr: 201701975604 

Materialhantering: Materialet kommer att kastas 2018-03-27 om 

inte annat meddelas laboratoriet. 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S001 Tops med besudling - Glasruta insida källardörr 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S001 

Forums materialnr: 201701975605 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S002 Tops med besudling - Insida källardörr under fönstret 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S002 

Forums materialnr: 201701975606 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25

NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

5614/44229-17/S003 Tops med besudling - Vägg i källare till vänster om 

källardörr 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S003 

Forums materialnr: 201701975607 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S004 Cigarettpapper från fimp - nergång till källare utomhus 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S004 

Forums materialnr: 201701975608 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S005 Cigarettpapper från fimp - Framför källar nergång utomhus 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S005 

Forums materialnr: 201701975609 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S006 Tops från äten kaka (sockerkaka) - ovanpå frys i källaren 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S006 

Forums materialnr: 201701975610 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 

5614/44229-17/S007 Fruktbit - Gräsmatta nära källartrappa utomhus 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S007 

Forums materialnr: 201701975611 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 

5614/44229-17/S008 Tops från ost i bitmärke - Anträffad på köksbänk invid 

kylskåp i köket 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S008 

Forums materialnr: 201701975612 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S009 Tändare - Golv kök 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S009 

Forums materialnr: 201701975613 

Materialhantering: Materialet kommer att kastas 2018-03-27 om 

inte annat meddelas laboratoriet. 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25

NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

5614/44229-17/S010 Kam - på golvet i vardagsrum 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S010 

Forums materialnr: 201701975614 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 

5614/44229-17/S011 Tops - 1 liters förpackning blåbärsjuice 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S011 

Forums materialnr: 201701975615 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5614/44229-17/S012 kakpapper - Ovanpå låda i källaren 

Uppdragsgivarens beteckning: 5614/44229-17/S012 

Forums materialnr: 201701975616 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 
 

Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AF-396922 Angivet namn: Elsa Harsten 

Personnummer: 200423-4502 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-396922 

Forums materialnr: 201732168601 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-401418 Angivet namn: Mohammad Al-Agawi 

Personnummer: 971205-0000 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: 

Mohammad Al-Agawi, 19971205-0000 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401418 

Forums materialnr: 201732016901 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25

NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

DNA-AF-401420 Angivet namn: Haiderat, Raad Salim 

Personnummer: 890929-0754 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: 

Haiderat Raad Salim, 19890929-0754 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401420 

Forums materialnr: 201732017101 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-401421 Angivet namn: Aladdin El Arabi 

Personnummer: 990722-0000 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: 

Aladdin El Arabi, 19990722-0000 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401421 

Forums materialnr: 201732017201 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-401888 Angivet namn: Mansour Al Zafiri 

Personnummer: 990102-0000 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: 

Mansour Al Zafiri, 19990102-0000 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401888 

Forums materialnr: 201732016701 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 
 

Ändamål 

DNA 

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer biologiska 

spår som avseende DNA kommer från Harsten, Al-Agawi, Salim, El Arabi, Al Zafiri eller 

annan person. Vilken typ av spår som eftersökts på respektive material framgår nedan. 

 
Övriga undersökningar har redovisats i Delredovisning 1, daterad 2017-09-28. 

 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:  
http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/. 
 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25

NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 6(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Undersökning och slutsats 

5614/44229-17/G001 Plasthandske - Mitt i gången på hallgolvet. 

Forums materialnr: 201701975601 

DNA I två undersökta områden (befintlig in-/utsida pekfinger) 

påvisades sekret/DNA. Resultaten talar extremt starkt för att 

DNA:t i de två områdena kommer från Harsten (Grad +4), om 

man bortser från möjligheten att det kommer från en nära 

släkting. 
 

5614/44229-17/G002 kaka halväten - Diskbänk i köket 

Forums materialnr: 201701975602 

DNA I ett undersökt område (bettytan) påvisades sekret/DNA. 

Analysen visar en blandning av DNA från minst två personer. 

Resultaten talar starkt för att del av DNA:t kommer från Harsten 

(Grad +3), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. Resultaten talar starkt för att del av DNA:t 

kommer från Al-Agawi (Grad +3), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten 

talar extremt starkt för att DNA:t inte kommer från Salim,  

El Arabi eller Al Zafiri (Grad -4). 
 

5614/44229-17/G003 kaka halväten - Arbetsbänk kök 

Forums materialnr: 201701975603 

DNA I ett undersökt område (bettytan) påvisades sekret/DNA. 

Resultaten talar extremt starkt för att sekret/DNA:t kommer från 

Al-Agawi (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 

kommer från en nära släkting. 
 

5614/44229-17/G004 Förpackning 3 dl grädde - Diskbänken 

Forums materialnr: 201701975604 

DNA I ett undersökt område (öppningen) påvisades sekret/DNA. 

Resultaten talar extremt starkt för att sekret/DNA:t kommer från 

Harsten (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 

kommer från en nära släkting. 
 

5614/44229-17/S001 Tops med besudling - Glasruta insida källardörr 

Forums materialnr: 201701975605 

DNA På topsen påvisades blod. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från El Arabi (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25

NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 7(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 
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5614/44229-17/S002 Tops med besudling - Insida källardörr under fönstret 

Forums materialnr: 201701975606 

DNA På topsen påvisades blod. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från El Arabi (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
 

5614/44229-17/S003 Tops med besudling - Vägg i källare till vänster om källardörr 

Forums materialnr: 201701975607 

DNA På topsen påvisades blod. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från El Arabi (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
 

5614/44229-17/S004 Cigarettpapper från fimp - nergång till källare utomhus 

Forums materialnr: 201701975608 

DNA På cigarettpappret påvisades sekret/DNA. Resultaten talar 

extremt starkt för att sekret/DNA:t kommer från Al Zafiri  

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. 
 

5614/44229-17/S005 Cigarettpapper från fimp - Framför källar nergång utomhus 

Forums materialnr: 201701975609 

DNA På cigarettpappret påvisades sekret/DNA. Resultaten talar 

extremt starkt för att sekret/DNA:t kommer från Al Zafiri  

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. 
 

5614/44229-17/S006 Tops från äten kaka (sockerkaka) - ovanpå frys i källaren 

Forums materialnr: 201701975610 

DNA Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas. 

 

5614/44229-17/S007 Fruktbit - Gräsmatta nära källartrappa utomhus 

Forums materialnr: 201701975611 

DNA Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas. 

 

5614/44229-17/S008 
Tops från ost i bitmärke - Anträffad på köksbänk invid kylskåp i 
köket 

Forums materialnr: 201701975612 

DNA På topsen påvisades sekret/DNA. Resultaten talar extremt starkt 

för att sekret/DNA:t kommer från Al-Agawi (Grad +4), om man 

bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
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NFC Slutredovisning (DNA) 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-24 09:25, diarienr: 5000-K1068207-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 8(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

5614/44229-17/S009 Tändare - Golv kök 

Forums materialnr: 201701975613 

DNA I två undersökta områden (botten samt gnisthjul/knapp) kunde 

sekret/DNA som kan jämföras mot person inte påvisas. 
 

5614/44229-17/S010 Kam - på golvet i vardagsrum 

Forums materialnr: 201701975614 

DNA I ett undersökt område (kammens rygg) kunde sekret/DNA som 

kan jämföras mot person inte påvisas. 
 

5614/44229-17/S011 Tops - 1 liters förpackning blåbärsjuice 

Forums materialnr: 201701975615 

DNA På topsen påvisades sekret/DNA. Resultaten talar extremt starkt 

för att sekret/DNA:t kommer från Al Zafiri (Grad +4), om man 

bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
 

5614/44229-17/S012 kakpapper - Ovanpå låda i källaren 

Forums materialnr: 201701975616 

DNA I ett undersökt område (kanten) kunde sekret/DNA som kan 

jämföras mot person inte påvisas. 
 

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA forensikern Siri Fagerholm (ansvarig handläggare) 

forensikeraspiranten Cecilia Strömhielm 

forensikeraspiranten Daniel Wiberg 

 

Frågor riktas i första hand till forensikern Josefine Björkmalm (ärendeansvarig), 

direkttelefon 010-562 82 24. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige 

handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 
 

Josefine Björkmalm 

Forensiker 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 9(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 10(10) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Slutredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-24 2017019756 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-31 5000-K1068207-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elektroniskt
underskriven av
Josefine
Björkmalm
2017-10-24 09:25
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Anmälan
Bedrägeri samt försök till bedrägeri

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 1 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1364967-17
Anmält datum

2017-10-31
Registreringsdatum

2017-10-31
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Bedrägeri (Med kontokort även medelst urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet

Brottskod
0904

Brottsplatsadress
KIRSEBERGS TORG

Områdeskod
05020400800134

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   -     -  -  

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Harsten, Elsa Margit Målsägande
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Brottsbeskrivning
Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet

Brottskod
0904

Brottsplatsadress
CIRCLE K, LUNDAVÄGEN 24

Områdeskod
05020100800075

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   -     -  -  

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Harsten, Elsa Margit Målsägande
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Personal Funktion

Karlsson Amelie Anmälningsansvarig

Karlsson Amelie Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

INLEDNING

I samband med utredning i K1068207-17 framkommer ytterligare brott.

BROTTET

Kända gärningsmän misstänks för bedrägeri genom att gemensamt och i samförstånd ha tagit ut pengar från målsägarens kort

via en bankomat.

Kända gärningsmän misstänks för försök till bedrägeri genom att gemensamt och i samförstånd ha försökt använda

målsägarens bankkort för att betala med vid tankning.

ÖVRIGT

Se K1068207-17

Kontoutdrag som externt dokument i K1068207-17.



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-10-31 15.35
 RAR                                                           5000-K1364967-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1364967-17 
 Enhet: 561520IG1   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-10-31 kl: 15.12  Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst 
 Upptagen av:     Polisass. Amelie Karlsson                                    
 Inskriven av:    Polisass. Amelie Karlsson                                    
 Inskriven:       2017-10-31 kl: 15.12  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561520IG1                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 HARSTEN, ELSA MARGIT                      AL AGAWI, MOHAMMAD                  
                                           SALIM, HAIDERAT                     
                                           ALZAFIRI, MANSOUR                   
                                           Fler misstänkta finns               
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                   Godsuppgift 1 punkter               
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.40 
                                                                     Brottskod  
 Bedrägeri                                                                0904 
   KIRSEBERGS TORG, MALMÖ                                          Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020400800134 
   Torsdag 2017-08-31                                                          
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 Försök till bedrägeri                                                    0904 
   CIRCLE K, LUNDAVÄGEN 24, MALMÖ                                  Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020100800075 
   Torsdag 2017-08-31                                                          
     HARSTEN, ELSA MARGIT                               Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 INLEDNING                                                                     
 I samband med utredning i K1068207-17 framkommer ytterligare brott.           
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Kända gärningsmän misstänks för bedrägeri genom att gemensamt och i           
 samförstånd ha tagit ut pengar från målsägarens kort via en bankomat.         
                                                                               
 Kända gärningsmän misstänks för försök till bedrägeri genom att gemensamt och 
 i samförstånd ha försökt använda målsägarens bankkort för att betala med vid  
 tankning.                                                                     
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 Se K1068207-17                                                                
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Erik Åberg                
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-10-31 15.35
 RAR                                                           5000-K1364967-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
 Kontoutdrag som externt dokument i K1068207-17.                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 GODSFÖRTECKNING                                                               
                                                                               
 1   Föremål:          Bankkort                                                
 Huvudgrupp:           Värdehandlingar/Kontanter                               
 Undergrupp:           Kontokort/Telefonkort                                   
 Antal:                1                                                       
 Efternamn:            Harsten                                                 
 Förnamn:              Elsa Margit                                             
 Personnummer:         19200423-4502                                           
 Spärrat:              Ja                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 HARSTEN, ELSA MARGIT Kön: K                                                   
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2017-10-31   Beslut av: Kommissa. Erik Liljenström                     
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Erik Åberg                
 E-post:                                                                       



191

Förlorat/tillgripet gods
5000-K1364967-17

Rapporten uttagen (datum)

2017-11-09

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 1 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1364967-17
Antal tilläggsanmälan

0

Godspunkter
Föremål

Bankkort
Antal

1
Avregistrerade

0
Återstående

1
Huvudgrupp

Värdehandlingar/Kontanter
Undergrupp

Kontokort/Telefonkort
Målsägare

Harsten, Elsa Margit

Värde (SEK)

Totalt värde (SEK)
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1364967-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med andra.

Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med

andra.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-11-01
Förhör påbörjat

16:05
Förhör avslutat

16:12
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Haiderats försvarare Ulrika Bengtsson närvarar under förhöret.
Haiderat informeras om att han har rätt att ej uttala sig om misstankarna under förhörets 
gång.
Haiderat delges misstanke om Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. 
Gemensamt och i samförstånd med andra. Genom att ha tagit ut pengar med målsägandens 
bankkort.
Haiderat delges misstanke om Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 
2017. Gemensamt och i samförstånd med andra. Genom att försöka tanka med målsägandens 
bankkort.

Vad är din inställning till misstankarna?
Gällande tankningen gav Mohammad mig ett kort och en kod.

 När du fick kortet, tankade ni med det?
Kortet funkade inte. Sen körde jag honom till Möllan. Sen tankade jag för mina egna pengar. 
Jag sa till honom att kortet inte fungerade. Så tog han kortet igen.
Jag sa till honom att han hade fått låna bilen och han kommer med bilen utan bensin. Så han 
gav mig kortet och sa till mig att testa tanka. 

Gällande bedrägeriet, vad har du att säga om det?
Vet inte



 Har du tagit ut 15 000 kr?
Nej

Uppläst och godkänt

Förhör med Salim, Haiderat Raad; 2017-11-01 16:05   diarienr: 5000-K1364967-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1364967-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

4742
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med andra.

Genom att ha tagit ut pengar med målsägandens bankkort.

Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med

andra. Genom att försöka tanka med målsägandens bankkort.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-11-02
Förhör påbörjat

09:35
Förhör avslutat

09:41
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Aladdins försvarare Lisa Olsson närvarar under förhöret.
Tolk Nour L M Saberg närvarar under förhöret. Tolken och Aladdin introducerar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Aladdin informeras om att han har rätt att ej uttala sig om misstankarna under förhörets 
gång.
Aladdin delges misstanke om Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. 
Gemensamt och i samförstånd med andra.  Genom att ha tagit ut pengar med målsägandens 
bankkort.

Aladdin delges misstanke om Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 
2017. Gemensamt och i samförstånd med andra.  Genom att försöka tanka med 
målsägandens bankkort.

Har du förstått misstankarna ?
Ja

 Vad är din inställning till misstankarna?
Jag förnekar.



 Har du något mer du vill säga?
Nej

 Har försvaret någon fråga?
Nej

Uppläst och godkänt

Förhör med El Arabi, Aladdin; 2017-11-02 09:35   diarienr: 5000-K1364967-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1364967-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

4324
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med andra.

Genom att ha tagit ut pengar med målsägandens bankkort.

Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med

andra. Genom att försöka tanka med målsägandens bankkort.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Sophie Lif
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-11-02
Förhör påbörjat

13:16
Förhör avslutat

13:31
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Mohammads försvarare Sophie Lif närvarar under förhöret.
Tolk Said Saade närvarar under förhöret. Tolken och Mohammad introducerar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Mohammad informeras om att han har rätt att ej uttala sig om misstankarna under förhörets 
gång.

Mohammad delges misstanke om Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 
2017. Gemensamt och i samförstånd med andra. Genom att ha tagit ut pengar med 
målsägandens bankkort.

Mohammad delges misstanke om Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 
augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med andra. Genom att försöka tanka med 
målsägandens bankkort.

Har du förstått misstankarna?
Det som jag är anklagad för är att vi var hemma hos denna kvinnan och att vi försökte ta oss 
in i ett annat hem.
Men när det gäller bensin och kort, det känner jag inte till.



Vad är din inställning till misstankarna?
När det gäller kvinnan har jag erkänt. Det andra, försöket har jag erkänt men vi gick aldrig in.

 Så om jag förstår dig rätt så förnekar de två misstankarna jag nyss läste upp för dig?
Klart.

 Mohammad säger att han inte riktigt förstår vad bedrägeri är.
Förhörsledaren förklara innebörden av bedrägeriet.

Så om jag frågar dig, har du tagit ut pengar och försökt tanka en bil med bankortet som togs 
från damen?
Nej

 Har försvaret någon fråga?
Nej

 Har du något annat du vill säga om detta Mohammad?
Jag vill säga så här att jag har erkänt brotten jag har varit med om. Vi kom aldrig nära 
kvinnan. Alltså vi har varit där ca 15 min och vi har stulit en tv och ett bankkort. Vad ska vi 
annars göra där.

 Vad gjorde ni med bankkortet? 
Vi tog ut pengar.

 Så ni tog ut pengar med kortet?
Ja

 Vart tog ni ut pengar?
Kirseberg.

 Vad gjorde ni när ni hade varit på Kirseberg?
Vi tog ut pengar och stack där ifrån.

 Använde ni kortet fler gånger?
Nej, bara när vi tog ut pengar.

 Uppläst och godkänt

Förhör med Al Agawi, Mohammad; 2017-11-02 13:16   diarienr: 5000-K1364967-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1364967-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

4324
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med andra.

Genom att ha tagit ut pengar med målsägandens bankkort.

Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 2017. Gemensamt och i samförstånd med

andra. Genom att försöka tanka med målsägandens bankkort.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Daniel Roos
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-11-02
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

15:43
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Mansours försvarare Jan-Åke Fält  kunde inte medvärka och ersätts av Daniel Roos som 
närvarar under förhöret.
Tolk Said Saade närvarar under förhöret. Tolken och Mansour introducerar sig för varandra 
och förstår varandra fullgott.
Mansour informeras om att han har rätt att ej uttala sig om misstankarna under förhörets 
gång.
Mansour delges misstanke om Bedrägeri på Kirsebergs torg i Malmö den 31 augusti 2017. 
Gemensamt och i samförstånd med andra. Genom att ha tagit ut pengar med målsägandens 
bankkort.
Mansour delges misstanke om Försök till bedrägeri på Lundavägen i Malmö den 31 augusti 
2017. Gemensamt och i samförstånd med andra. Genom att försöka tanka med målsägandens 
bankkort.

Har du förstått misstankarna?
Hittills jag har inte förstått någonting nej.

 Har du tagit ut pengar den 31 augusti i en bankomat på Kirsebergs Torg?
Nej, jag minns inte

 Vid uppläsning säger Mansour följande:



Jag minns att jag har tagit ut pengar, men de tillhörde Haiderat.

 Vart tog du ut pengar då?
Jag tror att jag tog ut 500kr. Jag skulle ha pengar av honom och jag tog ut dem.

 Vet du vart du tog ut pengarna?
Nej

 Uppläsning fortsätter

Har du försökt tanka en bil på Circle K med ett kort som inte är ditt?
Nej, eftersom jag inte har en bil, hur ska jag kunna tanka. Jag minns en gång Haiderat 
lämnade ett kort till mig men det funkade inte. Det var på en bensinmack. Han sa här är mitt 
kort. Gå och tanka med den.

 Och då funkade inte kortet?
Nej, det funkade inte.

 Kommer du ihåg när detta var?
Jag minns inte, två tre månader sedan.

 Kommer du ihåg vilken tid på dygnet det var?
Nej

 Förstår jag dig rätt i att du förnekar misstanken om bedrägeri?
Ja

 Vad är din inställning till försök till bedrägeri?
Jag visste inte vems kort det var. Jag skulle bara gå ner och tanka en bil. Har jag försökt till 
bedrägeri då?

 Tolkar jag dig rätt i att du förnekar försök till bedrägeri?
Ja, jag förnekar.

 Har du något mer du vill säga om detta?
Nej

 Har försvaret någon fråga?
Nej

Uppläst och godkänt

Förhör med Alzafiri, Mansour; 2017-11-02 15:35   diarienr: 5000-K1364967-17
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Anmälan
Försök till stöld genom inbrott,Regementsgatan 63A

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086792-17
Anmält datum

2017-09-04
Registreringsdatum

2017-09-04
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Försök till grov stöld genom inbrott i villa

Brottskod
9801

Brottsplatsadress
REGEMENTSGATAN 63 A

Områdeskod
05020300800143

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   - 2017-09-04

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
Condrup, Dan Peter Håkan Vittne
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Lundell, Magdalena Birgitta Vittne
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Vester, Karin Margareta Målsägande
Personal Funktion

Mandra Jasmin Anmälningsansvarig

Mandra Jasmin Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

Rb 65-3140 med pinsp Mandra samt pa Sylwander beordras till aktuell adress med anledning av ett försök till stöld genom

inbrott.

BROTTET

3 st okända gärningsmän har gjort sig skyldiga till försök till grov stöld genom inbrott i bostad genom att ha försökt ta sig in i

målsägandens bostad och tillgripa gods.

SKADOR

1 ruta i ett 2 glas fönster krossat, ca 70*70 cm stort.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras vid senare tillfälle

BROTTSPLATSUNDERSÖKNING

Genomförd av patrull, inga spår funna.

SIGNALEMENT

3 st personer, 2 st med mörka luvtröjor och 1 person med mörk jacka och ryggsäck.



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-04 06.01
 RAR                                                           5000-K1086792-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1086792-17 
 Enhet: 561510IG6   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-09-04 kl: 04.42  Anmälningssätt: Telefon                
 Upptagen av:     Polisass. Jasmin Mandra                                      
 Inskriven av:    Polisass. Jasmin Mandra                                      
 Inskriven:       2017-09-04 kl: 04.42  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561510IG6                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 VESTER, KARIN MARGARETA                                                       
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
 LUNDELL, MAGDALENA                                                            
 CONDRUP, PETER                                                                
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.20 
                                                                     Brottskod  
 Försök till grov stöld genom inbrott i villa                             9801 
   REGEMENTSGATAN 63 A, MALMÖ                                      Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800143 
   t.o.m. Måndag 2017-09-04 kl 03.00                                           
     VESTER, KARIN MARGARETA                            Målsägande fysisk        
     LUNDELL, MAGDALENA BIRGITTA                        Vittne                   
     CONDRUP, DAN PETER HÅKAN                           Vittne                   
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 Rb 65-3140 med pinsp Mandra samt pa Sylwander beordras till aktuell adress    
 med anledning av ett försök till stöld genom inbrott.                         
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 3 st okända gärningsmän har gjort sig skyldiga till försök till grov stöld    
 genom inbrott i bostad genom att ha försökt ta sig in i målsägandens bostad   
 och tillgripa gods.                                                           
                                                                               
 SKADOR                                                                        
 1 ruta i ett 2 glas fönster krossat, ca 70*70 cm stort.                       
                                                                               
 ERSÄTTNINGSANSPRÅK                                                            
 Preciseras vid senare tillfälle                                               
                                                                               
 BROTTSPLATSUNDERSÖKNING                                                       
 Genomförd av patrull, inga spår funna.                                        
                                                                               
 SIGNALEMENT                                                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 6 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Tomas Napiorkowski        
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-04 06.01
 RAR                                                           5000-K1086792-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 3 st personer, 2 st med mörka luvtröjor och 1 person med mörk jacka och       
 ryggsäck.                                                                     
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 VESTER, KARIN MARGARETA Kön: K                                                
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 LUNDELL, MAGDALENA BIRGITTA Kön: K                                            
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 CONDRUP, DAN PETER HÅKAN Kön: M                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 6 PO Malmö          
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Tomas Napiorkowski        
 E-post:                                                                       
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Uppgiftslämnare

Sylwander, Staffan
Datum

2017-09-04
Tid

05:24
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Staffan Sylwander

Uppgiften avser

Målsägande
Uppgift

När patrull 65-3140 kom till Regementsgatan 63 A öppnade Magdalena dörren för patrullen. 
Magdalena är syster till Karin som är målsägande då hon är boende på adressen.

Patrullen genomförde inget förhör med Karin med tanke på tidpunkten, hennes ålder samt 
hennes allmänna tillstånd.

I tjänst
Pa Staffan Sylwander
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Hundinsats Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1086792-17
Uppgiftslämnare

Nilsson, Joakim
Datum

2017-09-04
Tid

06:32
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Joakim Nilsson

Uppgiften avser

Hundspårning
Uppgift

Ledningscentralen beordrar mig till Regementsgatan 63A i Malmö med anledning av att tre 
gärningsmän skall ha krossat en fönsterruta till en villa på adressen.

Jag kommer fram till adressen och påbörjar spårsök med min tjänstehund Hannah. Hannah tar 
direkt upp ett spår som går mot Fridhemsvägen. Hannah korsar Fridhemsvägen och spårar 
vidare mot Erikslustvägen. När Hannah kommer fram till Erikslustvägen så viker hon höger 
mot Marietorps Alle. Hannah spårar vidare över Marietorps Alle in på parkeringen som 
tillhör ICA Kvantum. Inne på parkeringen så får Hannah tapp och kommer inte vidare. Jag 
slår en cirkel runt parkeringen men Hannah tar inte upp något spår.

/Pinsp J Nilsson
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PM
beslut om BPU

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 1 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Uppgiftslämnare

Löf Rosenquist, Christian
Datum

2017-09-04
Tid

14:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Löf Rosenquist

Uppgiften avser

Tekniker
Uppgift

Ärendet har samröre med K1068207-17. 

U.t beställde 2017-09-04 kl 11.00 teknisk undersökning av brottsplatsen.

I tjänsten
Pa C Lööf
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Lundell, Magdalena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gällande försök till stöld genom inbrott, 2017-09-04, Regementsgatan 63 A, Malmö
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Staffan Sylwander
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

03:57
Förhör avslutat

04:02
Förhörsplats

Regementsgatan 63 A, Malmö
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Magdalena ombeds att berätta om sina iakttagelser.

Magdalena säger att hon hörde något ljud vid klockan 03:00. Magdalena beskriver ljudet som 
något skramlande, precis som on någon var i köket vid grytskåpet och skramlade med 
kastruller. Magdalena säger att hon tänkte att det var hennes syster som var uppe så 
Magdalena gick upp för att titta efter. 

Magdalena säger att hon mötte sin syster uppe på ovanvåning precis efter att hon gått upp då 
de sover i olika sovrum. Magdalena går därmed ner för trappan för att kolla runt på 
nedervåningen, men då det är lugnt och hon inte hör något så går hon tillbaka till sovrummet 
för att lägga sig igen.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Condrup, Peter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Med anledning av hans iakttagelser under natten den 4/9 2017
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Joakim Nilsson
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

03:55
Förhör avslutat

04:00
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Peter informeras om anledningen till förhöret.

Peter berättar att han vaknar av ett glaskross. Hans två hundar reagerar också direkt på ljudet. 
Peter tittar ut och ser tre män försvina iväg från grannens villatomt, nummer 63A.

Alla männen har mörka kläder på sig men två av männen har luvtröjor och den tredje har 
mörk jacka/tröja samt en ryggsäck.

Peter berättar att männen försvinner iväg mot Erikslustvägen och efter en stund tappar han 
männen ur sikte.

/Pinsp J Nilsson
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 6 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-Kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Naji Aouad
Språk

Arabsika (nordafrikansk)

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att olovligen och

uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. REGEMENTSGATAN 63 A,

2017-09-04.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-05
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är telefontolk på arabiska. Aladdin och tolken förstår varandra väl.

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att 
olovligen och uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. 
REGEMENTSGATAN 63 A, 2017-09-04.

Aladdin delges misstanken enligt ovan.

Aladdin förstår misstanken.

Aladdin är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Aladdin FÖRNEKAR brottet försök till grov stöld.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
 Kan du berätta vad du gjorde på kvällen och natten innan du blev gripen?
Det var normalt. Jag var i bilen och jag har inte gjort något.



Vem var du tillsammans med?
Dom andra vännerna.

 Vad heter dom?
Jag känner bara Mohammad, han har presenterat dom andra för mig.

Vad gjorde ni?
Jag satt med dom i bilen och dom körde runt i Malmö, jag var full och dom körde bilen.

 Hur mycket hade du druckit?
7 öl och en halv flaska whiskey. Jag hade också tagit tabletter.

 Vadå för tabletter?
Dom är sura.

Är det narkotika?
Nej. Lugnande, inte narkotika.

 Kommer du ihåg allt ni gjorde innan ni blev stoppade?
En del ja.

Var hade ni kört ifrån innan ni blev stoppade?
Kommer inte ihåg från vilken gata exakt.

Hade ni kört länge innan ni blev stoppade?
Vi kom från Ullared sen tog vi en fotpromenad i Malmö vid Södervärn. Det enda området jag 
känner till i Malmö.

 Hur långt innan ni blev stoppade tog ni en promenad?
Jag minns inte.

Hade ni varit ute ur bilen strax innan ni blev stoppade?
Vi gick ute och sen kom vi tillbaka till bilen.

Var det vid någon affär?
Nej.

Var hade ni hämtat bilen igen efter promenaden?
Vi hade inte gått till fots, vi har bara åkt i bilen.

Du sa ju precis att ni hade gått en promenad?
Det var i Södervärn, vi har inte gått till fots i det området där vi blev gripna.

Vad gjorde ni på den gatan där ni blev stoppade?
Föraren till bilen kan gatorna, jag åkte bara med.

Det är en vändzoon på den gatan, varför åkte ni ner där?
Vet inte.

Förhör med El Arabi, Aladdin; 2017-09-05 12:30   diarienr: 5000-K1086792-17
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 Försökte ni undvika polisen?
Nej. Varför ska vi försöka det?

Varför finns det en kofot i bilen?
Vet inte.

Varför finns det plasthandskar i bilen?
Vet inte.

Varför finns det en hammare/köttyxa i bilen?
Jag har inte sett dessa sakerna, jag vet inte.

Brukar du eller någon av dom andra i bilen göra något där man kan behöva en sån 
köttyxa?
Själv behöver jag inte den, jag vet inte om någon annan behöver den.

Har ni använt någon av dessa sakerna under kvällen?
Nej.

Har ni försökt ta er in i någon bostad på Regementsgatan, alltså i närheten av där ni 
blev stoppade?
Nej.

En av polisens hund har spårat från bostaden där någon försökt göra inbrott till 
parkeringen på Malmborgs Erikslust. Det är i närheten av där ni blev stannade väl?
Jag kommer inte ihåg.

Ni stoppades ju bara ett par hundra meter från denna parkering. Hade ni varit där?
Jag kommer inte ihåg att vi parkerat där.

 Minns du om ni har varit där?
Nej kommer inte ihåg.

 Röker du?
Ja.

 Röker dina vänner som du var med?
Ja.

Polisen har säkrat spår på platsen som är skickade för analys, kommer man få träff på 
ditt dna där tror du?
Vet inte.

 Hur kan du inte veta det?
Du har sagt att det kan överensstämma med mitt dna men jag vet inte.

 Nej, jag frågade om du tror man kan hitta ditt dna på dom?
Vet inte.

 Något annat att tillägga?
Nej.

Förhör med El Arabi, Aladdin; 2017-09-05 12:30   diarienr: 5000-K1086792-17
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Uppläst och godkänt.

Aladdin kan inte uttala sig om strafföreläggande då han säger att han inte förstår innebörden 
av detta, även fast förhörsledaren förklarat det.

Aladdin informeras muntligen om förenklad delgivning och har förstått innebörden av detta. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6154
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld på Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-10
Förhör påbörjat

14:27
Förhör avslutat

15:03
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Aladdins försvarare Lisa Olsson närvarar under förhöret.
Tolk Mohammad Kamal Ghanem närvarar under förhöret. Tolken och Aladdin introducerar 
sig för varandra och förstår varandra fullgott.

Aladdin underrättas om att detta är ett förhör gällande Försök till grov stöld på 
Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.

Har du någonting du vill säga om misstanken?
Nej, jag har ingenting att säga.

Mohammad har berättat för oss att han tillsammans med dig, Mansour och Haiderat försökte 
ta er in i huset på Regementsgatan 63A i Malmö, vad har du att säga om det?
Jag var inte där., Jag var i Ullared och dem kom till mig och frågade om jag kunde följa med 
till Malmö.
 När kom dem till dig i Ullared?
Natten på en söndag.
 Kommer du ihåg vad klockan var?
Jag var hemma och kollade på en film med en kompis när dem kom.
Åkte du med till Malmö?
Ja
 När kom ni till Malmö?
Jag var och sov i bilen. Jag kommer inte ihåg. Men det var sent på kvällen.
 Vem var med i bilen?



Mohammad och hans kompisar. 3st.
 Vet du vem de andra två var?
Chauffören och en person till som jag inte känner men de är båda Mohammads kompisar.
 Vad gjorde ni när ni kom till Malmö?
På vägen till Malmö bytte dem platser. Jag har inte förstått deras dialekt.
 När du säger bytte platser, vad menar du då?
Jag visste inte vad dem planerade då.
 Men du sa att de bytte platser?
De bytte platser i bilen. Chauffören satt kvar och de andra två bytte platser.
 Du sa att du inte visste vad dem planerade?
För att jag inte förstod vad de sa. Jag var där i Ullared sen åkte jag med och nu är jag här i 
fängelset, inte mer än så.
 Du sa att du inte visste vad dem planerade? Hur vet du att dem planerade något?
Jag vet inte för när jag hamnade här så sa ni till mig att jag hade gjort någonting.

 Varför tror du att Mohammad har sagt ni försökte ta er in i huset på Regementsgatan 63A?
Vet jag inte.
 Hur väl du Mohammad?
Det är bara 20 dagar som jag känt Mohammed.
 Vart körde ni när ni kom till Malmö?
Personligen känner jag inte till Malmö.
 Stannade ni någonstans när ni var i Malmö?
Som jag kommer ihåg så stannade vi i McDonalds.
 Vet du vilket McDonalds?
Som jag kommer ihåg så var det vid en rondell.
 På platsen där ni greps, vad gjorde ni i det området?
Det vet jag inte varför polisen grep oss.
 Men varför var ni där?
Den som kör bilen går ut och han sa till mig att jag ska vänta i bilen.
 Väntade du i bilen?
Ja, absolut. Jag var lite berusad då.
 Ved du vad han som körde bilen skulle göra när han lämnade bilen?
Det vet jag inte, jag förstår inte om de ville göra någonting. Jag ångrade mig att jag åkte med.
 Var det någon annan som lämnade bilen?
Ja, 3st.
 Hur länge var dem borta?
Inte så mycket. Han som körde bilen kom tillbaka och fortsatte köra bilen.
 Vart var de andra två då?
Dem kom tillbaka alla tre.
 Var någonstans var det dem lämnade bilen?
Jag känner inte till Malmö.
 Var det i närheten av platsen ni greps på?
Ja, absolut. Det var nära.
 FHL visar en kartbild och frågar om Aladdin kan peka ut var de tre lämnade bilen.
Det kan jag inte, det var mörkt och jag känner inte till Malmö.
 När de tre kom tillbaka till bilen, sa de någonting då?
Nej, de kom tillbaka till bilen och vi körde iväg sen direkt kom polisen och tog oss.
 Umgicks ni fyra hela kvällen från det att ni kom till Malmö, förutom den stunden de tre 
lämnade bilen?
I McDonalds gick en ut. Han gick och åt. Sen körde vi och sen ca tio minuter från det att vi 
körde från McDonalds stannade vi och de tre gick ut.
 Om du försöker tänka dig tillbaka till när de tre lämnade bilen. Kan du uppskatta hur länge 
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de var borta?
Litegrann, inte så lång tid.
 Vad gjorde du under tiden de var borta?
Jag satt i bilen för att jag var trött. Och han sa till mig att jag ska vänta i bilen.
 Från det att ni körde från McDonalds tills det att ni grips, hur lång tid är det där emellan 
tror du?
Exakt vet jag inte.
 Ungefär?
Kanske 20 minuter.

Vi har kontrollerat var din telefon befann sig vid tidpunkten för brottet och den positionerar 
sig i området i närheten av Regementsgatan 63A i Malmö, Hur förklarar du det?
Nej, ingen kommentar.

Har försvararen någon fråga?
Nej
Aladdin, har du något yterliggare du vill säga?
Nej
Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 6 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Houria Svensson
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att olovligen och

uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. REGEMENTSGATAN 63 A,

2017-09-04.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lif, Sophie
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

09:14
Förhör avslutat

10:03
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är tolk på arabiska. Mohammad och tolken förstår varandra väl.

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att 
olovligen och uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. 
REGEMENTSGATAN 63 A, 2017-09-04.

Mohammad delges misstanken enligt ovan.

Mohammad förstår misstanken.

Mohammad är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Mohammad FÖRNEKAR brottet försök till grov stöld.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
Kan du berätta vad du gjorde på kvällen och natten innan du blev gripen?
Jag bor i Ullared, jag bor inte i Malmö. Haidar som äger bilen tog jag kontakt med. Jag ringde 
honom och bad honom komma och jag sa att jag kunde betala bensinen om han hämtade mig 
och körde mig till Malmö. Han sa att han hade en sak att göra och efter det skulle han hämta 
mig.



Han kom till Ullared vid 23.30 på kvällen. Samma natt åkte vi tillbaka till Malmö och jag 
hade berättat för Haidar att jag ville sova i bilen eftersom alla mina kompisar bor i Malmö 
och jag känner ingen i Ullared. Anledningen till att jag kom till Malmö är at jag bott här i två 
år och har alla mina kompisar här. 

När vi kom till Malmö satt vi i bilen tills vi greps. Det enda som jag vet är att det finns saker i 
bilen som polisen tagit. Det här med bostaden och så vet jag ingenting om. Jag tog även fram 
min hasch bit och gav till polisen innan dom frågat mig om det.

Vem var du tillsammans med?
Jag var i bilen med Haidar, Manosur, Alaa.

Vad gjorde ni i Malmö?
Vi satt i bilen.

 Körde ni runt också?
Ja det gjorde vi.

Var körde ni?
Vi åkte till Värnhem där vi tankade och där finns en McDonalds där en av killarna köpte mat. 
Sen satte vi oss i en park och jag rökte där. Sen åkte vi igen i bilen och vi åkte på någon gata 
och jag sa då till Haidar att jag skulle sova i bilen tills dagen efter.

 Vilken park var det ni var i när du rökte?
I Malmö. Vet inte vad den heter, det finns många parker. Det ligger nära det stället där vi blev 
gripna.

 Hur långt ifrån där ni blev gripna ungefär?
Ca 10 minuter till fots.

Var hade ni kört innan ni blev stoppade?
Vi parkerade vid en gata, jag vet inte vad den heter.

 Var det vid en affär?
Nej det var i ett villaområde. Där var massa villor omkring oss. Två av oss hoppa ur bilen och 
skulle gå på toaletten.

Vi var fyra i bilen och två av oss sa att dom ville kissa någonstans och dom gick in i en 
trädgård och skulle kissa. Jag satt kvar i bilen och den andra satt också kvar i bilen.

 Vilka var det som gick ur bilen för att kissa?
Haidar och Mansour.

 Hur länge var dom borta?
Några minuter bara och jag kunde se dom framför mig i en trädgård.

 Såg du dom hela tiden?
Ja.

 Vad gjorde dom då?
Dom kissade, inget annat.
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 Hur lång tid innan ni blev gripna var detta ungefär?
Ungefär ett par timmar.

Den här natten hade jag rökt mycket hasch så det är många saker som inte finns kvar i mitt 
minne.

Hade ni kört runt länge innan ni blev stoppade?
Själva vägen från Ullared till Malmö tog 3 timmar. Vi har inte varit i Malmö länge förens vi 
blev gripna.

Hur länge var ni i Malmö innan ni blev gripna då?När vi kom till Malmö åkte vi till 
McDonalds och tankade. Sen åkte vi till en park där jag rökte. Sen skulle killarna kissa. Sen 
tog det ungefär 1,5 timme innan vi blev gripna. Det var ungefär 03.15.

 Så hur länge uppskattar du tiden till att ni var i Malmö innan ni blev gripna?
Vi hade varit i Malmö ungefär 2,5 timme innan vi blev gripna.

Hade ni varit ute ur bilen strax innan ni blev stoppade?
Jo det har jag redan sagt. Vi satt i en park och jag satt där och rökte.

 Men du sa att detta var ett par timmar innan ni blev gripna?
Allt som jag berättat händer under typ 2 timmar.

Var hade ni hämtat bilen efter att ni var i parken?
Bilen var parkerad precis bredvid parken.

 Var det en stor park?
En vanlig park, som alla andra.

 Låg den nära havet?
Jag har inte sett något hav.

 Tror du att du hade kunnat visa på en karta var denna parken ligger?
Ärligt talat känner jag inte till det området vi var i och jag vet inte varför vi befann oss där, nu 
är mitt önskemål att jag inte skulle varit där över huvud taget.

 Varför önskar du att du inte varit där över huvud taget?
Allt som hänt, jag blev gripen där och han hade massa saker med sig och nu sitter jag här på 
grund av honom.

Vad gjorde ni på den gatan där ni blev stoppade, varför körde ni där?
Ärligt talat vet jag inte. Jag var påverkad av hasch, varför han körde runt vet jag inte.

 Försökte ni undvika polisen?
Jag har inte försökt undvika polisen för jag vet att polisen inte kan göra något när jag bara 
hade lite hasch och det bara är jag som tar det.

Var i bilen satt du?
Framsätet bredvid föraren.
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Var i bilen satt dom andra?
Mansour satt bakom mig och Alaa satt bakom föraren.

 Bytte ni platser någon gång när ni körde runt i Malmö?
Nej vi satt hela tiden på samma ställe.

Varför finns det en kofot i bilen?
Jag hade ingen aning om att det fanns saker i bilen, visste jag om det så skulle jag inte sitta 
där.

Varför finns det plasthandskar i bilen?
Vet inte.

Varför finns det en hammare/köttyxa i bilen?
När polisen tog fram alla saker och knivar så har jag inte sett dom tidigare.

Brukar du eller någon av dom andra i bilen göra något där man kan behöva en sån 
köttyxa?
Dessa saker har jag använt i mitt hemland men här vet jag att det är förbjudet att använda det. 
Även hasch vet jag är förbjudet men jag användet det för eget bruk,

Vet du om någon av dina kompisar brukar ha användning för kofoten eller 
platshandskarna?
Nej vet inte.

Äger du något som fanns i bilen?
Nej bara min egen väska som jag hade hasch i.

Har ni försökt ta er in i någon bostad på Regementsgatan, i närheten av där ni blev 
stoppade?
Nej.

En av polisens hund har spårat från bostaden där någon försökt göra inbrott till 
parkeringen på Malmborgs Erikslust. Där är ganska nära där ni blev stoppade. Har ni 
varit på denna parkeringen?
Jag vet inte när du säger såna namn, jag känner inte till området.

(Mohammed blir visar en bild från Google maps och han blir igen tillfrågad om de varit 
på parkerinen där).
Nej.

 Känner du igen stället jag visade dig?
Jag känner igen området för jag har bott i Malmö.

Var ni där som jag visade dig nu under kvällen innan ni blev gripna?
Jag kommer ärligt talat inte ihåg.
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Röker du?
Ja

Röker dina vänner?
Ja.

Polisen har säkrat spår på platsen som är skickade för analys, kommer man få träff på 
ditt dna där tror du?
Det tror jag inte.

Något annat att tillägga?
Nej.

 Uppläst och godkänt.

Mohammad är villig att motta ett eventuellt strafföreläggande ifall åklagaren väljer att utfärda 
detta.

Mohammad är muntligen informerad om förenklad delgivning och har förstått innebörden av 
detta. 

Förhör med Al Agawi, Mohammad; 2017-09-06 09:14   diarienr: 5000-K1086792-17

 220



221

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 6 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6113
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående försök till grov stöld.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Viktoria Nordström
Förhörsdatum

2017-09-27
Förhör påbörjat

14:31
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Häktet, Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Andreas Fredriksson närvarar under förhöret.
Mohammads försvarare Sophie Lif närvarar under förhöret.
Tolk Walid närvarar under förhöret. Tolken och Mohammad introducerar sig för varandra 
och förstår varandra fullgott.
Mohammad underrättas om att detta är ett förhör gällande Försök till grov stöld på 
Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.

Berätta om kvällen/natten den 4 september i år.
Den kvällen var jag i Ullared. Då ringde Haiderat mig och sa att han skulle komma upp till 
Ullared och hämta mig. Han kom och hämtade mig 23:30.
Sedan åkte vi till Malmö, vi kom fram 2-2½ timmar efteråt. Då berättade han att det finns en 
bostad där en kvinna bor. Medan hon sover så går vi in och snor grejerna och sedan går vi ut 
utan att hon vaknar.

Sedan därefter så kollade vi runt och vi hittade ingenstans att gå in. Vi hittade ett fönster och 
slog sönder det. Det gav ifrån sig ett väldigt högt ljud. Det var ett väldigt högt ljud när 
fönstret krossades och då flydde vi därifrån till bilen.

Ja, vi satt i bilen och jag började rulla en haschcigarett. Vi skulle röka på och jag sa till 
Haiderat att vi skulle köra därifrån. Jag sa till Haiderat, Starta bilen och kör, vi kan inte gå in 
för kvinnan har vaknat.
Vi var överens om att när vi bryter oss in där, är det så att hon sover så gör vi det vi ska. Om 
hon vaknar så går vi inte in så hon inte blir skadad. Hon kanske blir rädd när hon ser oss.



 Vad hände sedan?
Sedan startade han bilen och körde ungefär en minut och sedan kom polisen. Vi bröt oss inte 
in där. Vi gick inte in i huset och vi tog ingenting.

 Hur kom ni till Regementsgatan?
Du menar där hon bodde?
 Ja.
Med bilen, Haiderat körde dit.

 Vem var med i bilen?
Jag, Mansour, Aladdin och Haiderat.

 Vem körde bilen?
Haiderat.

 Var parkerade ni bilen? (Mohammad ritar på karta)
Fridhemsvägen.

 Vem gick ut ur bilen när ni kom fram till huset?
Alla fyra var där.

Hur många var framme vid huset?
Alla fyra var där. Vi tittade runt lite, var vi skulle kunna komma in.

Vem krossade rutan till huset?
Det var Aladdin som krossade fönstret. Vi hörde att det var ett högt ljud när glaset krossades 
och då vände vi och gick tillbaka till bilen.

Hur krossade han rutan?
Med handen.

Vad gjorde ni andra under tiden?
Vi tittade runt om det var någon som såg oss ifrån de andra husen.

 Var du framme vid fönstret som krossades?
Alladin stod till vänster om mig och jag stod på hans högra sida. Aladdin krossade rutan och 
det blev ett högt ljud. 

 Du berättade tidigare att Haiderat visste att där bodde en dam. Har han pratat om att ni 
skulle göra något liknande någon annan gång?
Nej.

 När rutan krossades och ni stack ifrån huset. Var gick ni då? Gick ni direkt till bilen?
Ja, till bilen.

 Berättade Salim något speciellt om den här damen som bodde i huset?
Nej, han sa att vi skulle in och kolla om det fanns pengar och guld.

 Har försvaren någon fråga?
Nej.

 Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 6 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2017-09-06 Gustav Borg, Polisassistent
Tolk

Tolk ID: 1262
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att olovligen och

uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. REGEMENTSGATAN 63 A,

2017-09-04.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan-Åke Fält
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Gustav Borg
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

13:13
Förhör avslutat

13:53
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är tolk på arabiska. Aladdin och tolken förstår varandra väl.

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att 
olovligen och uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. 
REGEMENTSGATAN 63 A, 2017-09-04.

Mansour delges misstanken enligt ovan.
Mansour förstår misstanken.
Mansour är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 
Mansour FÖRNEKAR brottet försök till grov stöld.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.

Kan du berätta vad du gjorde på kvällen och natten innan du blev gripen?
Vi skulle till stranden för sen skulle jag åka hem, jag bor inte här, jag bor i Hästveda, det har 
inte varit tåg på natten dit. 

 Vem var du tillsammans med?
Tillsammans med Haiderat, han är min svåger, min systers man. Jag kom hit för att träffa min 
far, Jag kom också hit för att träffa min syster.



 Var du bara tillsammans med Haiderat?
Det var en vän också som heter Mohammed, det var en annan kille också som känner 
Mohammed.

 Hur många var ni totalt?
Fyra stycken, vi skulle lämna Mohammed och hans vän som jag inte känner.

 Var skulle ni lämna dem?
Dem bor inte här, dem bor på ett annat ställe.

 Skulle ni köra dit dem?
Vi skulle lämna dem vid centralstationen. Men först skulle vi ner till havet.

 Vilken strand skulle ni till?
Jag vet inte, det var Heidar som körde.
 Var hade ni kört ifrån innan ni blev stoppade?
Först var jag inte med dem men sen kom jag. Jag var tillsammans med min far.

 Vart var du tillsammans med din far?
Norra Grängesbergsgatan. Han jobbar på Norra Grängesbergsgatan. Han och min mor är 
skilda.

 Vilken tid var detta?
Åtta tiden på kvällen.

 När anslöt du till dem andra?
Jag träffade Heidar först vid tio, sen ringde Mohammed mig strax efter det och sa att han ville 
träffa mig.

 När kom Mohammad dit?
Vid tiotiden, samtidigt som jag träffade Haiderat.

 Hade ni kört länge innan ni blev stoppade?
Ja vi har kört runt, jag har inte körkort å jag har inte kört, jag har inte uppehållstillstånd heller.

 Hade ni varit ute ur bilen strax innan ni blev stoppade?
Nej, vi var i bilen hela kvällen.

 Ni har inte lämnat bilen någon gång under kvällen?
Nej.

 Vad gjorde ni på den gatan där ni blev stoppade?
Vi bara körde, vi skulle fördriva tiden. Som du känner till så finns det inget tåg hem på natten.

 Det är en vändzoon på den gatan, varför åkte ni ner där?
Vi körde där, fram tills vi skulle stanna. Vi skulle gå ut till parken där, direkt när vi körde in 
där så kom polisen och stoppade oss.

 Försökte ni undvika polisen?
Nej, vi stannade för vi hade inte gjort något fel. Jag hade kunnat fly därifrån om vi hade gjort 
någonting.

 Varför finns det en kofot i bilen?
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Han har haft mycket saker hemma, han blev vräkt från sin lägenhet och då hade han ingen 
stans att ha sakerna så han la dem i bilen.

 Var blev han vräkt ifrån?
Hans lägenhet på Värnhem.

 Var på Värnhem finns denna lägenhet?
Det finns en pizzeria vid Kirseberg, den ligger i närheten av bostaden.

 Du sa att lägenheten låg på Värnhem, nu säger du att den ligger på Kirseberg, var 
ligger den?
Lägenheten ligger på Värnhem men jag vet inte vad gatan heter. Men jag kan hitta den om 
jag går dit.

 Var ni vid hans lägenhet nu den 4e september?
Nej.

 Varför finns det plasthandskar i bilen?
Vi använde dem när vi skulle kasta hans saker från hans bostad och källaren, vi kastade 
hälften.

 Varför finns det en hammare/köttyxa i bilen?
Det är hans saker. Det var för två veckor sedan som han fick lämna hans lägenhet, ni kan gå 
in i hans lägenhet och titta.

 Brukar du eller någon av de andra i bilen göra något där man kan behöva dessa saker?
Nej. Det är saker som jag inte har med att göra.

 Har ni använt någon av dessa saker under kvällen? 
Nej. Det är hans egna saker.

 Har ni försökt ta er in i någon bostad på Regementsgatan, alltså i närheten av där ni 
blev stoppade?
Nej. Jag har aldrig i hela mitt liv stulit något.

 En av polisens hundar har spårat från bostaden där någon försökt göra inbrott till 
parkeringen på Ica Malmborgs Erikslust. Det är i närheten av där ni blev stannade väl?
Vad har vi med det att göra?

 Ni stoppades ju bara ett par hundra meter från denna parkering. Hade ni varit där?
Jasså?

 Minns du om ni har varit där?
Nej.

 Hade det hjälpt om du hade fått se en bild över hur det ser ut där?
Vi körde från Möllevångstorget till havet där vi köpte cigaretter.

 Var köpte ni cigaretterna?
På Möllevångstorget.

 Röker du?
Ja.
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 Röker dina vänner som du var med?
Jag vet bara att Mohammed och Haiderat röker.

 Polisen har säkrat spår på platsen som är skickade för analys, kommer man få träffar 
på ditt dna där tror du?
Nej. Det är omöjligt.

 Något annat att tillägga?
Nej.

Uppläst och godkänt.

Mansour är inte villig att motta strafföreläggande 
Mansour informeras muntligen om förenklad delgivning och har förstått innebörden av detta.
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Förhör
Mansour försök t grov stöld

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Drissia Benzliha
Språk

Arabiska
Målsägande/misstänkt under 18 år

Ja
Vårdnadshavare underrättad

 
Socialnämnden underrättad om mt

 
Socialtjänsten underrättad om tid för förhör

 
Föräldrar/Vårdnadshavare/Annan underrättad

 

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs kompletterande om sina förehavande under dagen den 4/9.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

I Jan-Åke Fälts ställe medverkar

John Nielsen

Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Holmqvist
Förhörsdatum

2017-09-20
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Häktet Helsingborg, Rum 2
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

mh

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och förtydliganden i kursiv text.
Misstänktes svar skrivs i antikva.

 I Jan-Åke Fälts ställe medverkar advokat John Nielsen och tolk finns med via telefon. 
Tolken presenterar sig för Mansour och de uppger att de förstår varandra.
Den misstänkte informeras om att misstankarna som han tidigare delgivits kvarstår. Mansour 
informeras om sin rätt att inte yttra sig om misstankarna.

Du har tidigare uppgett att du gjort lite olika saker under tiden du varit i Malm, därför 
behöver jag höra av dig igen vad du gjorde under dagen.
Du har tidigare berättat att du brukar åka till Malmö eftersom du tidigare bott där. 
Ja jag bodde där tidigare. 

 När åkte du till Malmö?
Jag träffade pappa på eftermiddagen

 Vilken dag?
Samma dag som jag greps. Jag skulle åka hem till mig sedan blev jag gripen

 Du har uppgett lite olika uppgifter om vad du gjort under dagen då ni greps i bilen. Kan du 



berätta så detaljerat du kan om den här dagen då polisen grep er?
Jag har berättat allt för min advokat. Jag lämnade min bostad vid tolvtiden.

 Var ligger den bostaden?
 I Hästveda

 Hur åkte du till Malmö?
Med tåg

 När var kom du fram till Malmö?
Jag kommer inte ihåg, tio elva, kanske kl. 14  (förhörsledarens tillägg: Tolken säger att han 
först snabbt säger tio, elva men funderar sedan lite och ändrar sig till kanske kl14)

Hur länge tar att åka tåg från Hästveda till Malmö?
Det brukar ta en och halv timma

 Vad gjorde du när du kom fram till Malmö?
Jag promenerade och på vägen till min pappa köpte jag grönsaker till honom. Jag och pappa 
har ingen bra relation. Jag gick till honom och sedan stannade jag lite. Jag gick därifrån, jag 
träffade Haidarat och det blev natt och inga tåg gick längre. Haidarat skulle skjutsa mig till 
stationen. Det fanns inga tåg som gick på natten. 

 När träffade du Haidarat?
Jag träffade honom på natten, jag kommer inte ihåg nu

 Var träffade du honom?
Jag vet inte vad stället heter

 På vilket sätt hade ni bestämt att ni skulle träffas?
Haidarat hade kommit överens om att träffa Muhammad och de andra killarna eftersom han 
känner dem. Det är första gången jag träffade dem.

 Första gången du träffat dem någonsin?
Jag har sett dem tidigare för en månad sedan?

Hur känner ni varandra?
Haidarat är min svåger. De andra har jag lärt känna i Malmö

 Hur?
Jag känner bara Muhammad, inte de andra.

 Hur känner du Muhammad?
Från skolan

 Var träffade ni Muhammad?
Han var redan tillsammans med Haiderat i bilen.

 På vilket sätt hade ni bestämt att ni skulle träffas?
Vi är vänner, vi bara bestämde det

 Ringde ni varandra?
Ja .

Du berättade att du träffade din pappa, var träffade du honom?
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Det är någon gata, Föreningsgatan

 Bor han där?
Jag vet inte något om hans liv, jag vill inte att han ska veta att jag är här.

 Var åkte ni med bilen?
Vi träffades på natten och försökte fördriva tiden. Vi promenerade.

 Höll ni ihop allihop hela tiden?
Ja, men det här var på söndagen.

 På söndagnatten?
Ja, jag har inte gjort något jag bara satt i bilen.

 Stannade ni och gjorde något längs vägen?
Nej

 Vad gjorde ni då när ni fördrev tiden??
Inget, vi promenerade runt för att vi ville fördriva tid, jag var på väg till stationen.

 Träffade du några andra under dagen innan du hamnade i bilen med de andra tre?
Jag såg mina kompisar, jag pratade med dem.

 Vilka är det?
Det var Khaled

 Var träffade du dem?
Jag ringde till dem

 Och var träffades ni?
Nej jag har inte ringt dem, jag har träffat bara en kompis. 

 Vem är det?
Det var Khaled

 Vad heter han mer än Khaled?
Han heter Khaled, mer kan jag inte.

 Stannade ni till någonstans under kvällen?
Nej, vi var på väg till stationen när polisen stoppade oss. Vi var på väg till parkeringen när 
polisen stannade oss. 

 Vad skulle ni göra på parkeringen?
Vi skulle vänta på att tiden skulle gå.

ÅLDER
Du har uppgett flertalet födelsedatum, senast vid häktesförhandlingen så justerade du din 
födelsetid. Vilket år är du född?
År 2000

 Och vilken månad
0201 min legitimation finns hemma 

 Vad är det för leg?
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LMA

 Vad betyder 0201?
Första februari 

 Har advokaten några frågor?
Nej

 Har du något du undrar över Mansour?
Nej, det enda är att jag vill prata med min mamma

Förhöret är uppläst löpande och översatt av tolken för Mansour. Han säger att det 
överensstämmer med det han sagt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6792
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld på Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Jan-Åke Fält
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-09
Förhör påbörjat

14:34
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Hältet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Mansours försvarare Jan-Åke Fält närvarar under förhöret.
Tolk Simon Khouri närvarar under förhöret. Tolken och Mansour introducerar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Mansour underrättas om att detta är ett förhör gällande Försök till grov stöld på 
Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.

Har du någonting du vill säga om misstanken?
Nej
 Mohammad har berättat för oss att han tillsammans med dig, Aladdin och Haiderat försökte 
ta er in i huset på Regementsgatan 63A i Malmö, vad har du att säga om det?
Vem sa det?
 Mohammad.
Omöjligt.
 Vad är det som är omöjligt?
Jag har inte gjort det. Jag har inte varit där.
 Varför tror du att han skulle säga det?
Jag vet inte.
 Vad gjorde ni under kvällen/natten då ni blev gripna?
Jag kommer ihåg.
 Kan du berätta det för mig?
Från vilken tid?
 18 på kvällen.



Först jag var med min pappa. Jag var till kl 22. Vi slösade tid. Jag träffade Haiderat kl 22. 
Och vi ville slösa tid tills kl. blev 12 eller ett. Jag ville bara slösa tid för jag ville bara tillbaka 
hem.
 När skulle du åka hem?
Jag skulle tillbaka hem.
 Hur dags skulle du åka hem?
Jag tror det var kl 03 på natten.
 Hur skulle du åka hem?
Jag skulle till stationen och vänta på tåget och ta tåget hem.
 Hade du köpt biljett?
Nej, jag har inte köpt. Jag har busskort.
 Hade du kollat upp hur dags tåget skulle gå?
Jag skulle inte åka tåg. Jag blev gripen av polisen. Jag gick inte hem. Runt kl. 02 var jag inte 
med Haiderat. Jag var vid handelstorget.
 Var ligger handelstorget?
Möllan.
 Du sa att du skulle ta tåget vid 03. Hade tittat i någon tidtabell så du visste att tåget skulle 
gå då?
KL 02 jag kollade på stationen. Det fanns inga tåg. Sen jag ringde Haiderat och åkte med 
honom då?
 Vart åkte ni då?
Jag åkte med honom i bilen.
Åkte ni bara runt i bilen?
Jag åkte med dem i bilen. Mohammed var med och en Marockan.
 Vart åkte ni med bilen?
Menar du vilken plats?
 Ja
Det är samma ställe som vi blev gripna av polisen. Men vi körde runt lite innan. 
 Stannade ni någonstans med bilen innan ni blev gripna av polisen?
Ja
 Var?
Det var en gata, jag kan inte komma ihåg exakt. Haiderat sa att han ska träffa en kompis och 
sen komma tillbaka till bilen.
 Så Haiderat lämnade bilen?
Ja
 Hur länge var han borta?
Runt en kvart. Och det var runt 02.30
 Var det bara Haiderat som lämnade bilen?
Ja, bara Haiderat
 Kommer du ihåg vilket område det var ni stannade i?
Det var på parkering mitt emot där vi blev gripna.
 Förhörsledaren visar en karta för Mansour. Mansour pekar att Haiderat lämnade bilen 
cirka i korsningen MajorNilssonsgatan/Nordlindsväg.
När Haiderat kom tillbaka till bilen, sa han någonting då?
Nej, Haiderat är släkt till mig.
 Var det ingen av er som undrade vad han hade gjort i en kvart?
Nej
 Dem två gångerna ni stannade bilen, den gången när Haiderat lämnade och sedan när ni 
flyttade bilen till där ni blev gripna. Var det de enda gångerna ni stannade från det att 
Haiderat hämtade dig?
Ja, jag träffade Haiderat vid 02.30. De var tillsammans allihopa.
 Vilka menar du när du säger allihopa?
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Haiderat, Mohammad och de som jag inte vet vad han heter.
 Han du inte vet vad han heter, är det han du kallade marockanen tidigare?
Ja
Det fanns en till. Jag vet inte vad han heter, från Tjetjenien. Han brukade vara med 
Mohammed hela tiden.
 Var han med i bilen när de hämtade dig på stationen kl 02.30?
Ja, han var med i bilen.
 Vart tog han vägen sen?
Jag vet inte.
 Han var ju inte med i bilen när ni greps? 
Jag vet inte. Han var med när de hämtade mig men sedan var han inte med. Han bor 
tillsammans med Mohammad på flyktingcampen.
 Har jag förstått dig rätt i att han från Tjetjenien var med när de hämtade dig på stationen 
men när ni åkte där ifrån så var han inte med?
När jag åkte med dem i bilen så var han från Tjetjenien inte med i bilen. Jag ville bara se 
vilken tid tåget skulle åka.
 Du sa tidigare att du träffade Haiderat kl 22 och att ni slösade tid fram till kl 24. Vad gjorde 
ni de två timmarna?
Vi bara körde runt i bilen.
 Var det bara du och Haiderat?
Nej, det var med Mohammad och den andra killen.
 Den andra killen, är det marockanen?
Ja
 Försvararen får ställa frågor. Skrivs i kursiv text.
Du sa att du var på möllan?
Ja möllan. Jag skulle köpa ciggaretter.
 Hur länge var du från Haiderat då?
Kanske 2,5h
 Så du var från honom i 2,5h?
Ja.
 Var kollade du tåget?
Triangeln
 Så du var inte på centralen?
Nej.
 Var hämtade han dig?
Triangeln.
 När han lämnar bilen, vad gör du då?
Ingenting. Vi väntade i en kvart.
 Så du gjorde ingenting?
Nej vi bara väntade.
Jag kan ha fel på tider, det är nästan 2 månader sedan det hände.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 6 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att olovligen och

uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. REGEMENTSGATAN 63 A,

2017-09-04.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

14:49
Förhör avslutat

15:12
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att 
olovligen och uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. 
REGEMENTSGATAN 63 A, 2017-09-04.

Haiderat delges misstanken enligt ovan.

Haiderat förstår misstanken..

Haiderat är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Haiderat FÖRNEKAR brottet försök till grov stöld.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
Kan du berätta vad du gjorde på kvällen och natten innan du blev gripen?
Jag behöver inte svara på det.

 Du vill inte svara på det?
Nej.

 Varför?



Därför.

Vem var du tillsammans med?
Jag var i bilen med dom andra.

 Vilka är dom andra?
Dom andra tre killarna.

Vad gjorde ni denna kvällen och natten?
Inte så mycket, vi körde bara runt.

Var befann ni er under kvällen?
Jag behöver inte svara på allt.

Var hade ni kört innan ni blev stoppade?
Vi kom från turning torso och skulle köra till Nydala.

Hade ni kört runt länge innan ni blev stoppade?
Ja.

 Hur länge?
Jag vet inte faktiskt, kan inte säga till dig.

Var det du som körde bilen?
Ja.

Körde du hela kvällen?
Ja nästan hela kvällen.

Är det någon mer förutom du som kört bilen denna kvällen?
Nej.

 Då är det du som kört hela kvällen alltså?
Ja.

 Vad hade ni gjort vid turning torso?
Bara satt där och tog det lugnt.

 Hur länge var ni där?
Nästan 2 timmar.

 Hur lång tid innan ni blev gripna var det ni satt där?
Det vet jag inte.

 Körde ni direkt från turning torso till där ni blev gripna eller hade ni kört runt mer?
Vi körde från turning torso till där vi blev gripna.

Var ställde ni bilen när ni var vid turning torso?
Vid parkering i närheten av turning torso.

Var ni ute ur bilen något mer efter att ni körde från turning torso tills det att ni blev 
gripna?
Nej det var vi inte.
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Vad gjorde ni på den gatan där ni blev stoppade?
Jag skulle köra mot Nydala och såg polisen och blev helt chokad för jag vet att jag inte 
betalat skatt.

Det är en vändzoon på den gatan, varför åkte ni ner där?
Jag vet, jag tänkte att det inte finns någon skatt på bilen. Det är körförbud.

 Försökte du undvika polisen när du svängde ner på gatan där ni blev stoppade?
Jag blev rädd i alla fall för jag tänkte att jag hade körförbud på bilen.

Varför finns det en kofot i bilen?
Vi har bilverkstad, min pappa, i Trelleborg.

Varför finns det plasthandskar i bilen?
Vi tvättar ibland bilar där, vi använder det då.

Varför finns det en hammare/köttyxa i bilen?
Därför jag har den i verkstaden, jag skulle byta batteri och behövde hammaren för att slå med.

Har ni försökt ta er in i någon bostad på Regementsgatan, i närheten av där ni blev 
stoppade?
Nej.

 Var bor du någonstans?
Vattenverksvägen 9.

 Har du dina saker där?
Ja.

Var sover du?
Vattenverksvägen 9.

Har du någon fru/flickvän?
Fru.

Var bor hon?
Egentligen hos mig men tror inte hon är där nu.

Var är hon nu då?
Kanske hos hennes mamma.

 Var bor hon?
Hästveda.

Polisen har ju varit på Vattenverksvägen 9 och den bostaden är ju tom, vad säger du 
om det?
Jag skulle byta till en annan lägenhet på Möllan.

 Har du fått den andra lägenheten då?
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Ja.

 Adress?
Jag kommer inte ihåg den, något med osbygatan, men jag vet inte vilket nummer.

 Vad heter din fru?
Tahrir 

 Varför sa du att du har dina saker på Vattenverksvägen 9 när det inte stämmer?
Jag har saker i källaren.

 Vad har du för saker där då?
Talrikar och madrass, säng, kommer inte ihåg men massa saker.

 Var sover du?
Ibland hos vänner och ibland där.

 Något annat att tillägga?
Nej.

Uppläst och godkänt.

Haiderat är villig att motta ett eventuellt strafföreläggande för något av brotten ifall åklagaren 
väljer att utfärda detta.

Haiderat är muntligen informerad om förenklad delgivning och har förstått innebörden av 
detta.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 6 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

häktad
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld genom inbrott, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att olovligen och

uppsåtligen ha försökt ta sig in i målsägandes bostad och tillgripa gods. REGEMENTSGATAN 63 A,

2017-09-04.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Åsa Holmgren
Förhörsdatum

2017-09-19
Förhör påbörjat

11:21
Förhör avslutat

12:21
Förhörsplats

Malmö Häktet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Salim informeras om att tidigare delgivna misstanke kvarstår. 

Berätta fritt vad du gör den 4 september mer detaljerat från början till slut.
 Jag åt frukost hemma tillsammans med min fru. Vi bor på vattenvägsvägen i Malmö. Jag och 
min fru går sen ut tillsammans. Vi kör en runda i Malmö. Var kommer jag inte exakt ihåg. 
Sen träffar min fru sin tjej kompis. Jag kommer inte håg när på dygnet detta var. Jag kommer 
ihåg att det hände för jag lämnade av henne och hälsade på kompisarna. Jag lämnade av 
henne på ett café som de brukar sitta på och röka vattenpipa. Cafét ligger på Nydala. Jag 
hittar dit men vet inte vad det heter. 

Är det ljust eller mörkt ute när du lämnar av henne? 
 Det började bli mörkt. 

Vad gör du efter du lämnat av henne?  
Jag träffar en killkompis. 

Vad heter kompisen?  
Det är inte en killkompis på det viset utan det är en kille som jobbar i en butik där jag brukar 
handla på Möllan. 

Vad händer sen?  
Jag måste tänka lite, har svårt att komma ihåg. 
Jag sitter i bilen och skall köra iväg en runda och då ser han Mansour. Jag har en telefon 



men använder den inte så mycket. Jag är en sådan person som inte gillar telefoner. Min 
telefon är nästan avstängd hela tiden. Vid det här tillfället var den urladdad. Vi hälsade på 
varandra. Mansour hoppade in i bilen. Jag kör och Manosur sitter bredvid som passagerare. 
Vi hälsade och pratade. 

Vad pratade ni om?  
Inget speciellt, vad vi gjort och hur vi mår och så vidare. 
Mansour var hungrig så vi körde till McDonalds och åt. Det var bara jag och Mansour. 
Vilken McDonald? Jag måste tänka, vi körde dit. Det var den McDonalds som ligger vid 
Värnhem där det ligger en Statoil bredvid. 
När på dygnet är detta? Jag kommer inte ihåg, jag lovar. Men det är mörkt ute. 
Vad gör ni efter ni har ätit? 
 Sen körde jag till Möllan. Mansour är fortfarande med mig. Sen såg jag de andra två 
killarna och de hälsade på oss som vanligt. De hoppar in i bilen. 

Vilka är de andra två killarna? 
 Jag vet inte riktigt men det var de som blev gripna i bilen tillsammans med oss. Jag kallar 
den ena för Marocko och den andra för Aborodda så därför kan jag inte deras riktiga namn. 
Vi kör iväg. Sen tidigare har Aborodda snackat med mig om att han vill göra något och låna 
min bil den här kvällen. Jag säger att det inte går men jag kan följa med honom. Jag vill inte 
låna ut min bil. 

Sade han vad han skulle ha bilen till?  
Nej, han sa att han bara behövde bilen för att flytta lite saker. Jag sa att jag kunde följa med 
istället. När vi pratar om detta är vi ensamma utanför bilen. Under tiden sitter de andra kvar 
i bilen. Vi befinner oss då i Limhamn. 

Kan du beskriva hur det ser ut där ni står?  
Det är lägenhetshus runt omkring oss. Jag kommer inte ihåg hur husen såg ut men 
uppskattar att det var 5-6 våningar höga. Jag kommer inte ihåg vilken tid detta var men jag 
kan säga att jag var rädd samtidigt. 

Varför var du rädd?  
För jag har blivit hotad flera gånger innan av olika personer. Men jag tror att det är samma 
gäng och att de jobbar tillsammans. Jag har fått den känslan. 
Är det någon av killarna i bilen som är med i gänget?  
Jag tror att i alla fall Arborodda(Mohammad) är med.
 
Från 2014 till idag har jag varje år fått något problem. Jag har tidigare gjort 
polisanmälningar men inget har hänt så nu tänkte jag att det inte fanns någon anledning att 
anmäla eftersom inget händer. Så nu tänkte jag att jag inte orkar anmäla eller stå emot mer. 

Salim beskriver att han vid flera tillfällen upplevt sig hotad på olika sätt vid olika tillfällen. 
Han kan inte på något sätt bevisa att det är samma personer som gjort detta men känslan är 
absolut att det är så. Hoten har bestått av att han bland annat blivit förföljd i sin bil samt 
pistolhotad, hans bil har blivit vandaliserad, blivit lurad vid en bilförsäljning, vid ett tillfälle 
blev de förföljda och då var hans ex flickväns 4 åriga dotter med i bilen med i bilen(exet 
anmälde detta och lämnade registreringsnumret), han krockade samma dag för att han var 
stressad och rädd. När han nu kopplar ihop allt så tror han att det hänger ihop. 

Blev du hotat den här dagen?  
Han har inte hotat mig så men han sa att om jag inte gör detta så är det mitt fel och inte 
hans. 
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Vad är det han vill att du skall göra?  
Låna ut bilen till honom. Därför känner jag att jag borde gjort en Polisanmälan gällande den 
31 augusti men kände att det inte är lönt för det har det aldrig varit. Så jag struntade i att 
anmäla. Varför skall Polisen hjälpa mig nu om de inte gjort det innan? 

Vad händer när ni pratat färdigt?  
Sen sa han att då får du köra bilen och göra som jag vill. Vi körde till närheten av Turning 
Torso. Jag har varit rädd att berätta innan för jag är rädd att de skall göra något med min 
fru och j ag är ju fast här och kan inte hjälpa henne. Jag har gjort mycket för jag varit rädd.
 
Vad gör ni den här kvällen?  Vi körde till en gata i närheten av Regementsgatan. Aborodda 
sa till mig att stanna här så kommer jag tillbaka snart. 

Vad gör de andra två då?  
Mansour sitter kvar i bilen med Salim men de andra två går av. 
De sa till mig att stanna och att de skulle gå en runda. Mansour ville att vi skulle köra 
därifrån och strunta i dem. Men jag sa att vi var tvungna att vänta på dem. 
Mansour berättade att han har bråkat med dem innan och sa till mig att de är dåliga 
personer och tycker inte att de skall prata med dem mer.

Vad gör de när de går ur bilen?  
Det vet jag inte för jag var inte med och jag såg dem inte. 
När de kom tillbaka så kör vi iväg. Efter en stund stannar vi bilen.

Vad säger de när de kommer tillbaka första gången?
Inget speciellt. Vi körde då iväg en kort sträcka. Det var bara Aborodda som snackade. När 
vi stannar så hoppar de två ut igen och Jag och Mansour sitter kvar i bilen. När de sen 
kommer tillbaka så kommer de springande och sa kör, kör, kör. 

Har de något med sig när de kommer tillbaka?  
De hade sina väskor. 

Vad är det för väskor?  
Det var ryggsäckar. De hade nog vars en. Kan vara så att Marocko lämnade sin i bilen det 
vet jag inte säkert. 

Såg du om de hade något med sig då de kom tillbaka?  
Nej, jag vet inte. 

Vad händer sen?
Vi blir stoppade av Polisen. 

Berätta om godset som påträffades i bilen?  
Dom har lånat bilen vid tidigare tillfälle. Det var då jag blev hotad. Aborodda och Marocko 
och en kille till som jag aldrig sett lånade bilen den 31 augusti. Jag frågade honom då om 
sakerna i bilen och fick som svar att det var Aboroddas och att jag inte skulle oroa sig 
Aborodda skulle komma och hämta dem senare. Detta gjorde han inte så därför låg de kvar. 

Det låg verktyg och handskar mm. i bilen. Vems är det?
 Vissa saker är mina vissa inte. Verktygen är mina. Inte alla men vissa. 

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086792-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av utredare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till grov stöld på Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-12
Förhör påbörjat

09:38
Förhör avslutat

09:54
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Amelie Karlsson närvarar under förhöret.
Haiderats försvarare Ulrika Bengtsson närvarar under förhöret.
Tolk Moustafa Hamzi närvarar under förhöret. Tolken och Haiderat introducerar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Haiderat underrättas om att detta är ett förhör gällande Försök till grov stöld på 
Regementsgatan 63A i Malmö 4 september 2017 och att han har rätt att ej uttala sig om 
misstankarna under förhörets gång.

Har du någonting du vill säga om misstanken?
Ingenting i alla fall.

Mohammad har berättat för oss att han tillsammans med dig, Mansour och Aladdin försökte 
ta er in i huset på Regementsgatan 63A i Malmö, vad har du att säga om det?
Stämmer inte.
 Varför tror du att Mohammad har sagt att ni har begått handlingen?
För att han vill låna min bil igen. Jag sa att jag vill med och se vad han ska göra.
Jag vill veta vad är detta varför lånar han min bil på kvällen.
 Vad gjorde ni den kvällen då?
Ja, körde runder först.
 Gjorde ni något mer än att köra runder?
Inte så, vi rökte cigg eller åt mat. Vad ska man göra så är livet i alla fall.
 Stannade ni bilen någon gång under kvällen förutom när ni greps?
Ja.
 Vad gjorde ni då?



Han snackade med mig att han ville låna min bil. Han ville snacka med mig ensam.
 Snackade ni ensamma?
Ja
 Var gjorde ni det?
Jag kommer inte exakt ihåg. Men det var vid ett högt hus i Limhamn.
 Lämnade ni två bilen då?
Ja, han sa att han ville snacka med mig. Jag sa att han inte fick låna bilen. Jag vill veta vad 
han skulle göra. Jag sa att jag inte kan vara ute på natten för att jag skulle börja jobba på 
morgonen i Danmark. Som transport.
 Vem var som ville snacka med dig.
Vad heter han nu, Mohammad.
 Hur länge var ni ifrån bilen?
Bra fråga, ni vill ha svar. Jag vet inte faktiskt.
 Var det några andra personer med i bilen när du och Mohammad lämnade bilen?
Ja
 Vem var det?
Mansour och han andra. Marocko. Jag vet inte hans namn.

I tidigare förhör har du sagt att din fru frågade dig om grejerna i bilen, när vi har pratat med 
din fru så säger hon att ni inte har pratat om vad som fanns i bilen. Vad har du att säga om 
det?
Jo, hon har frågat mig faktiskt. Hon har sett grejer som inte var mina och det var inte hennes. 
Det kommer jag ihåg.
 Varför tror att din fru säger så?
Jag vet inte. Jag sitter inte med henne nu. Det är inte lätt. Om hon frågar mig vad jag åt igår 
så kanske man inte kommer ihåg det. Det är stressigt och sånt. 
 Du menar att din fru har glömt?
Ja
Hon blev svartsjuk över den, den man har till håret. Hårfönen.

Har försvaret någon fråga?
Nej

Uppläst och godkänt
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Avrapporteringspm
Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1086793-17

Uppgiftslämnare

Farnestam, Anders
Datum

2017-09-04
Tid

04:53

Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Farnestam

Uppgiften avser

Omständigheter kring gripande av fyra personer på Nordlins väg i Malmö
Uppgift

Patrull 65-3660, pa Anders Farnestam och pa Mattias Vogstad, rutinpatrullerade i Malmö då 
det gick ut ett pågående ärende över radion. En uppringare till RLC Syd hade bevittnat att tre 
mörklädda personer hade krossat en ruta på Regementsgatan i närheten av Erikslust. Enligt 
uppringaren hade gärningsmännen lämnat platsen i riktning mot Erikslust.

Vi kommer körande på Köpenhamnsvägen och svänger höger mot Fridhem. Vi möter då 
patrullbil 65-3150. Vi bestämmer oss för att dela upp området för att leta efter 
gärningsmännen. Vår patrull ska ta området öster om Erikslustvägen. Vi kör därför höger vid 
Fridhem och tar höger ner på Major Nilssonsgatan. Jag ser då att en bil korsar Major 
Nilssonsgatan just framför oss. Den kommer från höger på Nordlinds väg, korsar Major 
Nilssonsgatan Jag lägger märke till att det sitter fyra araber i bilen och tycker att det verkar 
märkligt att de kör runt mitt i natten i detta området.

Bilen fortsätter därefter på Nordlinds väg i riktning mot Bladins gymnasium. Vi vänder efter 
den och slår stopp nere på parkeringsplatsen vid Rönneholmsparken. Jag går ur bilen och 
pratar med föraren. Han är påtagligt nervös. Han kan inte svara på frågor och jag uppfattar det 
som att han spelar dum och oförstående. Han får tänka länge innan han berättar vad han gjort 
de senaste timmarna. Trots att jag, efter visitation, säger åt honom att stanna kvar en bit från 
bilen ska han hela tiden fram och försöka prata med de andra personerna i bilen. 

Då vi fortsätter visitera passagerarna hittar vi dels Tramadol men även hasch bland deras 
tillhörigheter. Vi hör då över radion att hunden har spårat från brottsplatsen på 
Regementsgatan 63 till Ica Malmborgs. Jag tänker då att det stämmer väldigt bra med var 
bilen kom ifrån. Strax därefter hittar kollega Mattias ett Ica-kort med namnet "Elsa Harsten". 
Kollega Christian Sörberg frågar RLC-operatör om han kan kontrollera om Elsa varit 
målsägande för något brott. Vi får då snart höra att Elsa blev utsatt för ett olaga 
frihetsberövande, misshandel och grov stöld i sin bostad 2017-08-31.

I bilen hittades även diverse verktyg som vanligtvis används vid brott av denna karaktär 
tillsammans med gods som typiskt inte borde finnas i en bil med unga utländska män.

Detaljer som modus, område och signalement stämmer väl överrens med ärendet gällande 
Elsa men även dagens brott. Givet dessa omständigheter grips de fyra personerna i bilen för 
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häleri. Dock med tron att man ska kunna knyta dem till det grövre brott som gärningsmän 
utsatt Elsa för.

I tjänsten,

Pa Anders Farnestam
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5615/44920-17 1 (9) K1086792-17 

 

 

Region Syd 
Forensiska sektionen 
Forensikgrupp 1 
 Malmö 

Datum 
17-09-06 

Diarienummer 
K1086792-17 
5615/44920-17 

Protokoll över platsundersökning

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Förundersökningsledare Lennart Bergegård 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om försök till grov stöld. Eftersöka spår och gods som 
kan knyta gärningsmän till brottet. 

  
Handläggare: Inspektör Hannah Svanberg 
Medundersökare: Kriminaltekniker Ulla Persson 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Regementsgatan 63 A, Malmö. Undersökningen påbörjades den 
kl. 12:30 och avslutades samma dag kl. 14:30 

  
Avspärrning: Nej 
  
Bevakning: Nej 
  
Övrig information: Information erhölls innan undersökningen påbörjades att ett av 

målsägarens fönster hade krossats under natten. Flera gärningsmän 
hade sedan setts springa från platsen.  
 
Målsägaren hade sopat ihop glasskärvor från det krossade fönstret 
så att det låg samlat under det krossade fönstret. Målsägaren 
uppgav att hon har hemtjänst som kommer flera gånger om dagen. 
 
I undersökningen benämns säkrade gods- och spår med ett G-
nummer respektive ett S-nummer som finns längst bak i 
protokollet. 
 
Målsägaren hade inga kameror eller något larm som utlöst. 
 
Bilder tagna vid undersökningen sparas i FILIP1 
 

 
  

                                                 
1 FILIP-Polisens digitala bildarkiv. 
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5615/44920-17 2 (9) K1086792-17 

Platsbeskrivning 

Platsen där undersökningen utfördes är belägen i ett tätbebyggt område i stadsdelen 
Fridhem. I området finns mestadels villor. I närliggande områden finns även många 
flerfamiljshus. 
 

 
Figur 1. Markeringen på gatan visar adressen Regementsgatan 63 A. Kartan är hämtad 

från poliskarta-web, 2017-09-05 

  

N 
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5615/44920-17 3 (9) K1086792-17 

Iakttagelser och undersökningar 

Fastigheten var omgärdad av en hög häck och mycket växtlighet. Utanför häcken på 
trottoaren iakttogs ett skospår som gick i riktning in eller ut från häcken. 

 
Figur 2. Utanför fastigheten. Markeringen på trottoaren visar var ett skospår iakttogs. 

 
Häcken var något glesare några meter till vänster om grinden in till fastigheten. Innanför 
häcken fanns ett trådstängsel som var ca 1 meter högt.  
 

 
Figur 3. Skospåret utanför häcken på trottoaren 

S006 

Glesare 
parti i häck 

Skospår 
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5615/44920-17 4 (9) K1086792-17 

 
In till trädgården och garageuppfarten fanns två grindar. Den större grinden var låst 
medan den mindre grinden var olåst. En fimp, G001 vid den stora grinden, en fimp, 
G002 vid postlådan samt ett tuggummi, G003 närmare vägkanten på trottoaren iakttogs. 
Samtliga gods såg ut att vara färska. Hantaget på den lilla grinden topsades för DNA på 
in-och utsidan, S001,S002. 
 

 
Figur 4. Markeringarna visar vart fimparna samt tuggummit låg. 

 
Vid gaveln på huset som vätte mot gatan fanns en liten uteplats med möbler. På gaveln 
iakttogs en krossad fönsterruta. 
 

 
Figur 5. Gaveln mot gatan med en krossad fönsterruta. 

G002 

G003 

G001 
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5615/44920-17 5 (9) K1086792-17 

 
 

 
Figur 6. Den streckade markeringen visar fönstret som var krossat. 

 
Målsägaren hade sopat ihop krossat glas som låg utspritt på stenläggningen en bit ut 
från möblemanget och samlat det på samma ställe under det krossade fönstret. Glasbitar 
togs med för jämförelse, G004 och G005. 
 

 
Figur 7. Under det krossade fönstret vid möblemanget låg glasskärvor och glaskross.  

 

G004 

G005 
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5615/44920-17 6 (9) K1086792-17 

Fönstret på gaveln var ett tvåglasfönster. Det var 88 x 112 cm stort. Det yttersta glaset 
var krossat. På den yttersta rutan fanns det rispor i glaset. Det inre glaset var oskadat. 
Även på marken under fönstret iakttogs glasskärvor med rispor på sig.  
 

 
Figur 8. Markeringarna visar risporna på den yttre krossade rutan. 
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5615/44920-17 7 (9) K1086792-17 

Huset hade en trädgård och även baksidan var inhägnad av höga häckar. På den västra 
sidan av huset fanns flera större fönster. Ett av fönstren var rispat med något vasst 
föremål. 
 

 
Figur 9. Pilen pekar mot fönstret som var rispat. 

 
Risporna hade formen av flera fyrkanter i varandra. Fönstret var 162 x 145 cm stort. 
Växtligheten nedanför fönstret var nertrampad. I en av de rispade fyrkanterna säkrades 
fingeravtryck, S003. 
 

 
Figur 10. Den streckade markeringen visar fönstret med risporna. Cirkeln markerar 

vart fingeravtryck säkrats. 

 

S003 
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5615/44920-17 8 (9) K1086792-17 

På baksidan av huset fanns en liten stenlagd uteplats med möbler. Det fanns en altandörr 
som ledde ut platsen från vardagsrummet. På altandörren säkrades fingeravtryck, S004. 
 

 
Figur 11. Cirkeln markerar var fingeravtryck säkrats. 

Undersökningsmetoder 

· Platsen har fotodokumenterats. 
 

· På relevanta ytor och föremål har undersökning gällande fingeravtryck, dna och 
skoavtryck utförts. 

Sammanställningar av undersökningar och resultat 

· Säkrade fingeravtryck har skickats till NFC syd för jämförelse. Ärendenummer 
NFC syd: 2017020036 
 

· Skoavtryck har skickats till NFC Linköping för jämförelse 
 

· Glasprover har skickats till NFC Linköping för glasjämförelse mot skor, kläder och 
en hammare/yxa. Ärendenummer NFC Linköping: 2017020240. 

 

· Resultaten från NFC syd och NFC Linköping redovisas i separata 
sakkunnigutlåtande.  

  

S004 
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5615/44920-17 9 (9) K1086792-17 

Materialförteckning 

Gods 

Material-
märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5615/44920-
17/G001 

Ej beslag Fimp stora grinden Utanför stora grinden på 
trottoar 

Hannah 
Svanberg 

5615/44920-
17/G002 

Ej beslag Fimp postlådan Utanför grind vid 
postlådan 

Hannah 
Svanberg 

5615/44920-
17/G003 

Ej beslag Tuggummi Trottoaren utanför grind Ulla Persson 

5615/44920-
17/G004 

Ej beslag Glasbit med ristning Marken nedanför krossad 
ruta 

Ulla Persson 

5615/44920-
17/G005 

Ej beslag Glasbit prov från 
ramen i fönster 

Från yttre rutan i krossat 
fönster 

Ulla Persson 

 
Jämförelseprov för DNA-analys och fingeravtryck 

Material-
märkning 

Förnamn Efternamn Misstänkt 

5615/44920-
17/J001 

Mohammed Al Agawi  Ja 

5615/44920-
17/J002 

Mansour Alzafiri Ja 

5615/44920-
17/J003 

Aladdin El Arabi Ja 

5615/44920-
17/J004 

Haiderat Raad Salim Ja 

 
Spår 

Material-
märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5615/44920-
17/S001 

Tops DNA Handtag utsida lilla 
grinden 

Ulla Persson 

5615/44920-
17/S002 

Tops DNA Handtag insidan lilla 
grinden 

Ulla Persson 

5615/44920-
17/S003 

Mikrosilavgjutning och gelationfolie Fingeravtryck utsida av 
stora rutan (samma spår 
på olika metoder) 

Ulla Persson 

5615/44920-
17/S004 

Mikrosilavgjutning Fingeravtryck utsida av 
altandörr 

Ulla Persson 

5615/44920-
17/S005 

Skoavtryck i grus, foto Utanför häck på trottoar Hannah 
Svanberg 

 
 
 
Hannah Svanberg 
Inspektör 

Protokoll Brottsplatsprotokoll, 2017-09-08 08:23   diarienr: 5000-K1086792-17
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K1158792-16 Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification).  
5615/46480-16 För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren. 
 . 
 1 (1)  

 

 

Nationellt forensiskt centrum 
NFC Syd 
Porslinsgatan 4B 
205 90 Malmö 

Datum 
2017-09-18 

Diarienummer 
K1158792-16 
5615/46480-16 

 

Redovisning av fingeravtrycksjämförelse 
 

Brottsrubricering Brottsplatsadress Uppdragsgivare 

Narkotikabrott, förvärv i 

överlåtelsesyfte 

Munkhättegatan 168, Malmö Region Syd 

Handläggare på NFC Syd Medundersökare 

Annemarie Svejderud  
Inkom datum Undersökningen påbörjad 

2016-09-20 2017-09-11 
 

Materialmärkning Säkrat från nedan beslagsnr/referensnr Anteckning 

5615/46480-16/S002 2016-5000-BG92408-1:2 Utsida blixtlåspåse 

5615/46480-16/S003 2016-5000-BG92408-1:2 Utsida blixtlåspåse 

5615/46480-16/S004 2016-5000-BG92408-1:2 Utsida blixtlåspåse 

5615/46480-16/S005 2016-5000-BG92408-2:2 Utsida blixtlåspåse 

5615/46480-16/S006 2016-5000-BG92408-2:2 Utsida blixtlåspåse 

5615/46480-16/S007 2016-5000-BG92408-3 Framsida tablettkarta 
 

 

       Möjligen identifierbara papillarlinjespår: S003 och S007. 

 

      Ej identifierbara papillarlinjespår: S002 och S004-S006. 

 

      Datasökning utförd. 

 

      Ej träff vid datasökning. Följande spår har lagrats i spårregistret: S003 och S007. 

 

 

 

Information 

På grund av ärendebalans och långa handläggningstider inom fingeravtrycksjämförelse tillämpas en 

mer resurseffektiv handläggningsrutin för ärenden inkomna före 2016-11-01.  

Alla spår har undersökts men endast ett urval av spåren har redovisats.  

 

Om det krävs för utredningen kan undersökningen återupptas. Kontakta gruppchef Melinda 
Andersson på tel.010-56 282 20.  

 

 

 

Spårsäkring , 2017-09-18 15:53   diarienr: 5000-K1086792-17
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89809

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Misstänkt person

Al Agawi, Mohammad, 19971205
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 15:30

Beslutat av

Jönsson Arenfalk, Jonas, Inspektör
Verkställt av

Cadier, Josefine, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9801  -  Försök till grov stöld genom inbrott i villa

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Al Agawi, Mohammad

Föremålspunkter

2017-5000-BG89809-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skorna fanns bland hans tillhörigheter i
Arresten.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Blå

Anteckningar: Blå sko med snörning
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89813

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Misstänkt person

Alzafiri, Mansour, 19990102
Plats för verkställan

Arresten ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MALMÖ
Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 15:30
Beslutat av

Jönsson Arenfalk, Jonas, Inspektör
Verkställt av

Cadier, Josefine, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9801  -  Försök till grov stöld genom inbrott i villa

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Alzafiri, Mansour

Föremålspunkter

2017-5000-BG89813-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Fanns bland Alzafiris tillhörigheter i
arresten

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nike Färg : Svart

Anteckningar: Svarta skor med vit sula
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89815

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Misstänkt person

El Arabi, Aladdin, 19990722
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 15:30

Beslutat av

Jönsson Arenfalk, Jonas, Inspektör
Verkställt av

Cadier, Josefine, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9801  -  Försök till grov stöld genom inbrott i villa

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

El Arabi, Aladdin

Föremålspunkter

2017-5000-BG89815-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skorna fanns bland El Arabis
tillhörigheter i arresten.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Adidas Färg : Vit

Anteckningar: Vita skor med blåa steck
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89816

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 15:30

Beslutat av

Jönsson Arenfalk, Jonas, Inspektör
Verkställt av

Cadier, Josefine, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9801  -  Försök till grov stöld genom inbrott i villa

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG89816-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skorna fanns bland Salims
tillhörigheter.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Blå

Anteckningar: Blå skor med vit sula
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90249

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Misstänkt person

Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE ARRESTEN , 
PORSLINSGATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-05 16:35

Beslutat av

Pettersson, Magnus, Kammaråklagare
Verkställt av

Lang, Jesper, Polisassistent
Borg, Gustav, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9801  -  Försök till grov stöld genom inbrott i villa

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad
Al Agawi, Mohammad
Alzafiri, Mansour
El Arabi, Aladdin

Föremålspunkter

2017-5000-BG90249-1
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Röd

2017-5000-BG90249-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Modell : Huvtröja Färg : Svart

2017-5000-BG90249-3
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Blå

2017-5000-BG90249-4
Hatt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Brun
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90249

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90249-5
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grön

Anteckningar: Camouflagemönster
2017-5000-BG90249-6
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

2017-5000-BG90249-7
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

2017-5000-BG90249-8
Skjorta ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart och röd

Anteckningar: rutig
2017-5000-BG90249-9
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Svart

2017-5000-BG90249-10
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Grå/grön

2017-5000-BG90249-11
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Gröna
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 6 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90249

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086792-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90249-12
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Grön

2017-5000-BG90249-13
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Grå/svart

Anteckningar: Inlagd fel. Ska vara grå byxor, inte tröja.
2017-5000-BG90249-14
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt i arresten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : grön
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-04 16:50
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

NFC Syd (Malmö)

1 (2)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Ja. Häktning/åtal 2017-09-11

9801 - Inbrott

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

Utrjoursektion 1 PO Malmö

ÄSF Malmö, tel 0733103017

Förundersökningsledare: ÄSF Malmö, tel 0733103017

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1086792-17F30, S21, K42

Se om det finns glassspår,
fingeravtryck eller DNA på
yxan/hammaren med spår
som har säkrats från
brottsplatsen.

2017-5000-
BG89633-5

Materialet önskas åter? Ja

Efternamn, förnamn Personnummer Prov-ID, Personstatus

Personer, vars DNA-profil ska jämföras med spår i ärendet

Alzafiri, Mansour 990102 , Misstänkt

El Arabi, Aladdin 990722 , Misstänkt

Al Agawi, Mohammad 971205 , Misstänkt

Salim, Haidirat Raad 890929-0754 , Misstänkt

Efternamn, förnamn Personnummer Personstatus

Personer, vars fingeravtryck ska jämföras med spår i ärendet

Alzafiri, Mansour 990102 Misstänkt

El Arabi, Aladdin 990722 Misstänkt

Al Agawi, Mohammad 971205 Misstänkt

2017019988

inkommande skrivelse 2017-09-04 16_50 NFC.pdf, , 2017-09-05 06:40, diarienr: 5000-K1086792-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-04 16:50
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

NFC Syd (Malmö)

2 (2)

Sökning i AFIS-systemets daktningsregister: Ja

Efternamn, förnamn Personnummer Personstatus

Personer, vars fingeravtryck ska jämföras med spår i ärendet

Salim, Haidirat Raad 890929-0754 Misstänkt

Undersökningens ändamål och kompletterande information

2017019988

inkommande skrivelse 2017-09-04 16_50 NFC.pdf, , 2017-09-05 06:40, diarienr: 5000-K1086792-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-04 16:33
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

NFC Syd (Malmö)

1 (2)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Ja. Häktning/åtal 2017-09-11

9801 - Inbrott

2017-09-04

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

Utrjoursektion 1 PO Malmö

ÄSF Malmö, tel 0733103017

Förundersökningsledare: ÄSF Malmö, tel 0733103017

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1086792-17
F30, S32

Jämför glas som eventuellt
finns på skorna med
jämförelseglas från
brottsplatsundersökning.vJ
ämföra säkrat skoavtryck
med aktuell skosula.

2017-5000-
BG89809-1

5000-K1086792-17
F30, S32

Jämför glas som eventuellt
finns på skorna med
jämförelseglas från
brottsplatsundersökning.vJ
ämföra säkrat skoavtryck
med aktuell skosula.

2017-5000-
BG89813-1

5000-K1086792-17
F30, S32

Jämför glas som eventuellt
finns på skorna med
jämförelseglas från
brottsplatsundersökning.vJ
ämföra säkrat skoavtryck
med aktuell skosula.

2017-5000-
BG89815-1

Materialet önskas åter? Ja

2017019988

inkommande skrivelse 2017-09-04 16_33 NFC.pdf, , 2017-09-05 06:40, diarienr: 5000-K1086792-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-04 16:33
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

NFC Syd (Malmö)

2 (2)

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1086792-17
F30, S32

Jämför glas som eventuellt
finns på skorna med
jämförelseglas från
brottsplatsundersökning.vJ
ämföra säkrat skoavtryck
med aktuell skosula.

2017-5000-
BG89816-1

Materialet önskas åter? Ja

Undersökningens ändamål och kompletterande information

2017019988

inkommande skrivelse 2017-09-04 16_33 NFC.pdf, , 2017-09-05 06:40, diarienr: 5000-K1086792-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-05 10:36
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

NFC Syd (Malmö)

1 (2)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Ja. Häktning/åtal 2017-09-19

9801 - Inbrott

2017-09-04

5615/44920-17

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

Forensiska sektionen Region Syd

Hannah Svanberg, tel 010-56 168 72

Josefine Cadier, tel 0761-384039

Förundersökningsledare: Lennart Bergegård, tel 11414

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1086792-17
L62, S21, S23

5615/44920-17/S003

Mikrosilavgjutning och
gelationfolie -
Fingeravtryck utsida av
stora rutan (samma spår
på olika metoder)

5000-K1086792-17
L62, S21, S23

5615/44920-17/S004
Mikrosilavgjutning -
Fingeravtryck utsida av
altandörr

Materialet önskas åter? Nej

Efternamn, förnamn Personnummer Personstatus

Personer, vars fingeravtryck ska jämföras med spår i ärendet

Al Agawi, Mohammed 971205 Misstänkt

Alzafiri, Mansour 19990102 Misstänkt

El Arabi, Aladdin 19990722 Misstänkt

Salim, Haiderat Raad 890929-0754 Misstänkt

Undersökningens ändamål och kompletterande information
Hej!

Detta ärende gäller ett försök till inbrott. Det finns även

en bakgrund med andra grova stölder hos åldringar där också

2017020036

inkommande skrivelse 2017-09-05 10_36 NFC.pdf, , 2017-09-05 10:47, diarienr: 5000-K1086792-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-05 10:36
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

NFC Syd (Malmö)

2 (2)

våld förekommit. Man vill se om det går att knyta samman

dessa brott genom de säkrade fingeravtrycken samt se om

avtrycken stämmer med personerna som i dagsläget är

misstänkta. Om det inte stämmer överens med dessa personer

kan man då se vem avtrycken tillhör? Det skickas med

avgjutning på mikrosil samt gelationfolie, detta är samma

spår säkrade med olika metoder på "det stora fönstret". Det

skickas även med mikrosilavgjutning från altandörren.

Med vänlig hälsning Hannah Svanberg

16872

2017020036

inkommande skrivelse 2017-09-05 10_36 NFC.pdf, , 2017-09-05 10:47, diarienr: 5000-K1086792-17
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-06 14:14
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

1 (4)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Ja. Häktning/åtal 2017-09-19

9801 - Inbrott

2017-09-04

5615/44920-17

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

Forensiska sektionen Region Syd

Hannah Svanberg, tel 010-56 168 72

Ulla Persson, tel 076-8865940

Josefine Cadier, tel 0761-384039

Förundersökningsledare: Lennart Bergegård, tel 11414

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1086792-17
K12, K42

5615/44920-17/G001
Fimp stora grinden -
Utanför stora grinden på
trottoar

5000-K1086792-17
K12, K42

5615/44920-17/G002
Fimp postlådan - Utanför
grind vid postlådan

5000-K1086792-17
K12, K42

5615/44920-17/G003 Tuggummi - Trottoaren
utanför grind

5000-K1086792-17
G010F30, S41

5615/44920-17/G004
Glasbit med ristning -
Marken nedanför krossad
ruta

5000-K1086792-17
G10F30

5615/44920-17/G005
Glasbit prov från ramen i
fönster - Från yttre rutan i
krossat fönster

5000-K1086792-17G004, G005,
S005

F30, S32
5615/44920-17/G006 Al Agawis skor - Skåp i

arresten
2017-5000-
BG89809-1

5000-K1086792-17
G005, G010

F30, K12, K42,
S21

5615/44920-17/G010
Hammare/yxa - Personbil
TTC 783, vänster framdörr

2017-5000-
BG89633-5

5000-K1086792-17
G005, G004F30

5615/44920-17/G011 Byxor Grå - Arresten Al
Agawis skåp

2017-5000-
BG90249-13

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G012 Grön Tröja  - Arresten Al
Agawis skåp

2017-5000-
BG90249-14

5000-K1086792-17G004, G005,
S005

F30, S32
5615/44920-17/G013 Alzafiris skor - Arrestens

skåp
2017-5000-
BG89813-1

Materialet önskas åter? Ja

2017020240

inkommande skrivelse 2017-09-06 14_14 NFC.pdf, , 2017-09-07 08:25, diarienr: 5000-K1086792-17

 269



Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-06 14:14
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

2 (4)

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G014 Tröja svart - Alzafiris skåp i
arresten

2017-5000-
BG90249-9

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G016 Byxor gröna - Alzafiris skåp
i arresten

2017-5000-
BG90249-11

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G017 Jacka grön - Alzafiris skåp i
arresten

2017-5000-
BG90249-12

5000-K1086792-17G004, G005,
S005

F30, S32
5615/44920-17/G018 Aladdins skor - Aladdins

skåp i arresten
2017-5000-
BG89815-1

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G019 Hatt brun - Aladdins skåp i
arresten

2017-5000-
BG90249-4

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G020 Jacka kamoflage grön -
Aladdins skåp i arresten

2017-5000-
BG90249-5

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G021 Tröja svart - Aladdins skåp
i arresten

2017-5000-
BG90249-6

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G022 Jeans svarta - Aladdins
skåp i arresten

2017-5000-
BG90249-7

5000-K1086792-17G004, G005,
S005

F30, S32
5615/44920-17/G024 Salims Skor  - Salims skåp

i arresten
2017-5000-
BG89816-1

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G025 Jacka röd - Salims skåp i
arresten

2017-5000-
BG90249-1

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G026 Tröja svart - Salims skåp i
arresten

2017-5000-
BG90249-2

5000-K1086792-17
G004, G005F30

5615/44920-17/G027 Jeans - Salims skåp i
arresten

2017-5000-
BG90249-3

5000-K1086792-17
K12, K42

5615/44920-17/S001 Tops DNA - Handtag
utsida lilla grinden

5000-K1086792-17
K12, K42

5615/44920-17/S002 Tops DNA - Handtag
insidan lilla grinden

5000-K1086792-17G006, G013,
G018, G024

S32
5615/44920-17/S005 Skoavtryck i grus, foto -

Utanför häck på trottoar

Materialet önskas åter? Ja

Efternamn, förnamn Personnummer Prov-ID, Personstatus

Personer, vars DNA-profil ska jämföras med spår i ärendet

Al Agawi, Mohammed 971205 , Misstänkt

Alzafiri, Mansour 990102 , Misstänkt

El Arabi, Aladdin 990722 , Misstänkt

Salim, Heiderat Raas 890929-0754 , Misstänkt

Efternamn, förnamn Personnummer Personstatus

Personer, vars fingeravtryck ska jämföras med spår i ärendet

Al Agawi, Mohammed 971205 Misstänkt

Alzafiri, Mansour 990102 Misstänkt

El Arabi, Aladdin 990722 Misstänkt

2017020240
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-06 14:14
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

3 (4)

Efternamn, förnamn Personnummer Personstatus

Personer, vars fingeravtryck ska jämföras med spår i ärendet

Salim, Heiderat Raad 890929-0754 Misstänkt

Undersökningens ändamål och kompletterande information
Hej!

Ärendet gäller försök till inbrott hos åldring, där spår

säkrats vid bostaden. Det finns även ytterligare brott

kopplade till detta ärende då det gäller grov stöld hos

åldring där våld har förekommit. Fyra personer sitter

anhållna misstänkta i ärendena.

Vid sista inbrottsförsöket krossades en ruta där vi säkrat

glas från ramen till rutan samt en bit från marken. Dessa

glasbitar vill vi jämföra mot skor och kläder. Samtliga som

hade en luvtröja hade den innanför en jacka som kan varit

öppen och luvan utanför jackan då bilder togs i samband med

gripandet.

På den krossade glasrutan och ytterligare en ruta på huset

fanns det ristningar som om man försökt underlätta att ta

sönder rutan. Går det att undersöka om det finns glas på

hammaren/yxan som anträffades i bilen som de misstänkta

färdats i? Går det också att säga om man med ett sådant

verktyg kan åstadkomma sådan ristning/skada som på den

medskickade glasbiten?

Vi önskar också att man säkrar fingeravtryck på skaftet

hammaren/yxan alternativt DNA eller båda om det är möjligt.

Utanför häcken fanns ett skospår som avvek från övriga. Det

gick åt "fel" håll in mot häcken. Detta är fotograferat.

Går det att jämföra med de medskickade skorna? Fotografier

på skorna mailas till den som kommer handlägga ärendet. Så

återkom med namn och adress så bifogas dessa bilder senare.

Det låg fimpar och tuggummi utanför grinden till

fastigheten. Dessa vill åklagaren att man ska dna-

undersöka, likaså med topsen från grinden.

Prioriteringsordning:

1: Glasundersökning kläder och skor och hammaren/yxan.

Får man träff på ett plagg per misstänkt kan man stoppa

undersökningen där.

2017020240
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Polismyndigheten
205 90 MALMÖ

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-09-06 14:14
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1086792-17

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

4 (4)

2: Fingeravtryck/dna på hammaren/yxan om det är glas på den

som stämmer med glasprov.

3: Jämföra skor med skoavtryck samt dna fimpar och tuggummi

Vi frågor kontakta mig.

Med vänlig hälsning Hannah Svanberg

010-5616872

2017020240
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(2) 
 

Redovisning 
 

 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-15 2017020036 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-05 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum – NFC 
NFC Syd (Malmö) 
NFC Syd 
205 90 Malmö • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 
 

 

Redovisning av fingeravtrycksjämförelse 

Brottsrubricering 
Inbrott 
Handläggare på NFC Syd Handläggare 

Nathalie Kahrle Atterlord Björn Wallin 

  
Uppdragsgivarens beteckning Forums materialnummer Materialbeskrivning 

5615/44920-17/S003 201702003601 Mikrosilavgjutning och gelatinfolie - 

Fingeravtryck utsida av stora rutan (samma 

spår med olika metoder)  

5615/44920-17/S004 201702003602 Mikrosilavgjutning - Fingeravtryck utsida av 

altandörr  

  
 

X 
 

Möjligen identifierbara papillarlinjespår: S003-S004. 
  

 
 

Ej identifierbara papillarlinjespår:       . 
  

 
 

Datasökning utförd. 
  

 
 

Ej träff vid datasökning. Följande spår har lagrats i spårregistret:       . 
  

X 
 

Spåren har lett till identifiering – särskilt sakkunnigutlåtande upprättat mot: 

1997-12-05, Al Agawi, Mohammad. 

 

  

  
 

Spår         visar ej överensstämmelse med tillgängliga avtryck från:       . 
  

  
 

Daktningar saknas på följande:       . 
  

 

 
Se separat sakkunnigutlåtande.   

 

Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification). 
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren. 

Elektroniskt
underskriven av
Björn Wallin
2017-09-16 08:50

NFC Syd Slutredovisning (finger-id) 2017-09-15 underskriven, , 2017-09-16 08:50, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(2) 
 

Redovisning 
 

 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-15 2017020036 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-05 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum – NFC 
NFC Syd (Malmö) 
NFC Syd 
205 90 Malmö • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 
 

 

Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Björn Wallin
2017-09-16 08:50

NFC Syd Slutredovisning (finger-id) 2017-09-15 underskriven, , 2017-09-16 08:50, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(2) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-15 2017020036 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-05 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum – NFC 
NFC Syd (Malmö) 
NFC Syd 
205 90 Malmö • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 
 

 

Fingeravtrycksjämförelse 

Undersökningen begärd av 

Region Syd 

Uppdrag 
  

Brott (enl. inkommande handling) 
Inbrott 

Undersökt material 

Papillarlinjespår har säkrats enligt följande: 

 

S003 – på utsidan av stora rutan 

S004 – på utsidan av altandörr 

 

Spåren har säkrats av polisinspektör Hannah Svanberg, forensikgrupp 1, 

region Syd. 

 

Som misstänkt för att ha avsatt spåren har namngivits Al Agawi, 

Mohammad, med födelsetid 1997-12-05, daktyloskoperad med löpnummer 

DI17-004293 i Malmö den 4 september 2017. 

 

Utlåtande Identifierade spår 

Vid undersökningen har fastställts att de säkrade spåren överensstämmer 

med registrerad upptagning från Al Agawi enligt följande: 

S003 – höger pekfinger, ringfinger (avsatt två gånger) och lillfinger 

S004 – vänster ringfinger 

Denna undersökning har utförts av 
  

och kontrollerats av 
  

Nathalie Kahrle Atterlord 

Daktylog 

Björn Wallin 

Daktylogiexpert 
  
Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification). 
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren. 

Elektroniskt
underskriven av
Björn Wallin
2017-09-16 08:50

NFC Syd Slutredovisning, Utlåtande (finger-id) 2017-09-15 underskriven, , 2017-09-16 08:50, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(2) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-09-15 2017020036 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-05 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum – NFC 
NFC Syd (Malmö) 
NFC Syd 
205 90 Malmö • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 
 

 

Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Björn Wallin
2017-09-16 08:50

NFC Syd Slutredovisning, Utlåtande (finger-id) 2017-09-15 underskriven, , 2017-09-16 08:50, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(2) 
 

Analysbesked 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-05 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
Forensiska sektionen Region Syd 
Hannah Svanberg 
205 90 MALMÖ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

Ändamål 

Fingeravtryck 

Ändamålet är att utröna om det på materialet förekommer avtryck med papillarlinjer som 

härrör från de för undersökningen angivna personerna eller annan person i 

fingeravtrycksregistret. 
 

Undersökningsmaterial och resultat 

Beteckning Undersökningsmaterial och resultat 

5615/44920-17/G010 Hammare/yxa - Personbil TTC 783, vänster framdörr 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90944-23 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G010 

Forums materialnr: 201702024009 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 888*, 773*, 770* 

 
Resultat: På materialet säkrades inga avtryck som bedömdes 

vara användbara för individualisering. 

 
 

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

Fingeravtrycks- 
framkallning 

forensikern Kristina Hallqvist (ansvarig handläggare) 

 

  
Frågor riktas i första hand till forensikern Carina Hallin (ärendeansvarig), direkttelefon 

010-562 82 17. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för 

berörd undersökningstyp. 
 
 
 

Carina Hallin 

Forensiker 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-05 14:58

NFC Delredovisning 1 (fingeravtryck) 2017-10-05 underskriven, , 2017-10-05 14:58, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(2) 
 

Analysbesked 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-05 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-05 14:58

NFC Delredovisning 1 (fingeravtryck) 2017-10-05 underskriven, , 2017-10-05 14:58, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
Forensiska sektionen Region Syd 
Hannah Svanberg 
205 90 MALMÖ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-13 12:39

NFC Delredovisning 2 (DNA), 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-13 12:39, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
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E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

 

Material, metodik och materialhantering 

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till 

brottskategori. 

Beteckning Undersökningsmaterial 

5615/44920-17/G001 Fimp stora grinden - Utanför stora grinden på trottoar 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G001 

Forums materialnr: 201702024001 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5615/44920-17/G002 Fimp postlådan - Utanför grind vid postlådan 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G002 

Forums materialnr: 201702024002 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5615/44920-17/G003 Tuggummi - Trottoaren utanför grind 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G003 

Forums materialnr: 201702024003 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5615/44920-17/G010 Hammare/yxa - Personbil TTC 783, vänster framdörr 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90944-23 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G010 

Forums materialnr: 201702024009 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*, 859* 

 

5615/44920-17/S001 Tops - Handtag utsida lilla grinden 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/S001 

Forums materialnr: 201702024004 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 

5615/44920-17/S002 Tops - Handtag insidan lilla grinden 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/S002 

Forums materialnr: 201702024005 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727* 

 
  

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-13 12:39

NFC Delredovisning 2 (DNA), 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-13 12:39, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AF-401418 Angivet namn: Mohammad Al-Agawi 

Personnummer: 971205-0000 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  

Mohammad Al-Agawi, 19971205-0000 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401418 

Forums materialnr: 201732016901 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-401420 Angivet namn: Haiderat, Raad Salim 

Personnummer: 890929-0754 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  

Haiderat Raad Salim, 19890929-0754 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401420 

Forums materialnr: 201732017101 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-401421 Angivet namn: Aladdin El Arabi 

Personnummer: 990722-0000 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  

Aladdin El Arabi, 19990722-0000 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401421 

Forums materialnr: 201732017201 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-401888 Angivet namn: Mansour Al Zafiri 

Personnummer: 990102-0000 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  

Mansour Al Zafiri, 19990102-0000 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-401888 

Forums materialnr: 201732016701 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 
  
 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-13 12:39

NFC Delredovisning 2 (DNA), 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-13 12:39, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer biologiska 

spår som avseende DNA kommer från Al-Agawi, Salim, El Arabi, Al Zafiri eller annan 

person, samt att registrera eventuella DNA-resultat som inte överensstämmer med någon 

av ovan nämnda personer i spårregistret. Vilken typ av spår som eftersökts på respektive 

material framgår nedan. 
 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 
För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:  
http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/. 
 

Spår- och DNA-register 

För att tillgodose författningsenliga krav på rättssäkerhet och registerkvalitet, skall den 

uppdragsgivare som begärt DNA-analysen meddela NFC när ej längre relevanta DNA-

resultat skall gallras ur spårregistret. 
 

 

Undersökning och slutsats 

5615/44920-17/G001 Fimp stora grinden - Utanför stora grinden på trottoar 

Forums materialnr: 201702024001 

DNA Sekret/DNA påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

sekret/DNA:t inte kommer från Al-Agawi, Salim, El Arabi eller 

Al Zafiri (Grad -4). Könskromosombestämningen visar det 

normala för en man. 

Spår- och DNA-register DNA-profilen (register-ID: S40612-17) har lagts in i 

spårregistret och söks mot spår- och DNA-registren. Eventuella 

sökträffar redovisas separat.  
  

5615/44920-17/G002 Fimp postlådan - Utanför grind vid postlådan 

Forums materialnr: 201702024002 

DNA Sekret/DNA påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

sekret/DNA:t kommer från Al-Agawi (Grad +4), om man 

bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
  

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-13 12:39

NFC Delredovisning 2 (DNA), 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-13 12:39, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 
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5615/44920-17/G003 Tuggummi - Trottoaren utanför grind 

Forums materialnr: 201702024003 

DNA Sekret/DNA påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

sekret/DNA:t inte kommer från Al-Agawi, Salim, El Arabi,  

Al Zafiri eller den person vars DNA påvisats på materialet 

5615/44920-17/G001 (Grad -4). Könskromosombestämningen 

visar det normala för en kvinna. 

Spår- och DNA-register DNA-profilen (register-ID: S40614-17) har lagts in i 

spårregistret och söks mot spår- och DNA-registren. Eventuella 

sökträffar redovisas separat.  
  

5615/44920-17/G010 Hammare/yxa - Personbil TTC 783, vänster framdörr 

Forums materialnr: 201702024009 

DNA I ett undersökt område på skaftet kunde sekret/DNA som kan 

jämföras mot person inte påvisas. Blod kunde inte påvisas.  
  

5615/44920-17/S001 Tops  - Handtag utsida lilla grinden 

Forums materialnr: 201702024004 

DNA Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas. 

  

5615/44920-17/S002 Tops  - Handtag insidan lilla grinden 

Forums materialnr: 201702024005 

DNA Sekret/DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas. 

  

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA forensikern Mette Björnskiöld (ansvarig handläggare) 

forensikern Katarina Bjuhr 

forensiska laboranten Karin Johansson 

laboranten Susanne Jonsson 

  
Frågor riktas i första hand till forensikern Carina Hallin (ärendeansvarig), direkttelefon 

010-562 82 17. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för 

berörd undersökningstyp. 
 
 
Carina Hallin 

Forensiker 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-13 12:39

NFC Delredovisning 2 (DNA), 2017-10-13 underskriven, , 2017-10-13 12:39, diarienr: 5000-K1086792-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 6(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 

  

 
Polismyndigheten 
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Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 7(7) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 2) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-13 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 
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Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(11) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 3) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-10-16 2017020240 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-09-06 5000-K1086792-17 
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Polismyndigheten 
Forensiska sektionen Region Syd 
Hannah Svanberg 
205 90 MALMÖ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Carina Hallin
2017-10-16 14:27
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Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 3) 
 

Datum Vårt diarienummer 
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Ert datum Er beteckning 
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Material, metodik och materialhantering 

Beteckning Undersökningsmaterial 

5615/44920-17/G004 Glasbit med ristning - Marken nedanför krossad ruta 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G004 

Forums materialnr: 201702024006 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: - 

5615/44920-17/G005 Glasbit prov från ramen i fönster - Från yttre rutan i krossat 

fönster 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G005 

Forums materialnr: 201702024007 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G006 Al Agawis skor - Skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG89809-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G006 

Forums materialnr: 201702024008 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 

5615/44920-17/G010 Hammare/yxa - Personbil TTC 783, vänster framdörr 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90944-23 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G010 

Forums materialnr: 201702024009 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 

5615/44920-17/G011 Byxor Grå - Arresten Al Agawis skåp 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-13 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G011 

Forums materialnr: 201702024010 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G012 Grön Tröja - Arresten Al Agawis skåp 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-14 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G012 

Forums materialnr: 201702024011 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G013 Alzafiris skor - Arrestens skåp 

Beslagsnr: 2017-5000-BG89813-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G013 

Forums materialnr: 201702024012 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

Elektroniskt
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Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 3) 
 

Datum Vårt diarienummer 
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5615/44920-17/G014 Tröja svart - Alzafiris skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-9 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G014 

Forums materialnr: 201702024013 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 

5615/44920-17/G016 Byxor gröna - Alzafiris skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-11 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G016 

Forums materialnr: 201702024014 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G017 Jacka grön - Alzafiris skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-12 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G017 

Forums materialnr: 201702024015 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 

5615/44920-17/G018 Aladdins skor - Aladdins skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG89815-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G018 

Forums materialnr: 201702024016 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G019 Hatt brun - Aladdins skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-4 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G019 

Forums materialnr: 201702024017 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 

5615/44920-17/G020 Jacka kamoflage grön - Aladdins skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-5 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G020 

Forums materialnr: 201702024018 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G021 Tröja svart - Aladdins skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-6 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G021 

Forums materialnr: 201702024019 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 
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5615/44920-17/G022 Jeans svarta - Aladdins skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-7 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G022 

Forums materialnr: 201702024020 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G024 Salims Skor - Salims skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG89816-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G024 

Forums materialnr: 201702024021 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G025 Jacka röd - Salims skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G025 

Forums materialnr: 201702024022 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 

5615/44920-17/G026 Tröja svart - Salims skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-2 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G026 

Forums materialnr: 201702024023 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847*, 694* 

5615/44920-17/G027 Jeans - Salims skåp i arresten 

Beslagsnr: 2017-5000-BG90249-3 

Uppdragsgivarens beteckning: 5615/44920-17/G027 

Forums materialnr: 201702024024 

Materialhantering: Materialet återgår 

Metodik: 847* 
 

 

Ändamål 

Glas  
Ändamålet är att undersöka om eventuellt glas i materialen 5615/44920-17/G006, 

5615/44920-17/G010 – G014, 5615/44920-17/G016 – G022 och 5615/44920-17/G024 – 

G027 härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 5615/44920-17/G005 är hämtat.  

 

Ändamålet är att undersöka om hammaren 5615/44920-17/G010 kan ha åsamkat  

skadorna på glasbiten 5615/44920-17/G004. 
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Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 3) 
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Undersökning och slutsats 

 

5615/44920-17/G004 Glasbit med ristning - Marken nedanför krossad ruta 

Forums materialnr: 201702024006 

Glas Materialet bestod av en glasbit på vilken iakttogs en ristning. 

Test har gjorts med att rista med den aktuella hammaren 

5615/44920-17/G010 på en liknande glasbit. Det gick inte att 

åstadkomma en ristning liknande den på glasbiten med den 

aktuella hammaren. 
  

5615/44920-17/G005 
Glasbit prov från ramen i fönster - Från yttre rutan i krossat 
fönster 

Forums materialnr: 201702024007 

Glas Jämförelsematerialet bestod av en ofärgad planglasbit. För 

jämförande undersökning, se materialen 5615/44920-17/G006, 

5615/44920-17/G010 – G014, 5615/44920-17/G016 – G022 och 

5615/44920-17/G024 – G027. 
  

5615/44920-17/G006 Al Agawis skor - Skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024008 

Glas På skorna har det inte iakttagits något glas. 

  

5615/44920-17/G010 Hammare/yxa - Personbil TTC 783, vänster framdörr 

Forums materialnr: 201702024009 

Glas På hammaren har det inte iakttagits något glas. Se även 

materialet 5615/44920-17/G004. 
  

5615/44920-17/G011 Byxor Grå - Arresten Al Agawis skåp 

Forums materialnr: 201702024010 

Glas Från byxorna säkrades ett glasfragment, vilket avvek gentemot 

jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att glasfragmentet från 

byxorna inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
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5615/44920-17/G012 Grön Tröja  - Arresten Al Agawis skåp 

Forums materialnr: 201702024011 

Glas Från tröjan säkrades två glasfragment, vilka båda avvek 

gentemot jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att de två glasfragmenten från 

tröjan inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
  

5615/44920-17/G013 Alzafiris skor - Arrestens skåp 

Forums materialnr: 201702024012 

Glas Från skorna säkrades sex glasfragment, vilka avvek gentemot 

jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att de sex glasfragmenten från 

skorna inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
  
 

5615/44920-17/G014 Tröja svart - Alzafiris skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024013 

Glas På tröjan har det inte iakttagits något glas. 

  

5615/44920-17/G016 Byxor gröna - Alzafiris skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024014 

Glas Från byxorna säkrades ett glasfragment, vilket avvek gentemot 

jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att glasfragmentet från 

byxorna inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
  

5615/44920-17/G017 Jacka grön - Alzafiris skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024015 

Glas På jackan har det inte iakttagits något glas. 
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5615/44920-17/G018 Aladdins skor - Aladdins skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024016 

Glas Från skorna säkrades fyra glasfragment, vilka avvek gentemot 

jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att de fyra glasfragmenten från 

skorna inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
 

5615/44920-17/G019 Hatt brun - Aladdins skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024017 

Glas På hatten har det inte iakttagits något glas. 

  

5615/44920-17/G020 Jacka kamoflage grön - Aladdins skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024018 

Glas Från jackan säkrades fem glasfragment. Tre av fragmenten 

överensstämde med jämförelseglaset beträffande brytningsindex 

före annealing. Den aktuella glasegenskapen var mindre vanligt 

förekommande i laboratoriets glasdatabas. Fragmenten var för 

små för vidare analyser. De övriga två glasfragmenten avvek 

gentemot jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar för att tre av glasfragmenten från jackan härrör 

från det fönster, varifrån jämförelseglaset 5615/44920-17/G005 

är hämtat (Grad +2). 

 

Resultaten talar extremt starkt för att två av glasfragmenten från 

jackan inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
  

5615/44920-17/G021 Tröja svart - Aladdins skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024019 

Glas På tröjan har det inte iakttagits något glas. 
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5615/44920-17/G022 Jeans svarta - Aladdins skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024020 

Glas Från jeansen säkrades tre glasfragment. Två av fragmenten 

överensstämde med jämförelseglaset beträffande brytningsindex 

före och efter annealing. De aktuella glasegenskaperna var 

mindre vanligt förekommande i laboratoriets glasdatabas. 

Fragmenten var för små för vidare analyser. Det tredje 

glasfragmentet avvek gentemot jämförelseglaset beträffande 

brytningsindex.  

 

Slutsats 

Resultaten talar för att två av glasfragmenten från jeansen härrör 

från det fönster, varifrån jämförelseglaset 5615/44920-17/G005 

är hämtat (Grad +2). 

 

Resultaten talar extremt starkt för att ett av glasfragmenten från 

jeansen inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
  
 

5615/44920-17/G024 Salims Skor  - Salims skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024021 

Glas Från skorna säkrades ett glasfragment, vilket avvek gentemot 

jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att glasfragmentet från skorna 

inte härrör från det fönster, varifrån jämförelseglaset 

5615/44920-17/G005 är hämtat (Grad -4). 
  

5615/44920-17/G025 Jacka röd - Salims skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024022 

Glas På jackan har det inte iakttagits något glas. 
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5615/44920-17/G026 Tröja svart - Salims skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024023 

Glas Från tröjan säkrades tre glasfragment, vilka avvek gentemot 

jämförelseglaset beträffande brytningsindex. 

 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att de tre glasfragmenten från 

tröjan inte härrör det fönster, varifrån jämförelseglaset är hämtat 

(Grad -4). 
  

5615/44920-17/G027 Jeans - Salims skåp i arresten 

Forums materialnr: 201702024024 

Glas På jeansen har det inte iakttagits något glas. 

 
 

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

Glas forensikern Carina Hallin (ansvarig handläggare) 

forensikern Milja Kanerva 

laboranten Evelina Engström 

  
 

Frågor riktas i första hand till forensikern Carina Hallin (ärendeansvarig), direkttelefon 

010-562 82 17. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för 

berörd undersökningstyp. 
 
 
 

Carina Hallin 

Forensiker 
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Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
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Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 
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Anmälan
Häleri

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1086793-17
Anmält datum

2017-09-04
Registreringsdatum

2017-09-04
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Häleri (Tillfälligt)

Brottskod
0930

Brottsplatsadress
NORDLINDS VÄG

Områdeskod
05020300800043

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   - 2017-09-04

Aktör Roll
Al Agawi, Mohammad Misstänkt
Alzafiri, Mansour Misstänkt
El Arabi, Aladdin Misstänkt
Polismyndigheten Anmälare
Salim, Haiderat Raad Misstänkt
Personal Funktion

Wikberg Johannes Anmälningsansvarig

Napiorkowski Kristofer Annan

Vogstad Mattias Utredare

Wikberg Johannes Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

INLEDNING

Patrull 65-3660 PA Farnestam/Vogstad stoppar och kontrollerar fordon TTC783 på Nordlinds väg Malmö.

BROTT

HÄLERI - Genom att de misstänkta gärningsmännen befattat sig med misstänkt stulet gods.

HÄNDELSE

Se PM.

TVÅNG

Gripande: Beslut Pa Farnestam kl:03:58.

BESLAG

Se protokoll Durtvå.

UTREDNINGSFOTOGRAFERING

Beslut: K.Napiorkowski. Kl.04:20.

ÖVRIGT

Se anmälan 5000-K1068207-17.

Se anmälan 5000-K1086792-17.



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-04 05.58
 RAR                                                           5000-K1086793-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1086793-17 
 Enhet: 561520IG13  Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-09-04 kl: 04.00  Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst 
 Upptagen av:     Polisass. Johannes Wikberg                                   
 Inskriven av:    Polisass. Johannes Wikberg                                   
 Inskriven:       2017-09-04 kl: 04.50  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561520IG13                                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
                                           ALZAFIRI, MANSOUR                   
                                           EL ARABI, ALADDIN                   
                                           AL AGAWI, MOHAMMAD                  
                                           Fler misstänkta finns               
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
 POLISMYNDIGHETEN                          Fritext                             
                                                                               
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.40 
                                                                     Brottskod  
 Häleri                                                                   0930 
   NORDLINDS VÄG, MALMÖ                                            Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020300800043 
   t.o.m. Måndag 2017-09-04 kl 03.58                                           
     POLISMYNDIGHETEN                                   Anmälare juridisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 INLEDNING                                                                     
 Patrull 65-3660 PA Farnestam/Vogstad stoppar och kontrollerar fordon TTC783   
 på Nordlinds väg Malmö.                                                       
                                                                               
 BROTT                                                                         
 HÄLERI - Genom att de misstänkta gärningsmännen befattat sig med misstänkt    
 stulet gods.                                                                  
                                                                               
 HÄNDELSE                                                                      
 Se PM.                                                                        
                                                                               
 TVÅNG                                                                         
 Gripande: Beslut Pa Farnestam kl:03:58.                                       
                                                                               
 BESLAG                                                                        
 Se protokoll Durtvå.                                                          
                                                                               
 UTREDNINGSFOTOGRAFERING                                                       
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 10 PO Malmö         
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Kristofer Napiorkowski    
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-09-04 05.58
 RAR                                                           5000-K1086793-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Beslut: K.Napiorkowski. Kl.04:20.                                             
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 Se anmälan 5000-K1068207-17.                                                  
 Se anmälan 5000-K1086792-17.                                                  
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE JURIDISK PERSON                                                      
                                                               Sekretess PU: N 
 POLISMYNDIGHETEN                                                              
 BOX 12256, 102 26 STOCKHOLM, SVERIGE                                          
 Utl. jur. person: N                                                           
 Säte:             STOCKHOLM, STOCKHOLMS LÄN                                   
 Orgnr/pnr:        202100-0076            Telefon: 11414                       
 Vatnummer:                                                                    
 E-post:           registrator.kansli@polisen.se                               
 Anmält av:                                                                    
 Befattning:                              Telefon:                             
 Utländsk postadr:                                                             
                   SVERIGE                                                     
 Arbetsställe:                                                                 
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2017-09-04   Beslut av: Inspektör Kristofer Napiorkowski               
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 10 PO Malmö         
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Kristofer Napiorkowski    
 E-post:                                                                       
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Söder
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Farnestam, Anders
Datum

2017-09-04
Tid

04:53
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Farnestam

Uppgiften avser

Omständigheter kring gripande av fyra personer på Nordlins väg i Malmö
Uppgift

Patrull 65-3660, pa Anders Farnestam och pa Mattias Vogstad, rutinpatrullerade i Malmö då 
det gick ut ett pågående ärende över radion. En uppringare till RLC Syd hade bevittnat att tre 
mörklädda personer hade krossat en ruta på Regementsgatan i närheten av Erikslust. Enligt 
uppringaren hade gärningsmännen lämnat platsen i riktning mot Erikslust.

Vi kommer körande på Köpenhamnsvägen och svänger höger mot Fridhem. Vi möter då 
patrullbil 65-3150. Vi bestämmer oss för att dela upp området för att leta efter 
gärningsmännen. Vår patrull ska ta området öster om Erikslustvägen. Vi kör därför höger vid 
Fridhem och tar höger ner på Major Nilssonsgatan. Jag ser då att en bil korsar Major 
Nilssonsgatan just framför oss. Den kommer från höger på Nordlinds väg, korsar Major 
Nilssonsgatan Jag lägger märke till att det sitter fyra araber i bilen och tycker att det verkar 
märkligt att de kör runt mitt i natten i detta området.

Bilen fortsätter därefter på Nordlinds väg i riktning mot Bladins gymnasium. Vi vänder efter 
den och slår stopp nere på parkeringsplatsen vid Rönneholmsparken. Jag går ur bilen och 
pratar med föraren. Han är påtagligt nervös. Han kan inte svara på frågor och jag uppfattar det 
som att han spelar dum och oförstående. Han får tänka länge innan han berättar vad han gjort 
de senaste timmarna. Trots att jag, efter visitation, säger åt honom att stanna kvar en bit från 
bilen ska han hela tiden fram och försöka prata med de andra personerna i bilen. 

Då vi fortsätter visitera passagerarna hittar vi dels Tramadol men även hasch bland deras 
tillhörigheter. Vi hör då över radion att hunden har spårat från brottsplatsen på 
Regementsgatan 63 till Ica Malmborgs. Jag tänker då att det stämmer väldigt bra med var 
bilen kom ifrån. Strax därefter hittar kollega Mattias ett Ica-kort med namnet "Elsa Harsten". 
Kollega Christian Sörberg frågar RLC-operatör om han kan kontrollera om Elsa varit 
målsägande för något brott. Vi får då snart höra att Elsa blev utsatt för ett olaga 
frihetsberövande, misshandel och grov stöld i sin bostad 2017-08-31.

I bilen hittades även diverse verktyg som vanligtvis används vid brott av denna karaktär 
tillsammans med gods som typiskt inte borde finnas i en bil med unga utländska män.

Detaljer som modus, område och signalement stämmer väl överrens med ärendet gällande 
Elsa men även dagens brott. Givet dessa omständigheter grips de fyra personerna i bilen för 



häleri. Dock med tron att man ska kunna knyta dem till det grövre brott som gärningsmän 
utsatt Elsa för.

I tjänsten,

Pa Anders Farnestam

Avrapporteringspm, 2017-09-04 04:53   diarienr: 5000-K1086793-17
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PM
Ringar som Alladin hade på sig i arrestintaget

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Eliasson, Charlotte
Datum

2017-09-04
Tid

14:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Eliasson

Uppgiften avser

Ringar som Alladin hade på sig i arrestintaget
Uppgift

Vid samtal med målsägande i ärende K1068207-17 framgick att hon blivit bestulen på 
vigselringar. Vid avvisitation av Alladin framkom att han hade två ringar på sig, en i en 
halskedja runt halsen och en annan på fingret. Vid närmare syn framgick det att ringarna var 
graverade med texten "Erik Elsa 1944 23/6" alternativt "23/5".

Vilket Elsa uppger stämmer överrens med hennes ringar.

I tjänsten
Pa. C.Eliasson
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PM
Kontakt med socialjour

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Fredriksson, Andreas
Datum

2017-09-13
Tid

10:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Andreas Fredriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har varit i kontakt med Rakel Thunander på socialjouren gällande att Mansour 
vid häktesförhandling uppgav att han var 17 år gammal. Rakel säger att socialjouren går helt 
och hållet på vad Migrationsverket har för ålder i sina system. Även om Tingsrätt, åklagare 
och polis hanterar Mansour som 17 år gör inte socialjouren det. Mansour finns inte inskriven 
hos socialen och det är för att han är registrerad hos Migrationsverket med personnummer 
990102.

I tjänsten 20170913
Pa A. Fredriksson
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Tjänsteanteckning
Telefontömningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Karlsson, Amelie
Datum

2017-10-15
Tid

11:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Amelie Karlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad samt Pa A. Fredriksson har kollat igenom telefontömningarna från samtliga 
misstänkta, dessa gav ingenting av intresse för utredningen.

I tjänsten,
Pa Amelie Karlsson
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PM
Hot mot Haiderat

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Fredriksson, Andreas
Datum

2017-10-15
Tid

11:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Andreas Fredriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Vid häktesförhandling uppgav Haiderat att han tidigare har blivit hotad och att han har gjort 
polisanmälan gällande detta. Haiderats försvarare Ulrika Bengtsson ville ta del av dessa 
anmälningar.

Följande är delgivet muntligt till Ulrika Bengtsson:

 K1175297-16
Anmälningsdatum 20160923 
Brottsdatum 20160921
Haiderat skulle sälja sin bil, personen som skulle köpa bilen fick provköra bilen men kom 
inte tillbaka efter provkörning. Ett ägarbyte gjordes då ägarbytespapperna låg i bilen .
Haiderat lämnar följande signalement på misstänkt person:
Man, 30-35 år.                                                                
Kort svart hår.                                                               
Talade arabiska, enligt Salim kommer mannen från Irak.                        
Kläder: Jeans, vit t-tröja.

 Tilläggsanmälan 20160926: 
Haiderat inkom till polisstationen för med uppgifter om vem som tagit hans bil.
Personen heter Falah Mbarak och är irakisk medborgare och befinner sig just   
nu i Irak. Falah har inte uppehållstillstånd i Sverige.

 Tilläggsanmälan 20161011: 
Haiderat berättar att han återigen står som ägare på den berörda bilen.

K1505534-16
Anmälningsdatum 20161205 
Brottsdatum 20161204
Misstänkt person: Saleh
Saleh har bott hos Haiderat mellan den 2:e och 4:e december. Den 4:e december har 
Haiderats vän Mohammed fått ett samtal av Saleh där han säger att familjen Fakhro skulle 
leta upp Haiderat och om de såg honom skulle de döda honom. Haiderat har berättat att detta 



är på grund av att andrahandskontraktet inte kunde utfärdas.

K67286-17
Anmälningsdatum 20170117 
Brottsdatum 20170117
Misstänkt person: Saleh
Saleh hade idag kommit till Haiderats pappa, Raids affär och sagt att         
han ska skjuta Haiderat om inte Haiderat betalar Saleh 9000 kr.               
Haiderat berättar att han inte vet vilka pengar Saleh pratar om.
Haiderats pappa Raid uppger att hot inte har förekommit.

 K392692-17
Anmälningsdatum 20170402 
Misstänkt person: Haiderats far
Haiderats far har hotat Haiderat.
Haiderat är gift med Tahrir och det tycker inte Haiderats far om.             
Haiderat säger att hans far har sagt " jag skall döda dig ".

I Tjänsten 20171015
Pa A. Fredriksson

Hot mot Haiderat, PM, 2017-10-15 11:26   diarienr: 5000-K1086793-17
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PM
Hot mot Haiderat

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Karlsson, Amelie
Datum

2017-10-25
Tid

14:14
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Amelie Karlsson

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med förhör uppgav Haiderat åter att han blivit hotad fler gånger än de han nämnt 
tidigare.

Han uppgav att det ska ha skett hösten 2014 på E6 då han, hans dåvarande flickvän Josefin 
samt ett av Josefins barn satt i bilen. En annan bil körde då ikapp Haiderats bil och försökte 
preja dem av vägen. Haiderat försökte köra ifrån bilen, men när den senare åter kom ikapp så 
började personen/personerna kasta saker från sin bil på Haiderats bil.

På frågan om Haiderat vet vilken eller vilka som färdades i bilen svarar han att det vet han 
inte, men att han eller Josefin uppgett registreringsnummer till bilen i samband med anmälan.

Undertecknad har sökt i Durtvå samt RAR efter liknande anmälningar, både som Haiderat har 
gjort och som Josefin har gjort. Ingen anmälan överensstämmer med det han uppgett.

 I tjänsten,
Pa A. Karlsson
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Tjänsteanteckning
Angående BG90944-7

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Uppgiftslämnare

Nordström, Viktoria
Datum

2017-10-26
Tid

10:25
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Viktoria Nordström

Uppgiften avser

Uppgift

Då flera av de misstänkta sagt att bankkortet (BG90944 punkt 7) kunde vara deras tog jag 
kontakt med Migrationsverket. Mina Aknouche på Migrationsverket berättade för mig att 
bankkortet inte var registrerat på någon av de misstänkta och inte heller Salim Haiderats fru 
Tahrir. Mina berättade att jag borde ta kontakt med banken för att spärra bankkortet.

Jag ringde till Icabanken och talade med en handläggare vid namn Florin. Florin berättade för 
mig att bankkortet redan var spärrat sedan 1,5 månad tillbaka. Florin kunde inte heller knyta 
bankkortet till en person.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Saleh, Hasna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hasna hörs upplysningsvis
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-09-27
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:56
Förhörsplats

Rättscentrum Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.
Tolken Darin Salim närvarar under förhöret. Tolken och Hasna presenterar sig för varandra 
och förstår varandra fullgott.

Hasna informeras om att hon inte är misstänkt för något. Hasna informeras om att detta är 
ett förhör och att hon förhörs upplysningsvis.

Hasna, du är här idag för att vi behöver lite uppgifter om din familj och speciellt din son 
Mansour. 

När kom du och din familj till Sverige?
2015
 Hur många var ni när ni kom hit och vad heter dessa personer?
Jag och mina fyra döttrar och mina två söner Mansour och Mohammed. 
 Barnens pappa, kom han hit också?
Nej, vi är skilda
 Vet du var din ex-make bor idag?
Nej
 Var bor dina barn?
Med mig
 I Hästveda?
Ja
 Hur gamla är dina barn?
Tahrir 25 år
Isra 20 år



Ajam 13 år
Riam 11 år
Mohammed 7år
Mansour, han var underårig när vi kom hit. Han är född 2 november 1999, det står det på 
födelsebeviset från Kuwait.  (Hasna visar bild på födelsebevis i sin telefon och tolken 
bekräftar datumet)
 Bor Mansour hos dig?
Ja
 Vad gör han om dagarna?
Han gick i skolan men sen vi flyttade dit väntar han på att gå i skolan.
 När du säger flyttade dit, menar du Hästveda då?
Ja
 Var bodde ni innan ni flyttade till Hästveda?
Malmö
 När flyttade ni?
3 maj 2017
 Hur ofta är han hemma?
Alltid hemma. Ibland åker han till Malmö. Han kan vara där en dag sen kommer han tillbaka. 
Sist han åkte till Malmö var 4 September. Sen kom han inte hem. När jag ringde till honom 
var hans telefon avstängd.
 Vet du vad han skulle göra i Malmö den 4 september?
Han sa att han skulle vara med sina kompisar och fira en högtid.
 Sa han vilka kompisar?
Nej
 Vet du vilken tid han åkte till Malmö?
Tror 4 på eftermiddagen.

Kommer du ihåg var Mansour befann sig mellan onsdagen - torsdagen den 30-31 augusti i 
år?
Han var hemma hos mig.
 Innan den 4 september, när åkte han till Malmö innan dess?
En gång åkte jag med honom till Malmö. Vi handlade på möllan sen åkte vi hem.
 Hur ofta åker han till Malmö?
Ja, det kan vara varje vecka eller varannan vecka. Det kan vara en dag sen kommer han 
tillbaka.
 Var sover han när han åker till Malmö?
Han sover inte över i Malmö, han åker tillbaka.
 Kan han ha sovit över i Malmö utan att du vetat om det?
Nej
 Pratade du någonting med Mansour den 4 september efter att han tog tåget till Malmö?
Sist jag ringde honom var kl 22. Då sa han att han väntade på sista tåget hem. Men han kom 
inte hem.

Din dotter Tahrir. Var bor hon någonstans?
Med mig. Ibland åker hon också till Malmö.

Är hon gift?
Ja

Vem är hon gift med?
En man som heter Heidar.

Bor de tillsammans?

Förhör med Saleh, Hasna; 2017-09-27 10:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Ja
 Var bor dem?
Dem sa att dom hade en lägenhet i Värnhem men nu har dem ett nytt ställe. Jag vet inte vart 
det är.
 Så din dotter Tahrir bor i Malmö med sin man Heidar?
Ja
Hur länge har de bott i Malmö?
Det bodde först i ett annat område sen flyttade dem till Malmö. Jag vet inte vilket år.
 Hur är deras relation?
Bra
 Du säger att hennes man heter Heidar. Vet du hans fullständiga namn?
Jag vet inte.

Känner du någon som heter Salim Haiderat?
Jag tror det är han.
 Du tror att Salim Haiderat är namnet på din dotters man?
Inte säker men det kan vara Heiderat Salim.
 Hur länge har de varit gifta?
I fyra månader ungefär.
 Hur länge har din dotter bott med sin man?
Sedan dem gifte sig.

Hur är din relation med din dotters man?
Vi träffas inte så mycket. Jag har en sjuk son så jag är ofta på sjukhuset med honom.

Vet du om Mansour och din dotters man känner varandra?
Ja, dem bara hälsar på varandra.

Vad har de för relation till varandra?
Tror inte att de har en stark relation.
 Umgås de med varandra?
Inte mycket.

Hur mycket umgås de med varandra, tror du?
Ibland dem åker till oss och hälsar på. Ibland när Mansour åker till Malmö så säger han att 
han har hälsat på dem.

Vet du vad de gör när de umgås? 
Nej, ingenting.

Vet du när de träffades senast?
Nej

Uppläst och godkänt

Förhör med Saleh, Hasna; 2017-09-27 10:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Alzafiri, Tahrir
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

1491
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-09-29
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Rättscentrum Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Viktoria Nordström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.
Tolken Ayman Soliman närvarar under förhöret. Tolken och Tahrir presenterar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Tahrir informeras om att hon inte är misstänkt för något. Tahrir informeras om att detta är 
ett förhör och att hon förhörs upplysningsvis.

Tahrir, du är här idag för att vi behöver lite uppgifter om din man.

Vad heter din man?
Haidarat
 Hur länge har ni varit gifta?
Ca 8 månader
 Bor ni tillsammans?
Ja
 Vart bor ni?
Värnhem, Vattenverksvägen 9
 När flyttade ni dit?
Sen jag gifte mig. Jag bodde där från början.
 Bor ni där fortfarande?
Nej, jag har flyttat ut från honom för två månader sedan.
 Hur är er relation?
Bra



 Var bor du nu?
Jag bodde hos en tjej som jag känner. Jag bodde på ett annat boende men fick inte bo kvar där 
efter att han blev fängslad. Nu bor jag på ett flyktinghotell.
 Var bor Haiderat?
Han bodde tillsammans med mig i den bostaden vi hyrde.
 På Vattenverksvägen?
Nej, vi har lämnat den. Han lämnaden den för att han inte hade råd att betala hyran.
Sen hyrde vi ett annat boende
 Var?
På Nydala.
Kan du gatuadressen där?
Nej men nära Ica.
 Har ni kvar den lägenheten nu?
Nej jag kunde inte betala hyran själv efter att Haiderat blev fängslad.
 Har Haiderat någon bostad nu?
Nej, han har ingen bostad .
Var sover Haiderat?
Han bor ibland hos sina vänner. Ibland sover vi hos mina föräldrar. Ibland sover jag hos 
vänner.
 Var bor dina föräldrar?
Hästveda
 Både mamma och pappa?
Nej, mor och far är skilda.
 Vem bor i Hästveda?
Min mor, min bror och mina syskon.
 Var bor din pappa?
Jag vet inte.

 Var bor din bror Mansour?
Hästveda, där min mor bor.
 När träffade du Mansour senast?
Vid högtiden Eid. Han kom till Malmö och hälsade på mig. Sen gick jag till den tjejen jag 
känner.
 Vilket datum var det?
Runt ungefär den 3/9.
 Vad skulle Mansour göra i Malmö?
Ja, det var Eid. Så han åkte för att hälsa på mig. Och ha roligt. Sen åka tillbaka.
 Känner Mansour och Haiderat varandra?
Dem känner varandra men deras relation är inte så stark.
 Umgås dem med varandra?
Inte hela tiden, inte så ofta.
 När träffades dem senast?
Ungefär innan den 9:e månaden.
 Menar du i augusti då?
Ja, ungefär. Dem hälsar bara på varandra. Deras relation är inte så stark att de går med 
varandra.

Vet du var Haiderat befann sig kvällen den 30 augusti samt natten mot den 31 augusti 2017?
Nej, det vet jag inte.
 Bodde ni tillsammans då?
Ja
 Kommer du ihåg vad du gjorde den kvällen/natten?
Jag var hemma.
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 Vet du om Haiderat sov hemma?
Ja, han sov hemma men fram till 12, 2 sen gick han hemifrån.
 Menar du två på natten?
Ja, han sa att någon har bett om hjälp så han skulle hjälpa han. Han har inte så många vänner.
 Vet du vem han skulle hjälpa?
Nej, han sa inte.
 När kom han hem?
På morgonen.
 Vet du hur dags?
Nej, jag kan inte komma ihåg exakt. Han var hemma när jag vaknade.

 Vad gjorde du den 2:e september?
Jag var hemma. Kanske gått ut på eftermiddagen sen tillbaka hem igen.
 Vad gjorde Haiderat den 2:e september?
Jag kan inte komma ihåg.
 Vet du vad Mansour gjorde den 2:e september?
Nej
 Vi har uppgifter på att Mansour var i Malmö då, vad har du att säga om det?
Nej, jag såg inte honom i september. Jag såg honom vid Eid.
 Umgicks du och Haiderat med varandra på kvällen den 2:e september?
Han var tillsammans med mig. Han lämnade inte mig en enda dag.
 Vad gjorde ni då?
Jag kan inte komma ihåg exakt. Vi hade inte åkt iväg långt eller något sådant.
 Träffade ni Mansour den kvällen?
Nej, jag har inte träffat honom alls i september.

 Har Haiderat eller Mansour berättat någonting för dig om vad de gjorde på kvällen den 2:e 
september?
Nej
 Bilen med registreringsnummer TTC783, vem äger den?
Haiderat
 Använder du den?
Nej, jag har inget körkort
 Har du någonting i bilen som är ditt?
Ja, mina kläder.
 Något annat än kläder?
Ja, min väska och andra saker. Jag satte mina saker i bilen med tanke på att vi skulle till 
Stockholm.
 Hur ser din väska ut?
Det är en stor säck. Den är randig och röd.
 Har du någon annan väska förutom den som är randig och röd?
Jag har en väska som är beige.
 Berätta lite mer om den.
En väska, beige. Jag har en bild på den i mobilen. (Tahrir visar en bild på väskan som hon har 
i sin telefon)
 Kommer du ihåg vad du hade i väskan?
Ja, smink och Haiderats pass har jag i väskan. Jag kommer inte ihåg exakt men jag hade mina 
grejer i väskan.

 Vet du vad som mer fanns i bilen?
Jag känner igen mina kläder och några påsar som jag la i bagaget där bak.
 Fanns det några saker som du inte visste vems det var?
Nej
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 När var du i bilen senast?
Den 4:e i månaden september.
 Vet du hur dags?
Det var ungefär kl. 00-01. På natten den 4:e vaknade jag och då var det ingen hemma.
 Skulle Haiderat ha varit hemma då?
Jag vaknade och ingen var hemma. Jag ringde honom och hans telefon var avstängd.
 Vet du var Haiderat befann sig kvällen den 3 september samt natten mot den 4 september 
2017?
Jag såg Haiderat, han var med mig hela den 3:e. Fram till kl. 00. Därefter fanns ingen 
Haiderat. Han gick ut.
 Sa han vad han skulle göra?
Nej
 Vad gjorde ni på kvällen den 3:e september?
Vi gick ut. Vi åt på en restaurang.
 Vilken restaurang?
Medina
 Vi har uppgifter på att Haiderat körde till Ullared på kvällen den 3:e september. Vet du 
någonting om det?
Nej
 Vet du om Haiderat känner någon i Ullared?
Nej, jag känner hans kompisar. Han är inte så ofta med dem.
 Vad heter hans kompisar?
Mohammad, han har en livsbutik.
 Har han någon mer vän som han umgås med?
Rafed och Ahmed. Men han träffar inte dem så ofta.

Har du pratat med Haiderat om vad som fanns i bilen?
Nej
 Du sa tidigare att ni skulle till Stockholm, vad skulle ni göra där?
Den 4:e skulle vi det.
 Vad skulle ni göra där?
Hälsa på mina väninnor.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Saleh, Hasna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

5825
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres upplysningsvis
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Fredriksson
Förhörsdatum

2017-10-04
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Rättscentrum Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Viktoria Nordström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhörsledarens anteckningar samt frågor skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.
Tolken Basel Al Shannag närvarar under förhöret. Tolken och Hasna presenterar sig för 
varandra och förstår varandra fullgott.

Hasna informeras om att hon inte är misstänkt för något. Hasna informeras om att detta är 
ett förhör och att hon förhörs upplysningsvis.
Hasna informeras om att vid en eventuell rättegång är hon inte skyldig att vittna då den 
misstänkte är en närstående.

Vet du var Mansour var den 2:e september i år?
Den 2/9 har han inte gått ut men vad jag kommer ihåg så den 4:e var det en högtid och då 
skulle han till Malmö och träffa vänner.
Är du säker på att han var hemma den 2/9-17?
Ja
 Vi har uppgifter på att han var i Malmö då, vad har du att säga om det?
Alltså även om han skulle bege sig till Malmö så kommer han inte hem sent.
 Hur sent brukar han komma hem när han har varit i Malmö?
Typ vid 12, lunchtid.
 Vi har uppgifter på att han var i Malmö då (21:49) på kvällen, vad har du att säga om det?
Kommer inte ihåg.
 Kan han ha åkt till Malmö utan att du visste om det?
Nej, han säger alltid till. Eftersom resekortet vi har hemma delar vi på. Han har en bror 



hemma som är handikappad och då kan vi behöva använda det.
 Kan han ha tagit sig till Malmö på annat sätt än tåg?
Vi har ingen bil och det finns inget annat sätt än att ta tåget. Eftersom vi bor utanför i en by.
 Har Mansour någon kompis som har en bil?
Nej. För det mesta brukar vi åka till Malmö tillsammans och handla eftersom det blir billigare.
 Vi har uppgifter på att han umgicks med Haiderat då, vad har du att säga om det?
Jag tror inte han var med Haiderat.
 Varför tror du inte det?
Eftersom Mansour var hemma.
 Vet du var Mansour var den 3:e september i år?
Nej, det enda var den 4 september som han skulle ta tåget till Malmö vid 10 tiden. Sen ringde 
jag på kvällen och då svarade han inte.
 Vet du om han var i Malmö den 3 september?
Som sagt han har inte varit ute förutom den dagen jag ringde och han inte svarade. Vi anade 
oråd eftersom det var så sent. Hans lillasyster som kan lite svenska ringde polisen för att fråga 
var han var. Jag gav dem namn och telefonnummer till Riam.
 Kan han ha varit i Malmö den 3:e september utan att du visste om det?
Alltså jag vet att alla nyttjar busskortet, inte bara han.
 Kan han ha varit i Malmö den 3:e september utan att du visste om det??
Nej
 Finns det någon annan som varit hemma de här dagarna som kan bekräfta att han var 
hemma?
Syskonen.

I förra förhöret sa du att Mansour var hemma hos dig onsdagen - torsdagen den 30-31 
augusti i år, stämmer det?
Det stämmer. Den enda dagen han inte var hemma var den 4:e september när han inte kom 
hem. Han är ofta hemma eftersom han hjälper mig med sin handikappade bror.
 Vi har uppgifter på att han var i Malmö då, vad har du att säga om det?
Nej.
 Hur menar du?
Han var inte i Malmö.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolk:id 157
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet gods på

Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Charlotte Eliasson
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

10:27
Förhör avslutat

11:32
Förhörsplats

Arresten, Malmö
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är telefontolk på arabiska. Tolken och Mohammad uppger att de förstår 
varandra väl. 

Mohammad delges misstanken enligt ovan. 

Mohammad är informerad om sin rätt att ha försvarare närvarande. 

Mohammad godtar att förhöret hålls utan försvarare närvarande. 

Vid eventuell rättegång godtar Mohammad den försvarare som rätten förordnar. 

Mohammad är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Mohammad   FÖRNEKAR häleri gemensamt och i samråd med andra.

Förhörsledaren ber Mohammad berätta fritt kring misstanken. Jag har inte att göra med 
någonting annat än det hasch som hittats i min väska.

 Vart var du vid den aktuella tiden för brottet, kl 03:58?
Där jag blev stoppad av polisen.

 Vad gjorde du i natt? 
Min vän som har bilen sa att han skulle tanka och sa att han skulle åka till Malmö och träffa 



sina vänner som han inte träffat på ett tag. Det är jag som har tankat, det är jag som stått för 
bensinen.

Är det du som har betalat?
Ja. Som jag sa så är det bara haschen i bilen som jag har med att göra, inget annat i bilen har 
jag med att göra.

 Hur betalade du bensinen?
Kontant.

 Vad är det för annat i bilen som du syftar på?
Jag såg att polisen hittade kniv och metall i bilen, detta har jag inte med att göra. Det fanns 
saker i bilen, jag har inget med det att göra. Du kan fråga poliserna som pratat med mig, jag 
har bara visat upp haschet som fanns i min väska.

 Kan du beskriva din väska?
Min väska är svart, en ryggsäck och det som fanns i var en laddare till mobilen och en bit 
hasch och det som man rullar haschet med – pappret. Det är jag som på initiativ berättade om 
haschet i väskan.
Jag visste inte vad som fanns i bilen, om jag visste att det fanns i bilen skulle jag inte ta risken 
att åka med. Det är min vän som har bilen som har sakerna där. 

När fick du reda på att det fanns saker i bilen?
I samband med att polisen undersöker bilen och tar fram sakerna. När de undersöker bilen 
och tar fram sakerna blev jag väldigt överraskad, jag visste ingenting om det.

 Du sa tidigare att ni tankade och att du betalade, vart tankade ni?
På bensinmacken såklart. På bensinmacken nära Mc Donalds på vägen från Helsingborg, en 
bit ifrån Helsingborg.

 Tillägg vid uppläsning: Det finns en mack på väg till Helsingborg och där tankade vi, det sa 
jag. Jag känner inte till området, utanför Malmö.

 Du sa tidigare att ni åt på Mc Donalds Värnhem, är det den bensinmacken vid den Mc 
Donalds som du syftar på?
Ja.

 Vilka var du tillsammans med under kvällen?
Mansour, Aladdin och Heidar.

 Vad har du för relation till Mansour?  
Han är vän till mig, vi gick i skolan ihop i Värnhem för 1,5 år sedan.

 Vad har du för relation till Aladdin?
Jag träffade honom på hotellet några dagar innan vi flyttade till Ullared, vi delade rum och 
sedan i Ullared delade vi också rum med varandra.

Vad har du för relation till Heidar?
Heidar känner jag inte till, han är svåger till Mansour.

 Har du träffat Heidar tidigare?
Ja.
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Hur många gånger?
För tre veckor sedan. Jag har sett honom tidigare men vi är inte vänner.

Var körde ni ifrån? 
De åkte från Malmö till Ullared, vi blev hämtade i Ullared och så åkte vi tillbaka till Malmö.

 Vilka åkte från Malmö till Ullared?
Mansour och Heidar.

 Vilka åkte från Ullared till Malmö?
Jag, Alladin, Monsour och Heidar.

 Vilken tid plockade de upp er?
De kom fram till Ullared vid kl. 23:30.

 Vart tog ni vägen när ni kom till Malmö?
Vi gick runt, jag sa till Heidar att jag skulle sova i bilen och sedan skulle jag hälsa på mina 
vänner.

 Lämnade ni bilen någonstans?
Vi åkte runt, gick till fots, vi åt och ja.  

Kan du beskriva var ni körde, vilka gator?
Vi åkte i Värnhem och tankade där för 50 kr, Mansour gick in på Mc Donalds och handlade 
mat och dricka och sedan åkte vi iväg, vi körde runt, åt drack och rökte.

 Vilka områden körde ni?
Först tankade vi, sedan körde vi på en gata och sedan blev vi stoppade av polisen.

 Stannade ni någon mer stans förutom på macken/Mc Donalds?
Nej vi gjorde inte det och vi satt som vanligt i bilen.

 Vad menar du med satt som vanligt i bilen?Jag satt som vanligt i bilen och rullade Hasch.

 Var i bilen satt du? 
Framsätet. Heidar körde och jag satt bredvid honom.

Var i bilen satt Alladin?
I baksätet, bakom föraren.

 Var i bilen satt Monsour?
Han satt bakom mig.

 Bytte ni platser i bilen någon gång?
Jag satt först längst bak, när vi kom till Malmö då bytte jag plats till framsätet.

 Varför det?
Om jag satt längst fram kunde jag lättare rulla haschen.

 Varför är ni ute och kör klockan 03 – 04 på natten? 
Jag ville röka hasch i bilen så sent och jag ville inte att någon skulle se mig.
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 Varför just i Malmö då när du bor i Ullared?
För att jag har bott ca två år i Malmö, alla mina vänner finns här. Jag har bott i Ullared bara 
ca en vecka.

Vem äger PB TTC783?
Jag kan inte registreringsnumret. Men jag vet att Heidar är ägare till bilen.
  
Vem brukar PB TTC783? 
Det är Heidar.

Använder du PB TTC 783?
 Jag kan inte köra bil.

Har du åkt i bilen tidigare? 
Ja det har jag.

När åkte du i bilen sist? 
Det var tre veckor tidigare än igår. Vi var i ankparken och rökte där.

Har du några tillhörigheter i bilen? 
Nej, bara väskan som jag beskrev.

Vems tillhörigheter är det som finns i bilen? 
Jag visste inte vad som fanns i bilen över huvud taget. 

 Vems tillhörigheter är det som finns i bilen?
Jag visste inte, det fanns saker i bilen.

 Hade Alladin med sig något i bilen när ni åkte från Ullared?
Nej.

Varför finns det en kofot i bilen?
Jag visste inte att det fanns saker i bilen innan polisen hittade det, det enda jag hade i bilen 
var hasch, inget annat.

Varför finns det plasthandskar i bilen? 
Jag vet inte. 

 Sa Heidar något om det som fanns i bilen?
Nej han berättade inte om vad som fanns i bilen och varken jag eller Alladin visste något om 
det som fanns i bilen.

 När träffade du Heidar senast?
Det var det tillfället för tre veckor sedan, när vi umgicks. Vi var i ankparken i Malmö då. Den 
stora parken vid centralstationen.

Det finns en mängd smycken i bilen, vems är det? 
Ni kan fråga ägaren till bilen precis som jag sagt tidigare, det enda jag har i bilen är väskan 
med mina tillhörigheter i.

Vems är handväskan som finns i bilen? 
Jag vet inte. 
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Vet du vem den skulle kunna tillhöra?
Jag såg över huvudtaget inte någon handväska.

I bilen hittades en kikare med initialerna F-E. Harsten, är det något du känner till? 
Jag visste inte att det fanns någon kikare.

 Vet du om någon av dina vänner äger en kikare?
Nej jag vet inte det.

 Var bor du? 
Hotel Ullared, jag blev placerad där av flyktingförläggningen i Malmö.

Har du någon inkomst?
Varannan vecka får jag 300 kr.  

 Mohammad godtar ett eventuellt strafföreläggande. 
Mohammad är informerad om förenklad delgivning. 

Uppläst och godkänt

 Arresten, Malmö
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Ghassan Al Hamlawi (5762)
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs gällande beslagtaget gods 
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Sophie Lif
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Amelie Karlsson
Förhörsdatum

2017-10-24
Förhör påbörjat

11:20
Förhör avslutat

11:31
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.

Mohammads försvarare Sophie Lif närvarar under förhöret.

Arabisk tolk Ghassan Al Hamlawi närvarar under förhöret. Tolken och Mohammad 
introducerar sig för varandra och de förstår varandra fullgott.

Mohammad informeras om att förhöret gäller beslagtaget gods. Bilder på gods visas upp för 
Mohammad och han ombeds berätta om det är något som tillhör honom.

 Gällande beslagsprotokoll BG89630 (Punkt 1-7) uppger Mohammad att han inte känner 
igen någonting.

Gällande beslagsprotokoll BG89679 (Punkt 1-4) uppger Mohammad att han inte känner 
igen någonting.

Gällande beslagsprotokoll BG89694-1 uppger Mohammad att det inte är hans.

Gällande beslagsprotokoll BG90927 (Punkt 1-31) uppger Mohammad att han inte känner 
igen någonting.

Gällande beslagsprotokoll BG90944 (Punkt 1-22) uppger Mohammad beträffande punkt 18 
(kikaren) följande:
Jag tror att det är den som vi tagit ifrån lägenheten, det har jag berättat om i tidigare förhör. 



 I övrigt känner han inte igen någonting från protokollet.

 Gällande beslagsprotokoll BG90986-1 uppger Mohammad att det inte är något han känner 
igen.

 Gällande beslagsprotokoll BG91016 (Punkt 1-5) uppger Mohammad att han inte känner 
igen någonting.

Gällande beslagsprotokoll BG91023-1 uppger Mohammad att han inte känner igen det.

Gällande beslagsprotokoll BG96242 1-2 uppger Mohammad att han inte känner igen 
nycklarna.

FL: Vet du vem nycklarna tillhör?
Nej, jag vet inte vems nycklarna är. 

 Gällande beslagsprotokoll BG99089 1-5 uppger Mohammad att han inte känner igen 
någonting förutom beträffande punkt 2 i protokollet där han uppger följande:

Punkt 2: Det är min väska.

 Utöver de beslag som nämnts tidigare i förhöret gör Mohammad även anspråk på de beslag 
som tagits ifrån honom, hans mobiltelefon (BG89605), hans skor (BG89809) samt hans tröjor 
(BG90249 punkt 13-14). 

 Har du någonting du vill tillägga?
Nej

 Har försvararen någon fråga?
Nej

 Uppläst & godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet gods på

Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Elin Andersson
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

11:58
Förhörsplats

Arresten Malmö
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

E.A

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med på förhöret är arabisk telefontolk, tolken och misstänkte uppger att de förstår varandra. 

Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet 
gods på Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.

Misstänkt delges misstanken enligt ovan. 

Misstänkt är informerad om sin rätt att ha försvarare närvarande. 

Misstänkt godtar att förhöret hålls utan försvarare närvarande. 

Vid eventuell rättegång godtar misstänkt den försvarare som rätten förordnar. 

Misstänkt är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Alzafiri FÖRNEKAR häleri gemensamt och i samråd med andra.

Förhörsledaren ber Alzafiri berätta fritt kring misstanken. 
Nej jag har inte tagit saker. Jag har inte med det här att göra, jag har kommit för att besöka 
min svåger, jag bor inte ens här.



 Vad heter din svåger?
Haiderat

 Hur länge har du varit i Malmö och hälsat på honom?
Jag kom idag

Hur tog du dig hit?
Med tåget

Var åkte du från?
Hästveda, Hässleholm

 Vilken tid kom du?
På morgonen runt 9 kanske. 

 Så igår klockan 9 eftersom du greps i natt?
Ja igår

 Har du någon biljett kvar från resan?
Ja har ett kort

Vad för kort?
Skånekortet

Och det betalade du med för resan ner igår vid klockan 9?
Ja det stämmer

Vad gjorde du i natt? 
Jag har inte gjort något.
Jag har träffar några vänner bara, jag var med Haiderat i bilen och de stoppade oss under 
natten. De har stoppat utan anledning, de hade inga skäl att stoppa oss. 

Vilka var du tillsammans med när de stoppade er?
Jag var med dom alla. En vän till mig som går med i skolan, Haiderat också och en kille från 
Marocko. 

Vad har du för relation till Mohammad?
Det är en vän till mig, jag har bott i Malmö förut
Det var längesedan jag träffade honom. Vi träffade alla igår, sen hände det plötsligt bara att vi 
blev stoppade. 

 Förhörslerdarens tillägg: tolken uppger mannen pratar väldigt otydligt och mumlar mycket, 
tolken ber förhörsledaren att be honom prata tydligare. 

Jag har bott länge i Sverige jag har körkort och allt. Varför kan jag inte få lov att vara ute och 
köra. En annan hade blivit av med lägenheten och därför hade vi så mycket saker i bilen. 

 Har du ett svenskt körkort?
Jag menade inte mig jag menade Haiderat som har körkort. 

 Vem hade blivit av med lägenheten?
Haiderat

 Varför hade han blivit av med den?
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Han hade lämnat den till hyresvärden. 

 Samma kväll eller?
Ungefär för en månad sedan så därför kör han runt med alla saker i bilen. 

 Vad har du för relation till Aladdin?
Jag känner inte honom. Jag känner Mohammad 

Vad har du för relation till Haiderat?
Han är min svåger och vän. 

Var körde ni ifrån i natt? 
Vi var vid havet, jag ville bara fördriva tiden tills jag skulle åka hem

 Och när skulle du åka hem?
Runt klockan 5 på morgonen. 

Var åkte ni? Kan du vara mer specifik?
Nära Limhamn, han ville åka till havet och han körde bilen. 

Vem är han?
Haiderat

Vart var ni på väg när polisen stoppade er?
Vi var på väg till parkeringen där. Vi skulle bara vänta där och fördriva tiden. Dom andra bor 
inte heller i Malmö. Det var så att vi skulle träffas i Malmö, han hade lämnat allt som han 
hade hemma lämnade han i bilen. Det är omöjligt att alla dessa grejor är stulna. Bilen är full 
av kläder och de tillhör min syster. 

 Var bor alla?
Jag bor i Hästveda
De bor i ett annat område, kanske 2 timmar till deras i område, jag minns inte vad det heter 
där de bor.
Haiderat har inget boende just nu.
 
 Varför träffas ni då i Malmö?
Eftersom alla bodde i Malmö förut, så ville vi träffas i Malmö, Haiderat har bott här i 11 år.

Så ni åkte alla till Malmö för Haiderat har bott här i 11 år?
Ja.

 Vad har ni gjort när ni varit här då?
Vi har inte gjort något, åkt runt och promenerat. Inget speciellt. 

 Du sa innan: Bilen är full av kläder och de tillhör min syster.  Vem är din syster?
Tahrir

 Varför är alla hennes saker i bilen?
Hon hade mycket saker, vad skulle hon göra av dem. Hälften av sakerna har hon slängt på 
gatan och andra halvan har hon lagt i bilen. 

 Varför har hon inte dem själv?
Hon och hennes man är tillsammans och de bor i bilen. Ibland kommer hon hem till oss. 
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Vart var hon ikväll om hon annars bor i bilen?
Hon var hos sin väninna

 Kan du beskriva var ni körde, vilka gator? 
Nej jag vet inte jag kommer inte ihåg. Det var han som körde inte jag. 

Stannade ni på något ställe? 
Ja vi stannade vid Macdonalds vid värnhem. 

När möttes ni upp igår/idag? 
Först träffade jag Haiderat, sen träffade jag de andra..

 Vilken tid träffades ni alla?
Klockan 13:00, vi skildes åt sedan återförenades vi igen. 

 Vilken tid gick ni ifrån varandra?
Runt klockan 18 skildes vi åt. 
Sen återförenades vi igen efter bara 20 minuter. 

Var i bilen satt du?
Jag satt där bak, precis bakom chauffören.  

Var i bilen satt de andra?
Mohammed satt framme, Aladdin satt bakom honom och Haiderat körde.

Vem äger PB TTC783?
Haiderat 
  
Vem brukar PB TTC783? 
Haiderat

 Bara han?
Ja

Använder du PB TTC 783? 
Nej varför skulle jag använda den jag har inget körkort.

Har du åkt i bilen tidigare? 
Ja jag har suttit i den bilen förut han är ju min svåger. 

När åkte du i bilen sist? 
Det var 2 veckor sedan ungefär

 Var åkte ni då?
Jag minns inte, det var ju två veckor sedan, jag minns inte ens vad jag gjorde för två dagar 
sedan. 

 Men åkte ni i Malmö eller vilken stad måste du komma ihåg?
Ja jag var i Malmö

 Hur länge var du i Malmö vid den tidpunkten?
Någon dag bara och sedan åkte jag tillbaka. 
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Har du några tillhörigheter i bilen? 
Ja cigaretter och telefon. Jag har jacka också.

 Vad har du för telefon?
Iphone 5

 Vad är din pinkod? 
4545

Varför finns det en kofot i bilen?
Den tillhör min syster

 Varför har hon den i bilen?
För det är hennes bil och bilen tillhör hennes man.

Varför finns det plasthandskar i bilen?  
Dom hade dem på sig när de flyttade grejer

Hur vet du att de använde det till det?
Jag hjälpte dem att flytta grejor också

Var flyttade dem till när de inte har något boende?
Vissa saker gav han, vissa grejor lämnade han i bilen. Vissa saker har de slängt i soporna, ni 
kan fråga dem. Han vet bättre

 Var gav han dem till?
Jag vet inte vem han gav dem till eller om det var hans vänner eller så

 Det finns en mängd smycken i bilen, vems är det? 
Det är min systers

Vad används verktygen till, skruvmejsel? 
Jag vet inte.

I bilen finns en väggklocka, vems är den? 
Det är hans.

Vems är handväskan som finns i bilen? 
Jag vet inte

Kan du beskriva handväskan? 
Nej 

I bilen hittades en kikare med initialerna F-E. Harsten, vem är det?
Jag vet inte, jag är bara här på besök. Den är kanske Haiderats

Har du någon inkomst?
Nej  

Har du varit i Malmö fler gånger den senaste tiden?
Ja, jag har sagt, för två veckor sedan ungefär. Jag har vänner här så jag har varit här ibland. 

 Alzafiri uppger att han inte vet sin adress eller telefon nummer men han kan leta upp det i 
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sin mobiltelefon om han får den. 

Alzafiri godtar inte strafföreläggande. 

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Mansour Häleri

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Drissia Benzliha
Språk

Arabiska
Målsägande/misstänkt under 18 år

Ja
Vårdnadshavare underrättad

 
Socialnämnden underrättad om mt

 
Socialtjänsten underrättad om tid för förhör

 
Föräldrar/Vårdnadshavare/Annan underrättad

 

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs kompletterande om gods i bilen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

I Jan-Åke Fälts ställe medverkar

John Nielsen

Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Holmqvist
Förhörsdatum

2017-09-20
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Häktet Helsingborg, Rum 2
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

mh

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gervald, Andreas

Berättelse

Förhörsledarens frågor och förtydliganden i kursiv text.
Misstänktes svar skrivs i antikva.

 I Jan-Åke Fälts ställe medverkar advokat John Nielsen och tolk finns med via telefon. 
Tolken presenterar sig för Mansour och de uppger att de förstår varandra.
Den misstänkte informeras om att misstankarna som han tidigare delgivits kvarstår. Mansour 
informeras om sin rätt att inte yttra sig om misstankarna.

Den bilen som ni sitter i när polisen stoppar er, är det massa saker i, vems är de sakerna?
Det är Haidarats grejor för han har blivit vräkt tidigare. Han betalade inte hyran på sex 
månader. Jag har hjälpt honom att flytta. Han har kastat hälften och behållit hälften.

 Hälften av sakerna i lägenheten?
Ja

 Hjälpte du honom att flytta saker?
Jag hjälpte honom att plocka ut sakerna från lägenheten.

 Finns saker som är dina i bilen också?
Nej jag har inget i bilen, jag bor i mitt hem, jag har inte med de sakerna att göra.



 Du har sagt tidigare att din syster har grejor i bilen, vad är det för grejor?
Ja det finns vissa grejor som är min systers i bilen. Jag vet inte, det var en väska. Väskan var 
mandelfärgad.

 (Tillägg vid uppläsning av förhörsutskriften:
Det är kanske min systers kläder i väskan.)

 De verktyg som fanns i bilen, vems är det?
Jag vet inte, vad var det för något?

 En kofot bland annat
Nej, jag vet inte

 Handskarna i bilen, vems är de? 
Jag kommer ihåg att han gav mig handskar för att plocka in sakerna i bilen.

 När Haiderat flyttade?
Ja, när han flyttade

 Har advokaten några frågor?
Nej

 Har du något annat du vill tillägga Mansour?
Nej det enda är att jag vill prata med mamma.

 Förhöret är uppläst löpande och översatt av tolken för Mansour. Han säger att det 
överensstämmer med det han sagt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Said Saade (4324)
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs gällande beslagtaget gods 
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan-Åke Fält
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Amelie Karlsson
Förhörsdatum

2017-10-24
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

14:03
Förhörsplats

Häktet Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.

Mansours försvarare Jan-Åke Fält närvarar under förhöret.

Arabisk tolk Said Saade närvarar under förhöret. Tolken och Mansour introducerar sig för 
varandra och de förstår varandra fullgott.

Mansour informeras att förhöret gäller beslagtaget gods. Bilder på gods visas upp för 
Mansour och han ombeds berätta om det är något som tillhör honom.

Gällande beslagsprotokoll BG89630 (Punkt 1-7) uppger Mansour att han inte känner igen 
någonting.

 Gällande beslagsprotokoll BG89679 (Punkt 1-4) uppger Mansour: 
1 – Den tillhör Tahrir.
 2 – Den tillhör också Tahrir.

 3 – Den tillhör Tahrir. Jag känner igen den, den låg i bilen. 
Det är första gången jag ser ringarna, men jag tror att de tillhör min syster. Jag vet inte hur 
många av ringarna som är hennes. Hon har lämnat lägenheten och halva hennes tillhörigheter 
finns i bilen. Säkert 100% det tillhör henne.

 4 – Halsbandet är också Tahrirs.



 Gällande beslagsprotokoll BG89694-1 uppger Mansour:
Jag hade ett busskort. Men det är min väns busskort. Den hade jag i fickan. 

 Vad heter din vän? 
Khaled. 

 Varför hade du hans busskort? 
För att jag skulle åka hem och tillbaka, jag skulle till Hästveda. 

 När fick du kortet av din vän?
Ungefär 3 dagar innan jag blev tagen av Polisen.

 Gällande beslagsprotokoll BG90927 (Punkt 1-31) uppger Mansour följande:
(FL: Efter att ha bläddrat igenom första delen t.o.m. punkt 8): 

De här sakerna tillhör säkert min syster. Allt utom klockan, som tillhör Haiderat.

 Gällande punkt 7 uppger Mansour: Den tillhör Haiderat. Jag har sett den hos honom.
 Vid uppläsning säger Mansour (gällande punkt 7): Nej, det där är en kvinnlig klocka. Det 
kan vara min systers.

 Fortsättning beslagsprotokoll BG90927 (from punkt 9): 
Det var många saker i bilen. Haiderat hade blivit utslängd från lägenheten och hade allting i 
bilen. Men det är inte guld de här sakerna.

 20 – Den tillhör också Haiderat.
 21 – Den tillhör min syster Tahrir.
 23 – Den tillhör också min syster Tahrir.

 Gällande beslagsprotokoll BG90944 (Punkt 1-22) uppger Mansour:
3 – Det är dosan till banken, den tillhör Haiderat. Jag har sett den hos honom. 
 5 – Den tillhör min syster. Eftersom hennes saker fanns i bilen. Jag känner igen den.
 6 – Det tillhör en svensk. Det tillhör Kevin, en kompis till Haiderat, som bor i Landskrona. 
 9 – Den tillhör Haiderat, jag känner igen den.
 10 – Den tillhör också Haiderat. 
 15 – Det är min syster Tahrirs.
 18 – Kikaren, det är första gången jag ser den. Jag har inte sett den förr.
 19 – Den har jag sett hos honom också. Hos Haiderat.
 20 – Det är min systers Tahrirs smink.
 21 – Den väskan är min syster Tahrirs.
 22 – Det kan vara Haiderats, jag är inte säker men jag tror det.

 Gällande beslagsprotokoll BG90986-1:
Det där är en gammal 20-lapp. Är de svenska? 

 Gällande beslagsprotokoll BG91016 (Punkt 1-5):
1 – Den tillhör min syster Tahrir. 

 2 – Det tillhör också min syster Tahrir

 3 – Det är min. Den var i min ficka. Jag fick den som en present av en person. Det kallas för 
ett imam-svärd.
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 Vid uppläsning uppger Mansour: Nej, jag hade det på mig  (FL: Mansour pekar och visar 
runt halsen), inte i fickan.

 4 – Det tillhör mig det också.

 Gällande beslagsprotokoll BG91023-1:
Den tillhör Haiderat.

 Gällande beslagsprotokoll BG96242 (Punkt 1-2):
1 – Det är hemnycklar till Haiderat. 

 FL: Vart går de nycklarna?
De går till hans lägenhet vid Värnhem.

2 – Jag vet inte vad detta är. Det är säkert Haiderats. Kanske att de går till jobbet.

 Gällande beslagsprotokoll BG99089 (Punkt 1-5):
 3 – Den tillhör Haiderat.
 4 – Den tillhör min syster Tahrir. Det är en fön va?
 5 – Jag har inte sett den. Det måste vara Haiderats.

Utöver beslag i protokoll som nämnts tidigare i förhöret gör Mansour anspråk på de beslag 
som tagits ifrån honom, hans mobil (BG89648), hans kläder (BG90249 punkt 9-12) samt 
hans skor (BG89813).

 Har du någonting du vill tillägga?
Nej.

 Har försvararen någon fråga?
Nej.

 Uppläst & godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolk id: 3328
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet gods på

Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Charlotte Eliasson
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:03
Förhörsplats Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är telefontolk på arabiska. Alladin och tolken förstår varandra väl.

 Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet 
gods på Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.

Alladin delges misstanken enligt ovan. 
Alladin är informerad om sin rätt att ha försvarare närvarande. 
Alladin godtar INTE att förhöret hålls utan försvarare närvarande. 
Vid en eventuell rättegång godtar Alladin den försvarare som förordnas åt honom.

Alladin är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Alladin vill inte yttra sig om misstanken utan försvarare närvarande.

Förhöret avbryts då Alladin inte vill yttra sig utan någon advokat närvarande. 

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-Kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Naji Aouad
Språk

Arabiska (Nordafrikansk)

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Häleri gemensamt och i samförstånd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet gods på

Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jesper Lang
Förhörsdatum

2017-09-05
Förhör påbörjat

11:38
Förhör avslutat

12:29
Förhörsplats

RCM Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är telefontolk på arabiska. Aladdin och tolken förstår varandra väl.

Häleri gemensamt och i samförstånd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt 
stulet gods på Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.

Aladdin delges misstanken enligt ovan.

Aladdin förstår misstanken.

Aladdin är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Aladdin FÖRNEKAR brottet häleri.

 Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
Aladdin ombeds berätta fritt utifrån misstanken.
Menar du den kvällen när ni grep oss?

 Ja.
Denna dagen hade vi inte gjort något.

Vad gjorde du igår natt? 
Jag har inte gjort något, jag hade druckit alkohol och var med i bilen och åkte.



 Vad menar du med att du inte har gjort något?
Jag har inte gjort något, det var normalt, jag drack alkohol och åkte i bilen.

Vilka var du tillsammans med under kvällen?
Jag känner en av dom jag var med. Föraren till bilen har jag träffat nyligen.

 Vem känner du?
Jag känner Mohammed, han bor i ett camp i Malmö med mig. Ett hotell i Malmö.

Vem var dom andra då?
Det var två personer till. Mohammed presenterade dom för mig. Jag känner inte dom.

Var det första gången du träffade dom andra två igår?
Nej det var inte första gången.

 När har du träffat dom innan då?
Det var inte längesen. Det var när jag bodde i Malmö, nu har jag flyttat.

 Var bor du nu? 
Ullared.

Var körde ni ifrån igår? 
Jag själv var i Ullared och drack alkohol sen åkte jag med dom.

Vilken tid träffades ni?
Kommer inte ihåg exakt men på kvällen, kanske vid 23-24 ungefär.

Kan du beskriva var ni körde, vilka gator?
Först startade vi där jag bor i Ullared. Jag drack alkohol innan jag åkte i bilen och dom andra 
körde bilen.

 Hämtade dom andra tre dig i Ullared då?
Ja, alla tre var i bilen.

 Körde dom från Malmö och hämtade dig i Ullared sen tillbaka till Malmö?
Ja.

Vilka områden körde ni i, i Malmö?
Dom körde runt. Jag känner inte till Malmö bra, dom körde runt.

Var i bilen satt du? 
Baksätet bakom föraren.

Var i bilen satt Mohammad?
Han satt bredvid mig. Jag var påverkad av alkohol, dom bytte platser men en satt bredvid mig.

 Hur mycket hade du druckit?
7 burkar öl och en halv flaska whiskey.

 Kommer du ihåg allt från kvällen?
Jag minns att vi åkte runt i bilen tills vi blev stoppade av polisen.
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Varför är ni ute och kör klockan 03 – 04 på natten? 
Det var normalt. Vi åkte bara runt.

Varför just i Malmö då när du bor i Ullared?
Ullared är ett litet samhälle och Malmö är en stor stad.

Vem äger PB TTC783?
Ni vet vem som körde bilen, jag vet inte vem som äger bilen eller namnet på honom.

Har du åkt i bilen tidigare? 
Jag har åkt med den tidigare när vi festade och det inte fanns bussar. Då brukade den bilen 
köra oss till hotellet där vi bodde i Malmö, hotellet som tillhör migrationsverket.

När åkte du i bilen senast? 
Kommer inte ihåg exakt.

Har du några tillhörigheter i bilen? 
Nej, jag äger inget i bilen.

Vems tillhörigheter är det som finns i bilen? 
Bilen är inte min så jag vet inte vem som äger sakerna i bilen.

Varför finns det en kofot i bilen?
Det vet jag inte, det kanske tillhör chauffören.

Varför finns det plasthandskar i bilen? 
Vet inte.

Det finns en mängd smycken i bilen, vems är det? 
Jag vet inte, dom kanske är till förarens fru.

 Vad heter hon då?
Föraren känner jag inte. Hur ska jag då känna hans fru?

Vems är handväskan som finns i bilen? 
Vet inte.

I bilen hittades en kikare med initialerna F-E. Harsten, är det något du känner till? 
Nej.

Vet du om någon av dina vänner äger en kikare?
Den här kikaren har jag inte sett så jag vet inte om någon av mina vänner äger den.

När du kom in till arresten hade du en ring i en kedja runt halsen och en ring på 
handen. Var har du fått dessa ifrån?
Ja det hade jag. Det var en present som jag fått.

 Av vem?
En person i Malmö.
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Vad heter den personen?
I området i Södervärn träffade jag denna personen för inte så längesen.

 Vet du vad personen heter?
Jag vet inte vad han heter.

 Känner du honom?
Nej jag känner inte honom.

 Varför skulle någon som du inte känner ge dig smycken i present?
Denna personen har sålt det till mig.

 Vad fick du betala för det då?
500 kr.

 Tyckte du inte att det var billigt för dom smyckena?
Han skulle sälja det och jag sa att jag kunde köpa det. Han sa att jag själv kunde sälja dom 
vidare för ett högre pris, det var därför jag köpte dom.

Varför sa du först att ringarna var en present?
Det var en som jag fick i present eftersom jag hade köpt den andra.

Det står två namn och ett datum ingraverat i ringarna, vet du vilka namn det är?
Nej.

Har du sett att det står namn och datum i ringarna?
Jag har sett att det står något skrivit eller graverat men jag vet inte vad det står.

Har du aldrig tänkt att ringarna kan vara stulna eftersom det står namn i dom?
Jag frågade denna personen men han svarade att dom inte är stulna.

Hur länge har du haft ringarna?
Cirka 6 dagar.

 Var hade han fått ringarna ifrån om han nu sa att dom inte var stulna?
Han sa att dom var hans egna men han saknade pengar och ville sälja dom.

 Något annat att tillägga?
Nej.

Uppläst och godkänt

Aladdin kan inte uttala sig om straffäreläggande då han säger att han inte förstår innebörden 
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av detta, även fast förhörsledaren förklarat det.

Aladdin informeras muntligen om förenklad delgivning och har förstått innebörden av detta. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Issam El-Ali (1414)
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om beslagtaget gods
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lisa Olsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Amelie Karlsson
Förhörsdatum

2017-10-26
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:41
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.
Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.
Aladdins försvarare Lisa Olsson närvarar under förhöret.
Arabisk tolk Issam närvarar under förhöret. Tolken och Aladdin introducerar sig för 
varandra och de förstår varandra fullgott.

Aladdin informeras om att förhöret gäller beslagtaget gods. Bilder på gods visas upp för 
Aladdin och han ombeds berätta om det är något som tillhör honom.
Aladdin informeras om rätten att inte yttra sig under förhörets gång.

 Gällande beslagsprotokoll BG89630 1-7 uppger Aladdin:
Punkt 4 – Det är mycket möjligt att det är min. 

 Hur menar du?
Det är min. Den har jag haft innan.

 Gällande beslagsprotokoll BG89679 (Punkt 1-4):
Punkt 1 – Det är min. Den har jag haft innan. 

 Var har du köpt den?
Den har jag köpt i Malmö. På Södervärn. Jag köpte den för 500 kr. 

 Vem har du köpt den av?
Av en person. 

 När köpte du den?



Jag kommer inte ihåg när jag köpte den. För ca ett par månader sedan.

 Hur långt innan du greps köpte du den?
(FL:s anteckningar: först säger Aladdin att han köpte den efter han greps. När FL förklarar 
att det är omöjligt, eftersom han suttit i arresten eller häktet sedan dess och han således inte 
kan ha köpt någonting därefter ändrar han sig och säger följande stycke).
Det var en måndag jag greps, jag köpte den på lördagen.

 Punkt 4 – Det är min. 

 Hur vet du att det är ditt?
Den har jag haft innan. Jag köpte den här i Malmö. På Södervärn. Samma lördag som jag 
köpte ringen  (FL: Punkt 1).

 Vad betalade du för halsbandet?
Jag betalade 500 kr för det och ringen.

 Har du sett ringarna under punkt 2 och 3 tidigare?
Inte punkt 3. 
Punkt 2 har jag sett tidigare. Jag hade två ringar som var likadana. Den andra ringen  (FL: 
Punkt 2) köpte jag också på samma plats som den första  (FL: Punkt 1). 

 Kommer du ihåg vilken tid på dygnet du köpte de här smyckena?
På kvällen

 Var det ljust eller mörkt ute?
Lite mörkt

 Står det någonting i ringarna eller vad är det som gör att du ser att det är dina?
Nej

 Du har aldrig sett ring 3 tidigare?
Nej

 Du hade alla de här smyckena på dig när du greps, hur kommer det sig att du inte minns den 
tredje ringen?
Jag vet inte

 Den hade du på dig när du greps, hur kommer det sig att du inte minns den?
Det vet jag inte, det är mycket möjligt att det är min.

 Vid uppläsning:
Vad var det du köpte av dessa smyckena?
Alltså det var inte riktigt Södervärn, jag är ny i stan.

 Vilka av de här sakerna köpte du på Södervärn?
Ringarna och halsbandet

 Hur många av ringarna?
3 st

 Och du betalade 500 kr för allt?
Ja
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 Gällande beslagsprotokoll BG89694-1 uppger Aladdin:
Det är inte mitt

 Gällande beslagsprotokoll BG90927 (Punkt 1-31) uppger Aladdin:
Jag känner inte igen någonting.

 Gällande beslagsprotokoll BG90944 (Punkt 1-22) uppger Aladdin:
Punkt 7 – Jag har haft ett likadant. Jag vet inte om det är mitt eller inte, jag har ett likadant. 
När jag blev gripen så visade Polisen mig ett likadant. Det hade jag i fickan. Det låg 
tillsammans med hotellkortet, hotellet där jag bor.
I övrigt ingenting.

 Gällande beslagsprotokoll BG90986-1 uppger Aladdin:
Känner inte igen.

 Gällande beslagsprotokoll BG91016 (Punkt 1-5) uppger Aladdin:
Ingenting

 Gällande beslagsprotokoll BG91023-1 uppger Aladdin:
Nej

 Gällande beslagsprotokoll BG96242 (Punkt 1-2):

FL: Har du sett några av dessa nycklar tidigare?
Aldrig

 Gällande beslagsprotokoll BG99089 (Punkt 1-5) uppger Aladdin:
Nej

 Utöver de protokoll som nämnts tidigare i förhöret gör Aladdin anspråk på gods som tagits i 
beslag ifrån honom, hans mobil (BG89673-2), hans skor (BG89815) samt hans kläder 
(BG90249 Punkt 4-8).  

 Har du någonting du vill tillägga?
Nej

 Har försvararen någon fråga eller något att tillägga?
Nej

 Uppläst & godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Daktningsfoto
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet gods på

Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Pamela Karlsson
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

10:06
Förhör avslutat

11:28
Förhörsplats

Arresten, Malmö.
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

PK

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Häleri gemensamt och i samråd med andra genom att ha befattat sig med misstänkt stulet 
gods på Nordlings väg i Malmö, tom 2017-09-04 kl. 03:58.

Salim delges misstanken enligt ovan. 

Salim är informerad om sin rätt att ha försvarare närvarande. 

Salim godtar att förhöret hålls utan försvarare närvarande. 

Vid eventuell huvudförhandling godtar Salim den försvarare som rätten förordnar. 

Salim är informerad om sin rätt att inte behöva yttra sig kring misstanken. 

Salim  FÖRNEKAR häleri gemensamt och i samråd med andra.

 Förhörsledaren ber Salim berätta fritt kring misstanken. 
Vi har varit ute. Vi körde en runda. Jag har hämtat dem först, mot Göteborg till. Innan 
Göteborg är det. Dem bor där. Inte alla, bara två. 

 När hämtade du dem? 
Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag ska tänka lite. Jag körde härifrån nästan vid 21-21:30 sen 
körde vi tillbaka till Malmö. Vi stannade på vägen också, på McDonalds och åt. 



 Vilken McDonalds åt ni på? 
Jag vet inte, det var när vi åkte mot Malmö.  Men det var inte i Malmö. 

 Vilka var det som du hämtade? 
En kommer från Marocko, jag kallar honom Marocko och den andra kommer ifrån Syrien 
och Libanon. Han från Syrien kallas för Aborreda. 

 Vet du vad dem heter? 
Ahmed eller Mohammed eller något sånt, han som kommer från Syrien. 

Han som jag kallar Marocko, har ett svårt namn. Jag vet inte vad han heter. 

Åkte du själv i bilen när du skulle hämta dem? 
Mansour åkte med. 

 När och var hämtade/träffade du Mansour? 
Han var med mig. Jag är gift med hans syster. Han sov hos någon vän i förrgår, sen tog han 
bussen och kom hem till mig. 

 Var det någon mer som var med er? 
Bara vi fyra. 

Vad har du för relation till Mohammad (Salim kallar honom för Aborreda)? 
Monsour känner honom. Jag känner honom via Monsour. 

 Brukar du umgås med Aborreda (Mohammad)?  
Inte så ofta. För tre veckor sedan träffade jag honom. Jag träffade honom första gången för 
två månader sedan. 

Vad har du för relation till Aladdin (Salim kallar honom för Marocko)?
Jag känner Mohammed och Mohammed känner han från Marocko. Jag umgås på samma sätt 
som med Mohammed. 

Vad har du för relation till Mansour?  
Jag är gift med hans syster, i snart ett och ett halvt år. Jag har inte hängt så mycket med dem, 
för jag har inte haft tid. Jag hade ett jobb innan, snart ska jag börja jobba igen i Danmark. 

Var körde ni ifrån när du och Mansour skulle hämta de andra? 
Jag var på Möllan och köpte cigg, Mansour var också på Möllan sen körde vi för att hämta 
dem. 

 Vart startade du bilen, var stod den parkerad först? 
På Möllan. Den står nästan alltid där, annars står den nära hemma hos mig. 

När kom ni tillbaka till Malmö? 
Vid 00 – 01 var vi där, där vi skulle hämta de andra.  

 När var ni tillbaka i Malmö? 
Jag kommer inte ihåg faktiskt. 

 Hur lång tid tar det att köra dit, där ni skulle hämta de två andra? 
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Nästan 2,5h. 

 Vad skulle ni göra tillsammans, varför skulle du hämta dem? 
De skulle sova hos en kompis, de frågade mig om jag kunde hämta dem. 

 Så ni skulle inte göra något tillsammans? 
Nej.  De skulle betala för bara bensinen. 

 Var skulle du lämna dem? 
Mot Nydala. 

 Adress? 
Innan Nydala Loppis. Det finns en man som säljer arabiskt kött där, där skulle jag lämna 
dem. 

Vad skulle du göra efter att du släppt av Mohammed och Aladdin? 
Jag tänkte gå hem och sova med min fru. 

Kan du beskriva var ni körde, vilka gator? 
Efter att jag hade hämtat Mohammed och Aladdin så åkte vi till Möllan och köpte cigg och 
godis och sen körde vi till hamnen. 

 Vad gjorde ni vid hamnen? 
Vi startade bara musik och pratade. 

 Men du sa innan att du körde dem direkt till Nydala? 
Nej jag skulle köra dem senare, jag skulle köra dem vid 04-05 på natten. För killen som de 
skulle sova hos jobbar och hade inte slutat. Jag känner inte den killen. 

Vad gjorde ni efter att ni hade varit vid hamnen? 
Jag skulle köra dem faktiskt, de skulle till den här killen. 

Stannade ni på något ställe? På någon mack eller liknande? 
Nej.  

Var i bilen satt du? 
Det var jag som körde. 

 Vem satt bredvid dig fram? 
Mohammed. 

 Vem satt bakom dig? 
Marocko killen. 

Monsour satt höger bak. 

Varför är ni ute och kör klockan 03 – 04 på natten? 
För att jag blev sen till Malmö och den här killen som de skulle sova slutar sent. 

Vem äger PB TTC783? 
Jag äger den. 
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Vem brukar PB TTC783? 
Jag och sen har jag en vän som kör bilen ibland. 

Vad heter vännen? 
Mohammed. 

 Han som åkte med? 
Nej en annan. 

 Vad heter han i efternamn? 
Det vet jag inte. Det är en vän, han har svenskt körkort också och bor i Malmö. 

 Var i Malmö bor han? 
Segevång. 

Är det någon annan som brukar bilen?
Nej, bara jag och Mohammed. 

 När lånade Mohammed bilen sist? 
För tre dagar sedan. 

Och innan dess? 
Hans bil är sönder så han lånar den ibland. 

När åkte du i bilen sist förutom i natt? 
I lördags. 

 Hur länge lånade Mohammed bilen för tre dagar sedan? 
3 – 4 timmar på kvällen. 

 När fick du tillbaka den? 
Vid 02 tiden på kvällen tror jag. Men jag kommer inte ihåg om det var två eller tre dagar 
sedan. 

Har du några tillhörigheter i bilen? 
Det finns saker som är mina, det finns saker som inte är mina. Allt är inte mitt. 

 Vilka saker i bilen är dina? 
Brukar, jag tycker om att spara pant. Verktygen är mina, min frus väska, brev, lite smink har 
min fru också. Det är det jag vet just nu, som jag kommer ihåg. 

 Kan du beskriva din frus väska? 
Handväska, beige. 

 Vad heter din fru? 
Tahri Asfari. 

 De andra sakerna som finns i bilen, vems är det? 
Det finns några grejer som är Mohammeds han som brukar låna min bil och kläder som är 
Monsours. 
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Mohammed (Abdorra) har lagt en väska i bilen. 

Vad är det för väska som Abdorra har lagt i bilen? 
Jag vet inte.  

Varför finns det en kofot i bilen?
Förra gången så köpte jag det till min pappa, min pappa har bilvård och tvätt i Trelleborg. 
Han bad mig köpa en kofot. 

 När köpte du kofoten? 
Två veckor sedan kanske.  

 Var köpte du kofoten? 
Från Biltema. 

 Vad kostade den? 
Det vet jag inte, kommer inte ihåg. 

 På ett ungefär? 
Jag fick 1000kr från min pappa och blir det mycket pengar kvar så skulle jag behålla det. 

Vänta, jag vet inte om jag köpte den på Biltema, jag köpte den på Loppis. Nydala loppis och 
betalade 250kr för den. 

Det är verktyg, det är till bilar och sånt. 

Varför finns det plasthandskar i bilen?  
Därför mina bromsar har gått sönder och jag får fylla på. Jag tog handskarna från Jet. 

 Vilken Jet? 
I Malmö. 
  

Det finns en mängd smycken i bilen, vems är det? 
Det är min frus. 

Vad används verktygen till, skruvmejsel? 
Jag använder det till bilen. Vad ska man göra med dem annars, seriöst. 

 Vad använder du skruvmejsel till i bilen? 
Skruvar ut högtalare och så. 

I bilen finns en väggklocka, vems är den? 
Det har jag köpt från Loppis, det är jättegammalt. Jag gillar gamla grejer. 

Varför finns din frus handväska i bilen? 
Det ligger lite smink i den. Därför att hon sminkar sig ibland i bilen. 

 Ligger alltid väskan i bilen? 
Ja. 

Varför finns ditt pass i handväskan? 
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Jag har varit i Danmark, när jag sökte jobb. Jag gav mitt pass till min fru och då satt hon i det 
i väskan förmodligen. 

I samma fack som ditt pass förvaras i handväskan finns ett kort tillhörande en Elsa, 
vem är Elsa?  
Elsa? Inget som jag känner igen. Det låter jätte konstigt. 

 Känner din fru någon som heter Elsa? 
Nej. 

Vad har du för mobiltelefon? 
Nokia, svart. Ni hade den innan .  

Pinkod? 
Det finns ingen pinkod. 

Är det något annat som du vill tillägga? 
Nej. 

Salim godtar inte strafföreläggande. 

Salim är informerad om förenklad delgivning. 

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Salim, Haiderat Raad; 2017-09-04 10:06   diarienr: 5000-K1086793-17

 351



352

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1086793-17
Hörd person

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Akila Selam
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om beslagtaget gods
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Ulrika Bengtsson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Amelie Karlsson
Förhörsdatum

2017-10-25
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

11:35
Förhörsplats

Häktet Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Biträdande förhörsledare Viktoria Nordström närvarar under förhöret.

Haiderats försvarare Ulrika Bengtsson närvarar under förhöret.

Tolk Akila Selam närvarar under förhöret. Tolken och Haiderat introducerar sig för 
varandra och de förstår varandra fullgott.

Haiderat informeras om att förhöret gäller beslagtaget gods. Bilder på gods visas upp för 
Haiderat och han ombeds berätta om det är något som tillhör honom.

Haiderat informeras om att han har rätt att inte yttra sig under förhörets gång.

 Gällande beslagsprotokoll BG89630 (Punkt 1-7) uppger Haiderat följande:
2 – Den är min. Den var i min verktygslåda. Verktygslådan låg i bagageutrymmet.
 5 – Den är min. Den skulle också ligga i min verktygslåda. Jag vet inte om de har tagit ut den 
ur bilen.

 (FL: Gällande punkt 6 och 7): Jag är säker på att de här korten har de hämtat på den här 
platsen.

 Vad menar du med dem?
Jag har pratat om Mohammad tidigare. Han har hotat mig.

 Hur kan du vara säker på att de är från någon den här platsen?



Mohammad har sagt att han hade saker i min bil, han skulle hämta dem senare.

 Vid uppläsning av förhöret tillägger Haiderat: Jag är inte säker, jag har inte ett sådant kort. 

(FL:s anteckningar: Haiderats försvarare uppger: Jag tolkar det som att han menar att han 
inte sagt det du säger).

Jag menar att jag inte har sagt att det är från någon speciell plats. 

 Har du sett var i bilen korten låg någonstans?
Det låg inte i framsätet i alla fall. 

 (FL: Gällande punkt 7): Detta kortet låg i en väska tillsammans med ditt pass, hur förklarar 
du det?
Det vet jag inte. Jag undrar hur den har hamnat där i min väska.

 Den väskan som både det kortet och ditt pass låg i har din fru gjort anspråk på.
Okej, nu kopplar jag ihop, vänta vänta. Jag ska försöka samla mig. 
Jo, den väskan som hon gjorde anspråk på, den hade hon köpt av en väninna. Hon har alltid 
mitt pass med sig.
Så det är mycket möjligt att hon trodde att det är mina kort, och därför stoppade hon undan 
dem. Hon vet inte hur man använder korten.

 Har du ett Coop-kort?
Nej. Eller jag är inte säker. Jag har massa kort i alla fall. Eftersom hon inte kan svenska och 
är ny i Sverige så plockade hon säkert ner dessa i väskan.

 Vet du vad det är för väska?
Nej

 Varför har hon ditt pass?
Hon tror jag ska resa iväg ibland.

 Varför tror hon att du ska resa?
Hon tror att när vi bråkar och jag går ut så tror hon att jag ska resa iväg.

 Använder din fru bilen?
Nej, men hon städar den ibland.

 Brukar din fru åka med i bilen?
Ja absolut.

 Gällande beslagsprotokoll BG89679 (Punkt 1-4) uppger Haiderat:
Jag har aldrig sett dessa grejer tidigare. Mohammad hade massor av grejer i min bil i alla fall, 
han skulle hämta dem senare. De har legat i bagaget i bilen.

 Gällande beslagsprotokoll BG89694-1 uppger Haiderat:
Den är inte mitt. Jag har inget busskort.

 Gällande beslagsprotokoll BG90927 (Punkt 1-8) uppger Haiderat:
Det är ingenting i detta protokoll som jag känner igen. Det är första gången jag ser dem.

 Fortsättning på beslagsprotokollet (Punkt 9-31):
Gällande punkt 21 – Det är min frus. Jag har köpt den från Triangeln. Från han som har 
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klockor på andra våningen, jag har kvitto någonstans. Jag köpte den innan vi gifte oss. Den 
har gått sönder lite grann.

FL: När Haiderat ser baksidan av klockan tillägger han: Jaha den är från H&M. Också på 
Triangeln, jag har köpt två stycken klockor. Den andra klockan är nog hemma, jag är inte 
säker. Den andra klockan är silvrig, denna från H&M är i guld.

22 – Det är den andra klockan. Den är lite böjd här i bandet som jag menade  (FL: När han 
under punkt 21 säger att klockan gått sönder lite grann)..

 Gällande beslagsprotokoll BG90944 (Punkt 1-22) uppger Haiderat:
1 – Det här är förpackningen till ett armband till min fru.

 3 – Den här vet jag vems det är. Den tillhör killen som jag köpte bilen av. Jag har ringt 
honom så att han ska hämta den. 

 Vad heter han?
Jag vet inte vad han heter, men han bor i Landskrona.

4 – Den är min. Från Pantbanken i Triangeln.
 När fick du det?
(FL: Haiderat läser på kvittot) 28/8

 Kommer du ihåg vad du lämnade in för att få kvittot?
Jag vet att det är till min fru. Jag tror det är armbandet, som låg i lådan (Punkt 1).

 6 – Jag vet inte exakt vems det är. Jag vet inte om det är till dem.

 Vilka menar du när du säger dem?
Jag vet inte om det är Mohammad eller de, som lånat min bil.

 7 – Det är min frus kort, från Migrationsverket.
 8 – Det är mina papper. 
 9 – Den är också min. Den var i verktygslådan. Jag vet inte om de använt den.
 16 – När jag öppnade bagageluckan såg jag den och frågade Mohammad. Då sa han att det är 
hans gamla klocka.

 Tillägg vid uppläsning av förhöret: Jag menar inte att det är hans, han sa att han skulle hämta 
dem senare.

 19 – Den är min. Den har jag köpt på loppisen i Nydala. Vi har haft bilverkstad på Norra 
Grängesbergsgatan. 

 Använder man kofot på en bilverkstad?
Ja, till däcken.

 20 – Det är min frus smink.

 21 – Jag har sett den i bilen tidigare.

 När såg du den i bilen?
Det är lite svårt.

 Minns du var i bilen den låg?
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Den låg i bagaget.

 Gällande beslagsprotokoll BG90986-1 uppger Haiderat:
De känner jag inte igen.

 Gällande beslagsprotokoll BG91016 (Punkt 1-5) uppger Haiderat:
Jag känner inte igen någonting.

 Gällande beslagsprotokoll BG91023-1 uppger Haiderat:
Den känner jag inte igen.

 Gällande beslagsprotokoll BG96242 (Punkt 1-2) uppger Haiderat:
1 – Det är mina nycklar. De låg i dörren, i sidan. Till min mammas och pappas lägenhet, de 
bor på Vendelsfridsgatan 4B. Pappa bor på Docentgatan 9D, larmbrickan går till pappa.

 2 – Jag har sett dem i bilen innan.

 Var i bilen?
Det kommer jag inte ihåg.

 Minns du när?
Jag kommer inte ihåg exakt, men jag har sett dem.

 Gällande beslagsprotokoll BG99089 (Punkt 1-5) uppger Haiderat:
3 – Det är min ficklampa. Den har jag köpt för länge länge sedan. Säkert ett år sedan. Den låg 
i sidan på dörren. På förarplats. Jag har använt den senast när mina bromsar hade gått sönder. 
Jag ringde en killkompis som är bra bilmekaniker, han sa då att jag skulle hämta olja till 
motorn. Det var på kvällen, det var mörkt, så jag lyste med den. 

4 – Det är den jag trodde var en fön. Den är Mohammads. Han sa att han skulle hämta den.

 5 – Denna skulle Mohammad också hämta senare.

 Utöver de protokoll som nämnts tidigare i förhöret gör Haiderat anspråk på gods som tagits 
i beslag ifrån honom, hans bil (BG90522), hans mobil (BG89673-1), hans skor (BG89816) 
samt hans kläder (BG90249 punkt 1-3).  

 Har du någonting du vill tillägga?
Nej. 

 Har försvararen någon fråga?
Nej

 Uppläst & godkänt
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Fotografi(er) Arbetsgivarintyg Undersköterska Haidarat, 2017-09-04 06:12   diarienr: 5000-K1086793-17
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Fotografi(er) Arbetsgivarintyg Undersköterska Haidarat, 2017-09-04 06:12   diarienr: 5000-K1086793-17
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Fotografi(er) Arbetsgivarintyg Undersköterska Haidarat, 2017-09-04 06:12   diarienr: 5000-K1086793-17
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Fotografi(er) Arbetsgivarintyg Undersköterska Haidarat, 2017-09-04 06:12   diarienr: 5000-K1086793-17

 360



Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (13)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på Aladdin El-arabi. 990722 när denne inkom till rättscentrum.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (13)

IMG_6661.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 3 (13)

IMG_6662.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 4 (13)

IMG_6663.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 5 (13)

IMG_6664.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 6 (13)

IMG_6665.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 7 (13)

IMG_6666.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 8 (13)

IMG_6667.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 9 (13)

IMG_6668.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 10 (13)

IMG_6677.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 11 (13)

IMG_6678.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 12 (13)

IMG_6679.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 13 (13)

IMG_6680.JPG

Aladdin El-Arabi. 990722.

Fotografi(er) Bildkollage på El-arabi, 2017-09-04 06:06   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (6)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på Mansour, Alzafiri. 990102 när denne inkom till rättscentrum.

Fotografi(er) Bildkollage på Mansour, 2017-09-04 06:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (6)

IMG_6651.JPG

Mansour, Alzafiri. 990102.

Fotografi(er) Bildkollage på Mansour, 2017-09-04 06:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 3 (6)

IMG_6652.JPG

Mansour, Alzafiri. 990102.

Fotografi(er) Bildkollage på Mansour, 2017-09-04 06:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 4 (6)

IMG_6653.JPG

Mansour, Alzafiri. 990102.

Fotografi(er) Bildkollage på Mansour, 2017-09-04 06:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 5 (6)

IMG_6654.JPG

Mansour, Alzafiri. 990102.

Fotografi(er) Bildkollage på Mansour, 2017-09-04 06:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 6 (6)

IMG_6655.JPG

Mansour, Alzafiri. 990102.

Fotografi(er) Bildkollage på Mansour, 2017-09-04 06:15   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (6)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på Al Agawi, Mohammad. 971205 när denne inkom till rättscentrum.

Fotografi(er) Bildkollage på Al Agawi, 2017-09-04 06:16   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (6)

Al Agawi, Mohammad. 971205

Fotografi(er) Bildkollage på Al Agawi, 2017-09-04 06:16   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 3 (6)

Al Agawi, Mohammad. 971205

Fotografi(er) Bildkollage på Al Agawi, 2017-09-04 06:16   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 4 (6)

Al Agawi, Mohammad. 971205

Fotografi(er) Bildkollage på Al Agawi, 2017-09-04 06:16   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 5 (6)

Al Agawi, Mohammad. 971205

Fotografi(er) Bildkollage på Al Agawi, 2017-09-04 06:16   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 6 (6)

Al Agawi, Mohammad. 971205

Fotografi(er) Bildkollage på Al Agawi, 2017-09-04 06:16   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (10)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på Haiderat, Raad, Salim. 890929-0754. När denne inkom till 
rättscentrum.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (10)

IMG_6645.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 3 (10)

IMG_6646.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 4 (10)

IMG_6647.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 5 (10)

IMG_6648.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 6 (10)

IMG_6649.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 7 (10)

IMG_6650.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 8 (10)

IMG_6669.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 9 (10)

IMG_6670.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 10 (10)

IMG_6671.JPG

Bilder på misstänkt, Haiderat, Raad, Salim.

Fotografi(er) Bildkollage på Haiderat, 2017-09-04 06:17   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (2)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

LMA kort Al Agawi

Fotografi(er) LMA-kort Al Agawi, 2017-09-04 06:40   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (2)

Al Agawi LMA.JPG

Fotografi(er) LMA-kort Al Agawi, 2017-09-04 06:40   diarienr: 5000-K1086793-17
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Fotografi(er) Pass Haiderat, 2017-09-04 06:48   diarienr: 5000-K1086793-17
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Fotografi(er) Asylsökande El Arabi Aladdin Migrationsverket, 2017-09-04 09:23   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (2)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

LMA-kort Alzafiri

Fotografi(er) LMA-kort 990102, 2017-09-04 10:56   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (2)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) LMA-kort 990102, 2017-09-04 10:56   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-04

Diarienummer

5000-K1086793-17

Sida 1 (16)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Anträffande av gods i bilen.

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 3 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 4 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 5 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 6 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 7 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 8 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 9 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 10 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 11 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 12 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 13 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 14 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Platser där gods hittades i bilen

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 15 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 16 (16)

Nordlinds väg 217 48 Malmö

Fotografi(er) Anträffande av gods i bil, 2017-09-04 16:01   diarienr: 5000-K1086793-17
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Inkommen skrivelse Migrationsverket, 2017-09-11 09:14   diarienr: 5000-K1086793-17
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Inkommen skrivelse Migrationsverket, 2017-09-11 09:14   diarienr: 5000-K1086793-17
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Inkommen skrivelse Migrationsverket, 2017-09-11 09:14   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-09-28

Diarienummer

u0006819

Sida 1 (16)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

5000-K1086793-17
Pb TTC783 
Beslagtaget gods

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (16)

IMG_7381.JPG

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 3 (16)

IMG_7382.JPG

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 4 (16)

IMG_7385.JPG

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 5 (16)

IMG_7386.JPG

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 6 (16)

IMG_7387.JPG

Tennbrosch
Förarplats

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 7 (16)

IMG_7388.JPG

Tennbrosch
Förarplats

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 8 (16)

IMG_7389.JPG

Ryggsäck
Passagerarplats

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 9 (16)

IMG_7390.JPG

Ryggsäck
Passagerarplats

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17

 429



Sida 10 (16)

IMG_7391.JPG

Ficklampa
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 11 (16)

IMG_7392.JPG

Ficklampa
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 12 (16)

IMG_7393.JPG

Hårfön
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 13 (16)

IMG_7394.JPG

Hårfön
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 14 (16)

IMG_7395.JPG

Luftfuktare
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 15 (16)

IMG_7396.JPG

Luftfuktare
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 16 (16)

IMG_7397.JPG

Luftfuktare
Bagaget

Fotografi(er) Beslag fr TTC783 170928., 2017-09-28 10:20   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (14)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG90927

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 437



Sida 2 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 438



Sida 3 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 439



Sida 4 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 440



Sida 5 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 441



Sida 6 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 442



Sida 7 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 443



Sida 8 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 444



Sida 9 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 445



Sida 10 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 446



Sida 11 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 447



Sida 12 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 448



Sida 13 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 14 (14)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927, 2017-10-03 13:29   diarienr: 5000-K1086793-17

 450



Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (29)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG90927, fortsättning.

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 451



Sida 2 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 452



Sida 3 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 453



Sida 4 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 454



Sida 5 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 455



Sida 6 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 456



Sida 7 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 457



Sida 8 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 458



Sida 9 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 459



Sida 10 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 460



Sida 11 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 461



Sida 12 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 462



Sida 13 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 463



Sida 14 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 464



Sida 15 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 465



Sida 16 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 466



Sida 17 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 467



Sida 18 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 468



Sida 19 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 469



Sida 20 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 470



Sida 21 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 471



Sida 22 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 472



Sida 23 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 473



Sida 24 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 474



Sida 25 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 475



Sida 26 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 476



Sida 27 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 477



Sida 28 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17

 478



Sida 29 (29)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90927 fortsättning, 2017-10-03 13:30   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (24)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG90944

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 480



Sida 2 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 481



Sida 3 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 482



Sida 4 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 483



Sida 5 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 484



Sida 6 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 485



Sida 7 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 486



Sida 8 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 487



Sida 9 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 488



Sida 10 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 489



Sida 11 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 490



Sida 12 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 491



Sida 13 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 492



Sida 14 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 493



Sida 15 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 494



Sida 16 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 495



Sida 17 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 496



Sida 18 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 497



Sida 19 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 498



Sida 20 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 499



Sida 21 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 500



Sida 22 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 501



Sida 23 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17

 502



Sida 24 (24)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90944, 2017-10-03 13:32   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (2)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG90986

Fotografi(er) Bildkollage, BG90986, 2017-10-03 13:33   diarienr: 5000-K1086793-17

 504



Sida 2 (2)

Fotografi(er) Bildkollage, BG90986, 2017-10-03 13:33   diarienr: 5000-K1086793-17
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Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (7)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG91016

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 506



Sida 2 (7)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 507



Sida 3 (7)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 508



Sida 4 (7)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 509



Sida 5 (7)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 510



Sida 6 (7)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 511



Sida 7 (7)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91016, 2017-10-03 13:34   diarienr: 5000-K1086793-17

 512



Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (2)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-BG91023

Fotografi(er) Bildkollage, BG91023, 2017-10-03 13:35   diarienr: 5000-K1086793-17
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Sida 2 (2)

Fotografi(er) Bildkollage, BG91023, 2017-10-03 13:35   diarienr: 5000-K1086793-17

 514



Datum

2017-10-03

Diarienummer

u0043603

Sida 1 (4)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2017-5000-96242

Fotografi(er) Bildkollage, BG96242, 2017-10-03 13:35   diarienr: 5000-K1086793-17

 515



Sida 2 (4)

Fotografi(er) Bildkollage, BG96242, 2017-10-03 13:35   diarienr: 5000-K1086793-17

 516



Sida 3 (4)

Fotografi(er) Bildkollage, BG96242, 2017-10-03 13:35   diarienr: 5000-K1086793-17

 517



Sida 4 (4)

Fotografi(er) Bildkollage, BG96242, 2017-10-03 13:35   diarienr: 5000-K1086793-17

 518



Verkställande enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5
LPO Malmö Söder
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89605

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Al Agawi, Mohammad, 19971205
Plats för verkställan

NORDLINDS VÄG ,  MALMÖ
Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 03:58
Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Vogstad, Mattias, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Al Agawi, Mohammad

Föremålspunkter

2017-5000-BG89605-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

I sin ficka
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Sony
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89648

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Alzafiri, Mansour, 19990102
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 03:58

Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Alzafiri, Mansour

Föremålspunkter

2017-5000-BG89648-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från vänster byxficka vid
avvisitation.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Modell : 5/5S

IMEI-/SERIE-nr : 013720002779948 Färg : Silver
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG89673

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
El Arabi, Aladdin, 19990722
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 10:07

Beslutat av

Olsson, Jerker, Inspektör
Verkställt av

Andersson, Elin, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad
El Arabi, Aladdin

Föremålspunkter

2017-5000-BG89673-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

I misstänkts tillhörigheter i arresten.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nokia Modell : 1661-2

IMEI-/SERIE-nr : 351978047133436 Färg : Svart
2017-5000-BG89673-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

I arresten i misstänkts tillhörigheter.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nokia IMEI-/SERIE-nr : 355760069419620

Färg : Svart

 521



Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Plats för verkställan

TTC783, På parkeringsplatsen i höjd med Bladins-
skolan ,  NORDLINDS VÄG ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 04:00

Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Vogstad, Mattias, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-1
Brosch ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg löst i
bakluckan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Vit framsida med bommor, TG 88 Rörosporselen står på baksidan

2017-5000-BG90927-2
Brosch ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg löst i
bakluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Modell : Rund

Anteckningar: Guldig framsida med svarta detaljer, TQ88 Rörosporselen (står på baksidan)

2017-5000-BG90927-3
Smycken ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg löst i
bakluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Pårlfärgade platta smycken med silvrig klämma på baksidan
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-4
Hårspänne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg löst i
bakluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Guldig avlång med blomma på. vit sten i mitten.

2017-5000-BG90927-5
Smycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg löst i
bakluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Vit liten rund plastbit med guldigt spänne på baksidan.

2017-5000-BG90927-6
Berlock ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg löst i
bakluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Material : Silver Färg : Silver

Anteckningar: Liten berlock i form av en blomma. Ligger i en liten redlinepåse med prislapp
20.00 på.

2017-5000-BG90927-7
Klocka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Armbandsur Fabrikat : SUF

Boettnummer : 777903743 Typ av armband : Läderarmband
Anteckningar: Brunt läderarmband med guldigt ur, vit/beige urtavla, FOND ACIER INOX-

YDAB står på baksidan av uret.
2017-5000-BG90927-8
Brosch ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Löst i bagaget
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Modell : Oval Färg : Rosa

Anteckningar: Rosa framsida med bomma.
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-9
Örhänge ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Svarta hjärtformade örhänge med guldig kant.

2017-5000-BG90927-10
Örhänge ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Lila hjärtformade örhänge med guldig kant.

2017-5000-BG90927-11
Örhänge ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Vitt hjärtformat örhänge med guldig kant.

2017-5000-BG90927-12
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Metall : Silver

Anteckningar: Silvrig ring med grönt/turkost smycke på framsidan.

2017-5000-BG90927-13
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Metallfärg : Rose

Anteckningar: Ring med genomskinlig sten.
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-14
Smycken ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Guld

Anteckningar: Ringformade med en fläta på

2017-5000-BG90927-15
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Metallfärg : Silver

Anteckningar: Silvrig ring med röd sten på.

2017-5000-BG90927-16
Armband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Armband Färg : Silver

Anteckningar: Tunt silvrigt armband med en del på 2-3 cm som är tjockare.

2017-5000-BG90927-17
Armband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Silver

Anteckningar: Silvrigt armband som består av många små rektangulära sektioner.

2017-5000-BG90927-18
smycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Silvrigt kors
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-19
Klocka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I ryggsäck som
låg i mittsäte bak.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Armbandsur Typ av armband : Läderarmband

Färg på armband : Svart
Anteckningar: Uret är i rosefärg med stenar på. Inga övriga märkningar.

2017-5000-BG90927-20
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - höger framsäte
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Material : Trä och läder

Anteckningar: Tre trädelar som sitter på ett tunt lädersnöre. Ligger i en liten burk märkt: Atelj'e
spektrum knutsgården holmgatan 4, 11 97 28 lund, 97 12 30 malmö

2017-5000-BG90927-21
Klocka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - mittkonsolen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Armbandsur Fabrikat : HM

Modellnummer : 700990 Boettform : Rund
Anteckningar: Rosefärgad klocka med vit/silver urtavla.

2017-5000-BG90927-22
Klocka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - mittkonsolen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Armbandsur Fabrikat : BERING

Boettform : Rund Färg på urtavla : Silver
Färg på armband : Silver

Anteckningar: Genomskinliga/vita stenar där siffrorna ska sitta på urtavlan.
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-23
Klocka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Armbandsur Fabrikat : HM

Boettform : Rund Färg på urtavla : Vit
Typ av armband : Läderarmband Färg på armband : Blå

Anteckningar: Mörkblått armband med silvrigt ur.

2017-5000-BG90927-24
Armband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Material : Metall

Anteckningar: Rosefärgat armband med en fläta på.

2017-5000-BG90927-25
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Silver

Anteckningar: Tunt halsband med berlock. På berlocken är det en vit/genomskinlig sten.

2017-5000-BG90927-26
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Silver

Anteckningar: Tunn kedje med en liten berlock i form eav en klocka/blomma

2017-5000-BG90927-27
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Silver

Anteckningar: Kedja med berlock där det står ''PILGRIM''
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90927

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90927-28
smycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Silver

Anteckningar: Silvrigt smycke/spänne

2017-5000-BG90927-29
smycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Silver

Anteckningar: Rektangulärt smycke/spänne med blommor på.

2017-5000-BG90927-30
smycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Brun

Anteckningar: Brunt runt smycke med spänne på baksidan

2017-5000-BG90927-31
Berlock ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I Louis Vuiton
väskan i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Grön/turkos berlock
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90944

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Plats för verkställan

på parkeringsplatsen i höjd med Bladinsskolan , 
NORDLINDS VÄG ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 04:00

Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Vogstad, Mattias, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG90944-1
Etui ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Vitt med rosa och lila prickar på samt en rosa rosett.

2017-5000-BG90944-2
Förstoringsglas ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - mittkonsolen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Svart

Anteckningar: Svart fodral där man viker ut ett runt förstorigsglas.
2017-5000-BG90944-3
bankdosa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - handsfacket
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Märkning : 55-7191147-2

Anteckningar: Bankdosa från Swebank
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90944

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90944-4
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - bagageluckan i
Louis Vuitton väskan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Utfärdat av : Pantbanken sverige
Anteckningar: Lånenr SE4.2017-08-28.L163198

2017-5000-BG90944-5
Massageapparat ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - bagageluckan
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Pifco Tillverkningsnr : 1556

Färg : Brun
Anteckningar: Brun aparat med vit sladd, fyrkantigt vitt/svart reglage där det står ''To increase

vibration''
2017-5000-BG90944-6
Batong ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - höger bakdörr
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Svart teleskopbatong med fodral

2017-5000-BG90944-7
Bankkort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - låg i väska som
fanns i bagageluckan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Företagsnamn : ICA banken Utfärdat av : ICA Bank AB
Kortnummer : 6049726892753344
Anteckningar: Giltligt till 05-19, står igna namn på kortet, Maestro kort

2017-5000-BG90944-8
arbetsgivarintyg ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I ryggsäck
höger framsäte

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Två uppsättningar arbetsgivarintyg på 4 sidor var.
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90944

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90944-9
Tång ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - höger fram
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Blå

Anteckningar: Blått och oranget hantag

2017-5000-BG90944-10
Ficklampa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - I ryggsäck som
låg i mittsäte bak

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Svart ficklampa i metall

2017-5000-BG90944-11
Handskar ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - höger framsäte
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Genomskinliga plasthandksar

2017-5000-BG90944-12
Handskar ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Höger bakdörr
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Genomskinliga plasthandskar

2017-5000-BG90944-13
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vänster bakficka på Salim
Haiderat Raad

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Genomskinlig plasthandske

2017-5000-BG90944-14
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - vänster bakdörr
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Genomskinlig plasthandske
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90944

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90944-15
Ryggsäck ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - mittsäte bak
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Modell : Ryggsäck Färg : Blå

Anteckningar: J.WELCH, Blå ryggsäck medn bruna remmar. Grå insida
2017-5000-BG90944-16
Väggklocka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - bagageluckan
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Träram med tre mätare, eventuellt en barrometer

2017-5000-BG90944-17
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - under framsäte
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: genomskinlig plasthandske

2017-5000-BG90944-18
Kikare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - bagageluckan
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Scanlux Förstoringsgrad : 10x50

Tillverkningsnr : 64121 Märkning : F-E.HARSTEN
Anteckningar: Svart kikare med brunt lädersnöre. Ligger i brunt tillhörande fodral i läder

2017-5000-BG90944-19
Bräckjärn ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - bagageluckan
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Blå

2017-5000-BG90944-20
Smink ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Bagageluckan,
låg i Louis Vuiton väskan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Diverse olika sminkprodukter
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90944

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG90944-21
Väska ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Bagageluckan.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Louis Vuiton Färg : Beige

Anteckningar: Beige och grå rutig

2017-5000-BG90944-22
Solglasögon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Låg i Louis
Vuiton väskan i bagageluckan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Ray Ban Färg på båge : Svart

Färg på fodral : Svart
Anteckningar: Svarta solglasögon med svart tygfodral

2017-5000-BG90944-23
Hammare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i förardörren på TTC783.
Status

Ej fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG90986

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Plats för verkställan

på parkeringsplasten i höjd med Bladinsskolan , 
NORDLINDS VÄG ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-04 04:00

Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Vogstad, Mattias, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG90986-1
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i pb TTC 783 - Passagerarsäte
fram

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK
Anteckningar: 1 st 20lapp, 1 st 1krona, 1 st, 25öre, 1 st 10öre, 6 st 5öre, 12 st 2öre, 10 st 1öre
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG91016

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE, ARRESTEN
,  PORSLINSGATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-07 12:45

Beslutat av

Pettersson, Magnus, Kammaråklagare
Verkställt av

Lang, Jesper, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad
Alzafiri, Mansour

Föremålspunkter

2017-5000-BG91016-1
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkts tilhörigheter
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Metall : Silver Gravyr (text) : 925

2017-5000-BG91016-2
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkts tillhörigheter
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Halsband Material : Silver

Gravyr (ååååmmdd) : 925
2017-5000-BG91016-3
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkts tillhörigheter
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Halsband Material : Silver

Anteckningar: Tillsammans med halsbandet finns ett hänge med ett mönster i.
2017-5000-BG91016-4
Armband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkts tillhörigheter
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Armband Material : Rostfritt stål

Gravyr (text) : Aimante
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG91023

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE ,  PORSLINS-
GATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-07 12:55

Beslutat av

Pettersson, Magnus, Kammaråklagare
Verkställt av

Lang, Jesper, Polisassistent
Borg, Gustav, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG91023-1
Ficklampa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkts tillhörigheter
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Material : Aluminium

Anteckningar: Grön/Silvrig Ficklampa

 536



Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG96242

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
Plats för verkställan

BLADINS INTERNATIONELLA FÖRSKO , 
NORDLINDS VÄG 86 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-21 10:45

Beslutat av

Farnestam, Anders, Polisassistent
Verkställt av

Borg, Gustav, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salim, Haiderat Raad

Föremålspunkter

2017-5000-BG96242-1
Nyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 5
I fodral : Nej Nyckelbricksföretag : Svensk Säkerhetstjänst

Anteckningar: Rosa textil sitter även på nyckelknippan.
2017-5000-BG96242-2
Nyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i TTC783.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 4
I fodral : Nej

Anteckningar: Grön Bricka med nummer "460-124"
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll
Beslag från Salim bil

2017-5000-BG99089

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Misstänkt person

Salim, Haiderat Raad, 19890929-0754
Plats för verkställan

TCC783 ,  Polisen beslag ,  STURKÖGATAN 8 , 
MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-28 09:00

Beslutat av

Syrén, Sofia, Kammaråklagare
Verkställt av

Löf Rosenquist, Christian, Polisassistent
Olbin, Thomas, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0930  -  Häleri (Tillfälligt)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2017-5000-BG99089-1
bröstnål ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i dörrfack på förarsidan.

Tennbrouch märkt med stämplad med
Lapplands Tenn.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Modell : brouch/bröstnål Material : Tenn

Tillverkare : Lappland Tenn

2017-5000-BG99089-2
Ryggsäck ( 1 st)

Platsbeskrivning

Svart ryggsäck. Anträffad på
passagerarsidan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : tyg Färg : Svart

2017-5000-BG99089-3
Ficklampa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Svart/röd ficklampa anträffad i bagaget.
Fungerar.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Tillverkare : Energizer
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 1 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll
Beslag från Salim bil

2017-5000-BG99089

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1086793-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG99089-4
Luftfuktare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Luftfuktare, anträffad i bagaget.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Durakraft Färg : Vit

2017-5000-BG99089-5
Hårfön ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad i bagaget.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : bybyliss Färg : Orange
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17

m.fl.
Skäligen misstänkt person

Al Agawi, Mohammad
Personnr

19971205-

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:58

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

NORDLINDS VÄG
Områdeskod

05020300800043
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101062-3U
Diarienr

5000-K1086793-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0930
Brottsbeskrivning

Häleri (Tillfälligt)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Charlotte Eliasson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-04
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Kristofer Napiorkowski

Misstankeuppgift

Rubricering

Misshandel
Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101462-32
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0365
Brottsbeskrivning

Misshandel
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101474-37
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0430
Brottsbeskrivning

Olaga frihetsberövande
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer
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Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101496-3D
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0893
Brottsbeskrivning

Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus mot

handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

REGEMENTSGATAN 63 A
Områdeskod

05020300800143
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350698541-3U
Diarienr

5000-K1086792-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9801
Brottsbeskrivning

Försök till grov stöld genom inbrott i villa
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Jönsson Arenfalk, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KIRSEBERGS TORG
Områdeskod

05020400800134
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381659704-3Y
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-02
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)
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Brottsplatsadress

CIRCLE K, LUNDAVÄGEN 24
Områdeskod

05020100800075
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381659832-3Z
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-02
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2017-11-09
Namn

Al Agawi, Mohammad
Personnummer

19971205-
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

Foto i Knr 1086793-17
Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap

Statslös 
Hemvistland Telefonnr

Adress

Norrbäcksgatan 4, LGH 1304

216 24  Malmö

Folkbokföringsort Senast kontrollerad mot folkbokföring

    -  -  
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17

m.fl.
Skäligen misstänkt person

Alzafiri, Mansour
Personnr

19990102-

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:58

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

NORDLINDS VÄG
Områdeskod

05020300800043
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101043-3U
Diarienr

5000-K1086793-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0930
Brottsbeskrivning

Häleri (Tillfälligt)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Elin Andersson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-04
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Kristofer Napiorkowski

Misstankeuppgift

Rubricering

Misshandel
Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101353-31
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0365
Brottsbeskrivning

Misshandel
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Gustav Borg, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101370-3X
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0430
Brottsbeskrivning

Olaga frihetsberövande
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Gustav Borg, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer
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Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101396-3B
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0893
Brottsbeskrivning

Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus mot

handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Gustav Borg, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

REGEMENTSGATAN 63 A
Områdeskod

05020300800143
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350688191-3P
Diarienr

5000-K1086792-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9801
Brottsbeskrivning

Försök till grov stöld genom inbrott i villa
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Gustav Borg, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Jönsson Arenfalk, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KIRSEBERGS TORG
Områdeskod

05020400800134
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381659287-32
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-02
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)



546

Brottsplatsadress

CIRCLE K, LUNDAVÄGEN 24
Områdeskod

05020100800075
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381659354-3V
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-02
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2017-11-09
Namn

Alzafiri, Mansour
Personnummer

19990102-
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

Foto i Knr 1086793-17
Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap Hemvistland Telefonnr

0762344805: Hemtelefon

0738760978: Mobiltelefon Mammans nummer (kan ej

svenska)

Adress

c/o Mohammed Alzafiri/ Haidar Salem

Malvastigen 27

237 37  Bjärred
Folkbokföringsort Senast kontrollerad mot folkbokföring

    -  -  
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



548

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17

m.fl.
Skäligen misstänkt person

El Arabi, Aladdin
Personnr

19990722-

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:58

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

NORDLINDS VÄG
Områdeskod

05020300800043
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101007-3Y
Diarienr

5000-K1086793-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0930
Brottsbeskrivning

Häleri (Tillfälligt)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Charlotte Eliasson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-04
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Kristofer Napiorkowski

Misstankeuppgift

Rubricering

Misshandel
Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101180-3U
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0365
Brottsbeskrivning

Misshandel
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-05
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101262-3Y
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0430
Brottsbeskrivning

Olaga frihetsberövande
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-05
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer
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Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101304-3Y
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0893
Brottsbeskrivning

Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus mot

handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-05
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

REGEMENTSGATAN 63 A
Områdeskod

05020300800143
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350695618-34
Diarienr

5000-K1086792-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9801
Brottsbeskrivning

Försök till grov stöld genom inbrott i villa
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-05
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Jönsson Arenfalk, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KIRSEBERGS TORG
Områdeskod

05020400800134
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381658646-33
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-02
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)
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Brottsplatsadress

CIRCLE K, LUNDAVÄGEN 24
Områdeskod

05020100800075
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381659017-3R
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-02
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2017-11-09
Namn

El Arabi, Aladdin
Personnummer

19990722-
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

Foto i Knr 1086793-17
Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap

Marocko 
Hemvistland Telefonnr

Adress

c/o Hotell Ulla

Hjärtared 115

310 60  Ullared
Folkbokföringsort Senast kontrollerad mot folkbokföring

    -  -  
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

0
Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Nej
Förmögenhet

0

Bidrag

300 kr varannan vecka från MIG.
Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1068207-17

m.fl.
Skäligen misstänkt person

Salim, Haiderat Raad
Personnr

19890929-0754

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:58

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

NORDLINDS VÄG
Områdeskod

05020300800043
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350100984-3H
Diarienr

5000-K1086793-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0930
Brottsbeskrivning

Häleri (Tillfälligt)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Pamela Karlsson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-04
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Kristofer Napiorkowski

Misstankeuppgift

Rubricering

Misshandel
Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101066-32
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0365
Brottsbeskrivning

Misshandel
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101102-3Q
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0430
Brottsbeskrivning

Olaga frihetsberövande
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer
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Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31 03:30 - 2017-08-31 05:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

MARIEHOLMSVÄGEN 37
Områdeskod

05020300800199
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350101121-3Q
Diarienr

5000-K1068207-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0893
Brottsbeskrivning

Rån/Grovt (Rån utan skjutvapen, inomhus mot

handikappad)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Napiorkowski, Kristofer

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-09-04 03:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

REGEMENTSGATAN 63 A
Områdeskod

05020300800143
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-350701270-31
Diarienr

5000-K1086792-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9801
Brottsbeskrivning

Försök till grov stöld genom inbrott i villa
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Jesper Lang, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-09-06
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-09-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Jönsson Arenfalk, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KIRSEBERGS TORG
Områdeskod

05020400800134
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381658079-30
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-01
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-08-31   :  

Brottskod(Misstanke)
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Brottsplatsadress

CIRCLE K, LUNDAVÄGEN 24
Områdeskod

05020100800075
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-381658426-3X
Diarienr

5000-K1364967-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0904
Brottsbeskrivning

Försök till bedrägeri (Med kontokort även medelst

urkundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Andreas Fredriksson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-11-01
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-10-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Erik Liljenström
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2017-11-09
Namn

Salim, Haiderat Raad
Personnummer

19890929-0754
Tilltalsnamn

Haiderat
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Bagdad
Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0728357960: Hemtelefon

0765572840: MobiltelefonAdress

Vattenverksvägen 9 LGH 1203

212 21  Malmö

Folkbokföringsort

Malmö
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2017-11-09
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

144000
Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag

0
Civilstånd

Gift/sambo
Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

60000

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

244700
Taxeringsår

2016
Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Pa P. Karlsson
Datum

2017-09-04



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Ärende

Diarienr

5000-K1068207-17

5000-K1086792-17

5000-K1086793-17

5000-K1364967-17

Handläggare

Fredriksson, Andreas

Gärning

Grovt rån mm

Berörd person

Personnr

19971205-
Efternamn

Al Agawi
Förnamn

Mohammad
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättelse slutförd

2017-11-02
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Genomgånget med tolk och överlämnat till Mohammad på häktet i Helsingborg

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Sophie Lif
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättselse slutförd

2017-11-03
Underrättelsesätt

Muntligt
Notering

Protokoll överlämnat till Sophie

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Ärende

Diarienr

5000-K1068207-17

5000-K1086792-17

5000-K1086793-17

5000-K1364967-17

Handläggare

Fredriksson, Andreas

Gärning

Grovt rån mm

Berörd person

Personnr

19990102-
Efternamn

Alzafiri
Förnamn

Mansour
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättelse slutförd

2017-11-02
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Genomgånget med tolk samt överlämnat till Mansour på häktet i Helsingborg.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Jan-Åke Fält
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättselse slutförd

2017-11-03
Underrättelsesätt

Skriftlig
Notering

Protokoll lämnat i reception på rättscentrum i Malmö för avhämtning av Jan-Åke.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Ärende

Diarienr

5000-K1068207-17

5000-K1086792-17

5000-K1086793-17

5000-K1364967-17

Handläggare

Fredriksson, Andreas

Gärning

Grovt rån mm

Berörd person

Personnr

19990722-
Efternamn

El Arabi
Förnamn

Aladdin
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättelse slutförd

2017-11-02
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntligt
Notering

Genomgånget med tolk samt överlämnat till Aladdin på Häktet i Malmö

Datum

2017-11-07
Erinran

Aladdin meddelar genom Lisa Olsson att han vill att ett nytt förhör hålls med honom.

Försvarare

Namn

Lisa Olsson
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättselse slutförd

2017-11-03
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Protokoll överlämnat till Lisa

Datum

2017-11-07
Erinran

Aladdin meddelar genom Lisa Olsson att han vill att ett nytt förhör hålls med honom.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Ärende

Diarienr

5000-K1068207-17

5000-K1086792-17

5000-K1086793-17

5000-K1364967-17

Handläggare

Fredriksson, Andreas

Gärning

Grovt rån mm

Berörd person

Personnr

19890929-0754
Efternamn

Salim
Förnamn

Haiderat Raad
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättelse slutförd

2017-11-01
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Protokoll överlämnat till Haiderat på häktet i Malmö.

Datum

2017-11-07
Erinran

Ny kontakt med hemtjänsten önskas för att förtydliga Haiderats arbetsställe.

Försvarare

Namn

Ulrika Bengtsson
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2017-11-08
Underrättselse slutförd

2017-11-03
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Protokoll överlämnat till Ulrika

Datum

2017-11-07
Erinran

Ny kontakt med hemtjänsten önskas för att förtydliga Haiderats arbetsställe.


