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Anmälan Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Utredningssektion 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Anmält datum

2017-05-24
Registreringsdatum

2017-05-24
Överförd från RAR

2017-05-24
Brottsbeskrivning
Misshandel

Brottskod
9309

Brottsplatsadress
HEDENBROVÄGEN

Områdeskod
07785C0082258200

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
2017-05-24 13:55

Händelse inträffad mellan
    -  -   -     -  -  

Aktör Roll
Derowish, Mohammed Yaser Misstänkt
Varpsved, Ebba Aurora Målsägande
Varpsved, Inga Sara Elisabeth Anmälare
Personal Funktion

Aidanpää Monica Anmälningsupptagare

Waara Louise FU-ledare (RAR)
Fritext grundanmälan

BROTTET

Sara Varpsved anmäler att någon sparkat Ebba på halsen så att märke och 

smärta uppstod.

OMSTÄNDIGHETER

Sara berättar att Ebba var på väg till busshållplatsen efter skolan när en 

man kommer fram till henne och sparkar henne i halsen så hon får ett märke 

på käken. Ebba har ingen aning om vem mannen är och Ebba har ont i magen 

och är ledsen och nervös. Inga övriga iakttagelser är gjorda.

SIGNALEMENT

Ebba säger att mannen var inte vuxen och inte ett barn, ca 1,70 cm lång och 

mörkhyad med mörkblå huva.
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-05-24 15.08
 RAR                                                           5000-K629619-17 
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K629619-17  
 Enhet: 5100PEPCP1  Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-05-24 kl: 14.43  Anmälningssätt: Kontaktcenter          
 Upptagen av:     Assistent Monica Aidanpää                                    
 Inskriven av:    Assistent Monica Aidanpää                                    
 Inskriven:       2017-05-24 kl: 14.43  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           5100PEPCP1                                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 VARPSVED, EBBA                                                                
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
 VARPSVED, SARA                            Fritext                             
                                                                               
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                     Brottskod  
 Misshandel                                                               9309 
   HEDENBROVÄGEN, BODEN                                            Länskod: 25 
                                                      Omrkod: 07785C0082258200 
   Onsdag 2017-05-24 kl 13.55                                                  
     VARPSVED, EBBA AURORA                              Målsägande fysisk        
     VARPSVED, INGA SARA ELISABETH                      Anmälare fysisk          
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Sara Varpsved anmäler att någon sparkat Ebba på halsen så att märke och       
 smärta uppstod.                                                               
                                                                               
 OMSTÄNDIGHETER                                                                
 Sara berättar att Ebba var på väg till busshållplatsen efter skolan när en    
 man kommer fram till henne och sparkar henne i halsen så hon får ett märke    
 på käken. Ebba har ingen aning om vem mannen är och Ebba har ont i magen      
 och är ledsen och nervös. Inga övriga iakttagelser är gjorda.                 
                                                                               
 SIGNALEMENT                                                                   
 Ebba säger att mannen var inte vuxen och inte ett barn, ca 1,70 cm lång och   
 mörkhyad med mörkblå huva.                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Norrbotten                     Besöksadress: Skeppsbrogatan 37             
 Box 50135                                                                     
 973 24 LULEÅ                 Handl. enhet: Utredningssektion 1 PO Norrbotten  
 Tfn: 11414                                                                    
 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-05-24 15.08
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 RAR                                                           5000-K629619-17 
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 VARPSVED, EBBA AURORA Kön: K                                                  
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE                                                                      
 VARPSVED, INGA SARA ELISABETH Kön: K                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2017-05-24   Beslut av: Inspektör Louise Waara                         
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Norrbotten                     Besöksadress: Skeppsbrogatan 37             
 Box 50135                                                                     
 973 24 LULEÅ                 Handl. enhet: Utredningssektion 1 PO Norrbotten  
 Tfn: 11414                                                                    
 E-post:                                                                       
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Fotografi(er)
Foto på skada

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-05-29
Tid

01:42
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Varpsved, Ebba Berörd person
Involverad personal Funktion

Linda Blixt Uppgiftslämnare
Berättelse

Fotografi på skada/blåmärke på käken på höger sida. Märken finns även som markerar 
fördjupning i kinden från skadetillfället, förmodat från gärningsmannens sko.
Fotot taget av mormor Sonja Lundqvist någon timma efter misshandelstillfället.



Fotografi(er) Foto på skada, 2017-05-29 01:42   diarienr: 5000-K629619-17
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Fotografi(er)
Fotografier på målsägandes skada från misshandel.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-05-29
Tid

01:46
Involverad personal Funktion

Linda Blixt Uppgiftslämnare
Berättelse

Två fotografier tagna på fredagen den 26/5 kl.15:45 av målsägandes mamma Sara Varpsved.



Polismyndigheten 2017-05-29 1 (1) 

Polisregion Nord 5000-K629619-17 
 

 

 
Fotografier över skador på höger käkben och höger kind från misshandel den 24/5 kl.13:55. 
Fotona är tagna av Sara Varpsved, Inspektör, 2017-05-26, kl.15:45 
Fotona är redigerade och inlagda av Linda Blixt Rönnqvist, Inspektör 
 

Bild 1  

 

Bild 1. Höger kind/käke på målsägande.  

 
Bild 2 

 
Bild 2. Höger kind/käke på målsägande. Blånad på nederdelen av käken. 

 

Fotografi(er) Fotografier på målsägandes skada från misshandel., 2017-05-29 01:46   diarienr: 5000-K629619-17
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Fotografi(er)
Foto LMA-kort Derowish

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-05-30
Tid

10:14
Involverad personal Funktion

Linda Blixt Uppgiftslämnare
Berättelse

Fotografi på mt Derowish LMA-kort. Kortet taget av Polisinspektör Kent Isaksson, Boden.



Fotografi(er) Foto LMA-kort Derowish, 2017-05-30 10:14   diarienr: 5000-K629619-17
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Fotografi(er)
Bildbilaga på misstänkte Derowish.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-06-02
Tid

12:17
Involverad personal Funktion

Linda Blixt Uppgiftslämnare
Berättelse

Bilder tagna på Derowish iklädd de kläder han hade när han anhölls.



Datum

2017-06-02

Diarienummer

5000-K629619-17

Sida 1 (10)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografier över misstänkte Derowish´s klädsel och väskor.

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 2 (10)

_MG_7314.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 3 (10)

_MG_7310.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 4 (10)

_MG_7309.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 5 (10)

_MG_7307.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 6 (10)

_MG_7303.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 7 (10)

_MG_7301.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 8 (10)

_MG_7298.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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Sida 9 (10)

_MG_7297.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17

  19



Sida 10 (10)

Skor_MG_7297.jpg

Derowish Yaser

Fotografi(er) Bildbilaga på misstänkte Derowish., 2017-06-02 12:17   diarienr: 5000-K629619-17
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PM
Iakttagelser

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Uppgiftslämnare

Blixt, Linda
Datum

2017-05-28
Tid

15:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Blixt

Uppgiften avser

Omständigheter för skäligen misstanke
Uppgift

Målsägande Ebba var på onsdagen den 24/5 påväg hem från skolan och talade med sin 
mormor på Facetime när hon blev misshandlad av en okänd man i höjd med busshållplatsen 
"Campus" på Hedenbrovägen kl. 13:55.

På onsdagen vid 10-tiden blev en assylsökande man avvisad av Securitasvakt Byström från 
Migrationsverkets reception. Mannen var otrevlig, hotfull och sade att det enda sätt han skulle 
få hjälp är genom att gå ner på stan och mörda någon. Byström ringde polisen, men ingen 
patrull fanns tillgänglig. Mannen gick sedan mot A8. Strax före två-tiden såg 
Migrationsverkets boendepersonal att mannen var påväg tillbaka i riktning mot 
Migrationsverkets reception varpå de ringde receptionen och förvarnade. Byström gick då ut 
och såg mannen nere på Hedenbrovägen just bortanför busshållplatsen "Campus". Byström 
höll uppsikt över mannen tills han hade gått genom rondellen mot Björknäs och släppte 
mannen när mannen var i höjd med Vårdcentralen. Byström ringde även nu till polisen och 
meddelade var mannen befann sig. 

På fredagen den 26/5 kom polisen Isaksson till Migrationsverket gällande en annan incident. 
Byström och Isaksson pratade då om misshandeln på 10-åriga flickan. Byström berättade att 
han trodde att misstänkte kunde vara mannen som han avvisat från Migrationsverket. Tiden 
och platsen stämde och mannen har en psykisk instabilitet som kan leda till ett sådant 
oprovocerat våld plus att mannen uttalat att han tänkte att han måste döda någon på stan för 
att få hjälp. Isaksson visste vem mannen var och visade ett foto i sin mobil på mannens 
LMA-kort. Byström konfirmerade att mannen på fotot av LMA-kortet var densamme man 
som Byström avvisat både tisdag och onsdagen från Migrationsverket.

Vid samtal med Isakssson berättade han att mannen som blev avvisad fått ett avvisningsbeslut 
och att denne inte har något boende. Isaksson skickade fotot på LMA-kortet till utredare 
Blixt. Mannen på LMA-kortet var skäligen misstänkte Mohammed Yaser Derowish 
f.871101. 

Vid kontroll av Polisens Händelserapporter från RLC det aktuella datumen så finns ett HR 
registrerat kl. 09:51 där det framgår att vakt har avvisat en man från Migrationsverket Boden 
och att mannen blev avvisad även dagen innan. HR:et är avslutat kl.13:41. Det finns inget HR 
registrerat onsdagen vid 14-tiden.
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PM
Tåg Boden tisdag 24/5

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Uppgiftslämnare

Blixt, Linda
Datum

2017-06-01
Tid

08:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Blixt

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Derowish, Yaser Berörd person
Uppgiften avser

Tåg från Boden den 24/5 2017.
Uppgift

Efter förfrågan mot SJ samt Norrtåg angående avgående tåg från Boden onsdagen den 24/5 
2017 framkom följande:

Tåg som gick från Boden den aktuella dagen var:

10:28 Boden - Kiruna SJ Tåg 96
07:11 Boden – Umeå Norrtåg 
10:28 Boden - Kiruna Tåg 96
11:01 Boden – Umeå Norrtåg
13:02 Boden – Kiruna Norrtåg
17:03 Boden – Kiurna Norrtåg
18:10 Boden - Stockholm SJ Tåg 91
21:42 Boden - Stockholm SJ Tåg 21:42
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PM
Flyktfara Derowish

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Uppgiftslämnare

Blixt, Linda
Datum

2017-06-01
Tid

14:42
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Blixt

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Derowish, Yaser Berörd person
Uppgiften avser

Flyktfara Derowish
Uppgift

PM angående risken för Flyktfara på Mohammed Yaser Derowish.

Derowish registrerades för första gången i Sverige i oktober 2015.
Derowish har under det ett och ett halvt år som gott sökt sig ett flertal gånger till andra länder 
i Europa.
Han har själv sökt sig ut ur Sverige och sökt assyl i andra länder bl.a. Tyskland, Österrike och 
Danmark.

2016-04-10 Upptogs fingeravtryck på Derowish i Danmark. Derowish har inreseförbud till 
Danmark till 2018-05-30.
2016-05-29 Upptogs fingeravtryck på Derowish i Bremen (Österrike). Han sökte assyl i 
Bremen 2016-05-30. 
2016-09-16 Registrerades Derowish som assylsökande i Österrike. 
Derowish har, på grund av att han har rest ett flertal gånger från Sverige och sökt assyl i 
andra Schengenländer en spärr på sig enligt Dublinförordningen.

Derowish har i närtid även uttalat att han inte vill vara kvar i Sverige. 
När han var på Migrationsverkets reception tisdagen den 23/5 2017ville han att 
Migrationsverket skulle betala en biljett till honom så att han kunde åka till annat land än 
Sverige.
Vid förhör den 1/6 2017 uttalade Derowish att han inte ville/tänkte vara kvar i Sverige.
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Tjänsteanteckning
Övervakningskamera Tågstation

Signerad av

Linda Blixt
Signerad datum

2017-06-09 10:50
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Uppgiftslämnare

Blixt, Linda
Datum

2017-06-05
Tid

10:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Blixt

Uppgiften avser

Frågan om kameraövervakning Boden tågstation
Uppgift

Boden tågstation ägs av Jernhusen. Det finns ingen övervakningskamera inne eller i anslutning 
till tågstationen i dagsläget.

I kontakt med Trafikverket konstaterades att de har övervakningskamera på banområdet, men 
dessa filmer lagras endast i 1 vecka vilket innebär att den filmen inte går att få tag på i nuläget.
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Tjänsteanteckning
Mt vistelser

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Uppgiftslämnare

Blixt, Linda
Datum

2017-05-29
Tid

14:52
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Blixt

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Derowish, Yaser Berörd person
Uppgiften avser

Misstänktes bakgrund och uppehållande
Uppgift

André Engström, Säkerhetsansvarig Migrationsverket Boden, ringde vid 09-tiden för att ge 
information om misstänkte Derowish.

Derowish kommer ursprungligen från Syrien. Derowish har haft boende på A8 i en sovsal i 
Logement14A, Boden, men ska nu till Östersund eftersom A8 ska stängas för assylsökande. 
Derowish har vägrat att åka till Östersund utan har frågat efter pengar till biljett. Derowish 
har bl.a. uttalat att han ska gå ner på stan och slå ihjäl en gammal tant om han inte får pengar.

Första noteringen hos Migrationsverket att Derowish är i Sverige är från den 30 oktober 
2015. Derowish förekommer i Euroduc, förmodligen i ett Dublinärende. Derowish 
förekommer innan Sverige i Österrike och Tyskland vilket innebär att han förmodligen ska 
tillbaka till något av dessa länder. Engström vet inte varför det inte skrivits ett beslut på detta 
som sedan kan verkställas, men tror att det beror på personalbrist hos Migrationsverkets 
handläggare.

Den 23/5 finns en tjänsteanteckning från Arlanda om att Derowish upptäckts i en godsvagn. 
Han var då påväg till Norge för att söka assyl där. Oklart vilket år eller var detta var.

___________________________________________________________________________

Väktare Anders Byström ringde vid 12:40 och meddelade att Derowish har dykt upp i 
Östersund till förläggningen han skall bo på. Förläggningen heter "Grytan". 
Bostadshandläggare på Migrationsverket i Östersund:
Per-Anders Larsson 
Emanuel Isaksson
Dossiernr på Migrationsverket: 50497775.

Telnr till handläggarna på Migrationsverket se Tjänsteanteckning.
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Uppgiftslämnare

Schånberg, Tore
Datum

2017-05-31
Tid

16:13
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tore Schånberg

Uppgiften avser

Avseende förhöret med Yaser
Uppgift

Jag fick i uppdrag av utredaren Linda Blixt i Luleå att hålla förhör med misstänkt Yaser för 
misshandel mot barn. 
Anledningen till att han sitter anhållen i Östersund är att han greps där.

Förhöret jag höll var den 30 maj -17. Det började kl. 09:30 och slutade kl. 11:40. Hela 
förhöret tolkades av tolk från arabiska.

När jag delgav Yaser misstanken förnekade han detta. Det enda som han sa att han kom ihåg 
var att han hade varit på Migrationsverket och att dessa hade hotat honom till livet genom att 
säga att de önskade att han skulle dö och definitivt inte misshandlat någon person.
Detta vidhöll han under minst en halvtimme. 

Sedan började han att komma ihåg mer och mer. Till slut kom han ihåg att han hade träffat en 
flicka som han "krockade" med. 
Han hade bra minne för vissa detaljer såsom vilket håll målsägaren kom ifrån samt att hon 
gick och pratade i telefon.

Normalt skall inte ett förhör på en och halv sida ta drygt två timmar men i detta fall gjorde det 
enär den misstänkte inte kom ihåg någonting den först halvtimmen.

Mina synpunkter på förhöret.

Insp Tore Schånberg
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Karta
2017-06-02 Karta Boden

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-06-02
Tid

12:04
Involverad personal Funktion

Linda Blixt Uppgiftslämnare
Berättelse

Karta över hållpunkter angivna i utredningen.
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ISR Report

KC-POLIS

Händelserapport: 5100-20170523-0068 (AVSLUTAD)

2017-05-23 06:56:44
8001, KONTROLL
PERSON/FORDON

5100-20170523-
0068 / 5100

112 GRUND

Prio.:(2) 2 SKYNDSAMT KONTROLL PERSON/FORDON LULEÅ/BOD Ansvarig tjg nr:043859

Operatör:1ANLI Operatör:1TOJO 510430
(7315799,1769468)

-LKC213-AC

Adressinformation

JÄRNVÄGSSTATION

PRÄSTHOLMEN, PRÄSTHOLMEN, BODEN, 96161

Platsinfo: [X] Adressvaliderad

Åtgärdskod

ÖVERLÄMNAT UTANFÖR
POLISEN

UTFÖRT

KLAR FÖR AVSLUT
Anmälarinformation

OLA, 0101274450

DRIFTLEDNING [?] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2017-05-23 06:56:44

Parkerad 2017-05-23 06:58:12

Registrerad 2017-05-23 06:58:28

Beordrad 2017-05-23 07:03:50

Påbörjat uppdrag 2017-05-23 07:04:09

Klar på plats 2017-05-23 07:55:37

Klar 2017-05-23 07:55:45

Åtgärdskodad 2017-05-23 07:55:37

Avslutad 2017-05-23 08:04:17

Patrullaktivitet

11-1150 2017-05-23 07:03:50 043859 042982 Beordrad

JÄRNVÄGSSTATION, PRÄSTHOLMEN, PRÄSTHOLMEN, BODEN

11-1150 2017-05-23 07:04:09 043859 042982 Påbörjat uppdrag 

JÄRNVÄGSSTATION, PRÄSTHOLMEN, PRÄSTHOLMEN, BODEN

11-1150 2017-05-23 07:55:37 043859 042982 Klar_på_plats

JÄRNVÄGSSTATION, PRÄSTHOLMEN, PRÄSTHOLMEN, BODEN

11-1150 2017-05-23 07:55:45 043859 042982 Ledig

Relation:

PERSON - BERÖRD PERSON MUHAMMED YASER DEROWISH (Födelsetid : 1987-11-01)

Fritext

MAN SOM FÖRSÖKT ÅKA MED GODSTÅGET, SATT MELLAN
VAGNARNA.

2017-05-
23

06:57:33 LKC213-
AC

1ANLI

-- 2017-05-
23

06:57:35 LKC213-
AC

1ANLI

PÅGÅENDE PTRL TAR DETTA. 2017-05-
23

06:59:42 LKC213-
AC

1ANLI

Page 1 of 3ISR Report
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-- 2017-05-
23

06:59:44 LKC213-
AC

1ANLI

PTRL FÅR RINGA TILL OLA PÅ DRIFTEN OCH MEDDELA NÄR DE
HAR MANNEN UNDER KONTROLL.

2017-05-
23

06:59:59 LKC213-
AC

1ANLI

-- 2017-05-
23

07:00:01 LKC213-
AC

1ANLI

11-1150 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2017-05-
23

07:03:50 LKC211-
AC

1TOJO

11-1150 Påbörjat uppdrag 2017-05-
23

07:04:09 LKC211-
AC

1TOJO

* 2017-05-
23

07:04:14 LKC211-
AC

1TOJO

PTRL RINGER ANM 2017-05-
23

07:04:16 LKC211-
AC

1TOJO

************* 2017-05-
23

07:04:25 LKC301-
AC

1CAHE

PTRL HAR PÅTRÄFFAT PERSONEN 2017-05-
23

07:13:54 LKC208-
AC

1ANNI

- 2017-05-
23

07:13:55 LKC208-
AC

1ANNI

VILL TILL MALMÖ - HAR INGA PENGAR OCH INGET BOENDE ENL
HONOM

2017-05-
23

07:14:29 LKC208-
AC

1ANNI

- 2017-05-
23

07:14:30 LKC208-
AC

1ANNI

Födelsetid:1987-11-01 Kön:M 2017-05-
23

07:22:13 LKC208-
AC

1ANNI

BERÖRD PERSON MUHAMMED YASER DEROWISH 2017-05-
23

07:22:13 LKC208-
AC

1ANNI

ILLIGAL INVANDRING - PTRL KONTAKT MED NOA 2017-05-
23

07:22:13 LKC208-
AC

1ANNI

--- 2017-05-
23

07:22:16 LKC208-
AC

1ANNI

TRÄFF I SIS: 2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

ARTIKEL 24 R 2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

PERSONEN SKA VÄGRAS INRESA TILL SCHENGENTERRITORIET
(UNDANTAG FINNS).

2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

A) YTTRE GRÄNS: 2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

PRÖVA BESLUT OM AVVISNING ENLIGT 8 KAP UTLÄNNINGSLAG
(2005:716)

2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

B) INNE I LANDET: 2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

PRÖVA OMHÄNDERTAGANDE ENLIGT PL 11 §. 2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

AVVISNINGS- ALT UTVISNINGSPRÖVNING ENLIGT
UTLÄNNINGSLAGEN.

2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

RAPPORTERA TRÄFF TILL DET NATIONELLA SIRENEKONTORET,
NOA/IE.

2017-05-
23

07:23:45 LKC208-
AC

1ANNI

-- 2017-05-
23

07:23:51 LKC208-
AC

1ANNI

PTRL HAR HAFT KONTAKT MED NOA 2017-05-
23

07:38:04 LKC208-
AC

1ANNI

HAN FÅR VISTAS I SVERIGE 2017-05-
23

07:38:15 LKC208-
AC

1ANNI

ENL MIG. JOUREN ARLANDA 2017-05-
23

07:38:25 LKC208-
AC

1ANNI

- 2017-05- 07:38:26 LKC208- 1ANNI

Page 2 of 3ISR Report
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23 AC

INSKRIVEN PÅ ETT BOENDE I BODEN 2017-05-
23

07:38:51 LKC208-
AC

1ANNI

- 2017-05-
23

07:38:52 LKC208-
AC

1ANNI

LÄMNAT AV MANNEN PÅ MIGRATIONSVERKET I BODEN 2017-05-
23

07:54:48 LKC215-
AC

1CELO

-- 2017-05-
23

07:54:49 LKC215-
AC

1CELO

Åtgärdskod: 111, 123, R300 2017-05-
23

07:55:37 LKC215-
AC

1CELO

(RLC) 2017-05-
23

07:55:37 LKC215-
AC

1CELO

11-1150 Ledig 2017-05-
23

07:55:45 LKC215-
AC

1CELO

Gripna Omhä Övr.fb. 2017-05-
23

08:04:17 LKC206-
AC

1MAAN

5100-20170523-0068 AVSLUTAD 2017-05-
23

08:04:17 LKC206-
AC

1MAAN

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande

TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN

Page 3 of 3ISR Report
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ISR Report

KC-POLIS

Händelserapport: 5100-20170524-0152 (AVSLUTAD)

2017-05-24 09:50:54 0405, OLAGA HOT
5100-20170524-
0152 / 5100

112 GRUND

Prio.:(3) 3 NÄRTID OLAGA HOT LULEÅ/BOD Ansvarig tjg nr:059609

Operatör:1MIEN Operatör: 510430
(7314932,1767590)

-LKC207-AC

Adressinformation

MIGRATIONSVERKET

HEDENBROVÄGEN 4, CENTRUM, BODEN, 96136

Platsinfo: [X] Adressvaliderad

Åtgärdskod

RESURSBRIST

EJ UTRYCKNING

KLAR FÖR AVSLUTAnmälarinformation

[?] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2017-05-24 09:50:54

Parkerad 2017-05-24 09:51:04

Registrerad 2017-05-24 09:52:01

Åtgärdskodad 2017-05-24 09:58:25

Avslutad 2017-05-24 13:41:57

Fritext

IGÅR BLEV HAN AVISSAD 2017-05-
24

09:51:12 LKC207-
AC

1MIEN

- 2017-05-
24

09:51:14 LKC207-
AC

1MIEN

GRÄNSPOLIS VAR DÄR IGÅR 2017-05-
24

09:51:23 LKC207-
AC

1MIEN

- 2017-05-
24

09:51:24 LKC207-
AC

1MIEN

NU VAR HAN HOTFULL 2017-05-
24

09:51:28 LKC207-
AC

1MIEN

-- 2017-05-
24

09:51:45 LKC207-
AC

1MIEN

ANMÄLAREN 0703188811 2017-05-
24

09:51:58 LKC207-
AC

1MIEN

VAKT 2017-05-
24

09:52:44 LKC207-
AC

1MIEN

Åtgärdskod: 128 2017-05-
24

09:56:25 LKC207-
AC

1MIEN

(RLC) 2017-05-
24

09:56:25 LKC207-
AC

1MIEN

* 2017-05-
24

09:56:30 LKC207-
AC

1MIEN

GÅR MOT I19 2017-05-
24

09:56:44 LKC207-
AC

1MIEN

* 2017-05- 09:56:45 LKC207- 1MIEN

Page 1 of 2ISR Report
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24 AC

HAN SKA HA SAGT NÄR HAN LÄMNADE ATT OM JAG DÖDAR
NÅGON SÅ ÄR ANSVARET PÅ ER

2017-05-
24

09:57:38 LKC207-
AC

1MIEN

' 2017-05-
24

09:57:38 LKC207-
AC

1MIEN

VÄKTARE SLUTAR FÖLJA MANNEN EFTERSOM HAN MÅSTE
TILLBAKA

2017-05-
24

09:57:49 LKC207-
AC

1MIEN

Åtgärdskod: 128, 131, R300 2017-05-
24

09:58:25 LKC207-
AC

1MIEN

(RLC) 2017-05-
24

09:58:25 LKC207-
AC

1MIEN

Gripna Omhä Övr.fb. 2017-05-
24

13:41:57 LKC206-
AC

1MASY

5100-20170524-0152 AVSLUTAD 2017-05-
24

13:41:57 LKC206-
AC

1MASY

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande

TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN

Page 2 of 2ISR Report
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Utredning 1 LPO Luleå/Boden
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Varpsved, Ebba
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se anmälan 
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-Karin Berggren
Förhörsdatum

2017-05-31
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polisstationen, Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LML

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I medlyssning finns insp Linda Blixt, åkl Linda Strömberg samt målsägarbiträdet Jakob.

F= Förhörsledaren, Berggren
H= Den hörda, Ebba Varpsved

F: Så där Ebba, nu har jag ju nyss träffat dig här nere.

H: Ja.

F: Och så har jag visat dig runt lite grand i det här rummet där de här sitter. Vi kallar det för 
medlyssningsrum.

H: Mmm.

F: Och du har fått se kamerorna och så här.  Har du kommit på någon fråga till mig om det? 
Någonting du funderar över?

H: Mmm…inte direkt så.

F: Nej. Du får ställa en…frågor om du kommer på några.

H: Mmm.

F: Mmm. Ehh…och jag presenterade mig ju här nere, att jag heter Anna-Karin och jag är då 



polis.

H: Mmm.

F: Ehh…men jag är en sån här polis som pratar jättemycket med barn som kommer och 
berättar om saker som de har varit med om.

H: Mmm.

F: Ehh…så att…ja, du kommer ju att få berätta och jag kommer att lyssna.

H: Mmm.

F: Men jag kommer också att ställa lite frågor till dig.

H: Mmm.

F: Och är det så att du inte förstår mina frågor, då säger du bara till…

H: Mmm.

F: …så ska jag försöka ställa frågan på ett annat sätt.

H: Mmm.

F: Och ibland kanske jag tjatar på med samma fråga flera gånger och det är för att jag 
verkligen ska förstå.

H: Mmm

F: Och det betyder inte att du har sagt något fel…

H: Mmm.

F: …utan då är det jag som inte har förstått.

H: Mmm.

F: Ehh…och om du märker att jag säger nått…någonting fel, att jag kanske har missuppfatta 
dig…

H: Ja.

F: …på något sätt, då säger du också till.

H: Ja.

F: Och är det så att jag…att du inte kan svara på en fråga, då säger du bara att jag vet inte.

H: Mmm.

F: Och i det här rummet, förstår du, det är lite speciellt, här får man använda vilka ord man 
vill. Man får använda fula ord om man vill.
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H: Ja.

F: Och man får bli arg, ledsen, sur och för vissa som sitter här kanske det känns lite pirrigt i 
magen och så.

H: Mmm.

F: Hur känns det för dig att sitta här? Tycker du?

H: Mmm…det är helt okej att få prata om det för jag vill…bara få bort det hära.

F: Mmm. Mmm. Berätta vad…vad…om du berättar för mig…ehh…vad som…vad som har 
hänt så noga du kan från början och till slutet.

H: Mmm. Jag skulle gå ifrån skolan precis…öhh…men…jag hade haft slöjd så att…då hade 
jag gått ner vid rondellen och så…så…och då hade jag sprungit för jag hade ganska bråttom 
till bussen, men då blev det som att det blev…jobbigt och så kollade jag klockan att det var 6 
minuter kvar…
F: Mmm.

H: …så att jag började gå och sen började det ju komma fram en kille till mig och då springer 
han bara fram och sparkar mig i ansiktet så jag blir jätterädd och springer därifrån och jag 
pratade med mormor där och jag skriker hela tiden att mormor…att morfar ska komma och 
säger att…kom till Coop, men det finns så här två Coop och jag går till Coop Svea och…men 
jag kallar det bara för Lill-Coop så jag sa bara Coop.

F: Mmm.

H: Så att morfar for till Stor-Coop och sen fick mormor ringa upp igen så morfar kom till 
Svea.

F: Mmm.

H: Så att då började jag se människor gå så här och då tycker jag att det blir jättejobbigt och 
då springer jag rakt över vägen och hoppar in i bilen och så far vi hem och mormor pratade 
med mig och ser vad…och så får jag berätta tydligare vad som har hänt.

F: Mmm.

H: Men jag blev jätteglad när jag så Em…ett par klasskompisar springa fram så jag ropade 
deras namn så att de fick komma. De skulle över vägen precis där jag går fast hem till henne, 
till Emilia, och då så…blev det som panik och jag blev jätterädd.

F: Mmm.

H: Och sen, jag har…tycker att det har varit jobbigt att vara lite ute och vara själv och jag har 
inte börjat åka buss direkt igen.

F: Nej.

H: Nu är det att…ja, mormor och morfar skjutsar mig till skolan och hämtar mig.

F: Mmm.
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H: Men jag ska försöka att börja åka buss igen.

F: Mmm. Okej.

H: Mmm.

F: Men du berättar att du…du är på väg frå…från skolan?

H: Mmm.

F: Mmm. Ehh…och du hade lite bråttom?

H:  Jo. Det är 8 minuter jag har på mig att springa till bussen.

F: Okej.

H: Och ibland är det ganska mycket trafik så att…

F: Mmm.

H: …då vill jag skynda mig och så är det en liten bit att gå.

F: Ja. Ehh… Du berättar att du tittar på klockan?

H: Mmm.

F: Mmm. Vad visade klockan då när du tittade på klockan?

H: Jag tror att det var…ehm…tju…jag tror att det var 25 minuter…nej, det var 6 minuter 
kvar. Jag tror att det var 22 minuter över 3 då.

F: Mmm.

H: Klockan stod.

F: Ja.

H: Men jag ve…jag såg aldrig….jag börja…jag funderade inte på det när…efter jag hade 
blivit sparkad. Då hade jag bara som panik.

F: Mmm. Just det. Ehh…om vi backar tillbaks till där att du…du tittar på klockan?

H: Mmm.

F: Och den visar då…

H: 22…

F: 22 minuter över…

H: 3.

F: …tre. Mmm. Ehh… Berätta vad som händer efteråt du hade tittat på klockan.

H: Då började jag gå och sen kom det som en kille och jag vet inte om han såg mig för han 
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kollade som ner i marken, så att jag gick som runt och då vet jag inte om han blev arg på mig 
bara för det så han sprang fram och sparkade mig istä…eller han gick som till…mot mig 
istället och sparkade mig istäl…jag vet inte vad han ville. Om han ville ta min telefon eller så, 
men jag pratade med mormor och hon tyckte att han hade en vit sula.

F: Okej.  Mmm.

H: Så att… Ja.

F: Ehh…men du…du…du…du ser den här killen? Du pratade om att du försöker gå runt.

H: Ja, jag ser han där framme…
F: Mmm.

H: …och jag tänkte som inte mer på det. Bara så där…ja, jag får skynda mig lite mer till 
bussen nu.

F: Mmm.

H: Och pratade med mormor och så går jag runt och så sparkar han mig.

F: Mmm.

H: Sen springer jag bara där i…alltså jättefort därifrån. Jag tar en genväg och tänker…nej, 
bussen är alltid jättesen så att jag vågar inte vara kvar här. Morfar kommer säkert före.

F: Mmm. Ja, okej. Berätta så noga du kan om vad som händer när du möter 
honom…ehh…och du får den här sparken.

H: Öhm… Då förstår jag inte riktigt hur du menar så då.

F: Mmm. Du säger att du möter honom…

H: Ja.

F: Ehh…och att…att han sparkar dig.

H: Mmm.

F: Om du berättar liksom…

H: ……….

F: …från att du möter honom…

H: Mmm.

F: …och så noga du kan då vad som händer precis där.

H: Emellan?

F: Jo.

H: Ja, det är ju att jag tittar ner till mormor och ser vad hon gör och då ser jag Tussan och blir 
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så här jätteglad för jag tycker om Tussan och det är en katt…

F: Mmm.

H: …som mormor har och sen tittar jag upp igen och då springer han bara fram och sparkar 
mig.

F: Mmm.

H: Och…ja, alltså…det finns ju som…det är ju som det jag blir rädd för…

F: Mmm.

H: …att det ska…för att morfar sa att det hade hänt en liknande sak, att det var en kille som 
hade puttat omkull eller typ tacklat omkull en tant istället.

F: Hmm.

H: Så att då blev jag väldigt nervös och ska det här hända fler gånger eller s…så.

F: Mmm. Ehh… Du säger att han som springer fram till dig?

H: Nej, alltså han…om jag går som så…

F: Mmm.

H: …och så tittar jag upp igen och då går han så…då springer han som fram emot mig och 
som sparkar mig här som då.
F: Mmm. Hur nära skulle du säga att han var dig där?

H: Ja, jag vet det inte riktigt för att…om man ser på pappa, så var han typ lika stor som pappa.

F: Okej.

H: Och…han sätter som den sidan av foten här.
F: Mmm.

H: Det gjorde inte ont, men jag blev mer stressad och rädd och sprang därifrån.

F: Mmm. Mmm. Du visar mig att det var…det träff…du visar på ovansidan av din fot?

H: Ja, alltså typ här någonstans.

F: Mmm.

H: För mormor såg ju sulan.

F: Mmm. Var träffade den här sparken?

H: Typ här någonstans. Nå…

F: Mmm.

H: Morfar tror…tyckte att det var typ hära vid kinden, här någonstans.
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F: Mmm. Hu…hur kunde han se det? Din morfar?

H: Ja, han såg väl att det var lite svullet och blått.

F: Mmm.

H: Så att det blev som ett blåmärke.

F: Mmm. Okej. Ehh… Om vi backar tillbaks till den här sparken då…

H: Mmm.

F: Ehh… Vad händer med dig när du får den här sparken?

H: Ja, ehm…jag blir jätterädd att han ska springa efter mig och göra om det och jag var ändå 
ly…glad att han sparkade mig för att hade jag gått ifrån, sprungit därifrån, då kanske han 
hade börjat jaga mig och då hade jag blivit väldigt, väldigt rädd.

F: Mmm.

H: Så att…ja, då var ledsen att han sparkade mig och glad att han sparkade mig.

F: Mmm.

H: Så att…så.

F: Mmm. Jag förstår din…ehm…du…du var…jag förstod inte riktigt det där…ehh…

H: Att jag blev ledsen och rädd?

F: Jo, ledsen, rädd och glad………….

H: Ja, men alltså…jag ville inte att han skulle jaga mig och följa efter mig, så att jag var glad 
att det ändå…att han sparkade mig så att inte jag hade sprungit därifrån för då kanske att han 
…mormor sa att han hade ju vunnit nu. Att nu hade han ju fått sparka mig och vunnit. Hade 
jag sprungit därifrån då hade ju jag vunnit.

F: Mmm…

H: Men så att…då blev jag ändå glad att han sparkade mig för att…eller jag tyckte inte att det 
var kul, men det ändå skönt att han sparkade mig istället för att börja jaga mig.

F: Mmm.

H: För det…jaa…

F: Då förstår jag.

H: Jag hade inte de bästa skorna att springa i.

F: Mmm. Sa han någonting?

H: Nej.
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F: Mmm. Okej. Ehh… Efter sparken då, berätta då så noga du kan vad som hände…

H: Då springer…

F: …efter det.

H: …jag…då springer jag som vid trottoaren. Jag kollar bak så han inte följer efter mig. Han 
går där baki som att inget hade hänt, typ…alltså…bara som vanligt och…så att…jag 
hoppades att…det var ju ganska mycket trafik, så jag hoppades att väldigt många hade sett 
det…

F: Mmm.

H: .och jag önskade att det var någon som hade gått och sagt till att…nei, så där gör man inte.

F: Mmm.

H: Och det var en kompis i klassen som så här…men alltså det där är misshandling, det är ju 
olagligt att slå barn och…

F: Mmm. Mmm.

H: …man ska ju inte slå folk alls.

F: Nej. Men det var mycket folk sa du ändå?

H: Mmm. Väldigt mycket bilar. 

F: Mmm.

H: Och så var det ingen i busshå…hållplatsen där vid för jag åker inte med…jag åker med en 
gul buss.

F: Mmm. Ehh…men du sa…du…du åk…tog inte bussen?

H: Nej.

F: Mmm.

H: Den…den tror jag kom när jag hade precis…för jag tyckte att jag såg den när jag hade 
kommit i bilen, så jag tänkte…nej, jag skippar bussen.

F: Mmm. Och vart var det du gick då?

H: Till Coop Svea.

F: Mmm. Ehh… Beskriv hur du …hur det kän…hur du känner dig när du går där mot Coop 
Svea?

H: Jag har inte gått där sen i onsdags eftermiddag. Jag vet inte hur länge sen det var, men jag 
känner att det blir som att…ja…jobbigt när vi kör förbi skolan. Då känner man sig jätteliten 
efter det som hände.
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F: Mmm.

H: Men när jag går in till skolan då ser…då är ju klockan åtta och då börjar ju vi skolan, så…

F: Mmm.

H: …då är det jättemycket folk och då springer jag fram till någon kompis om jag ser dem.

F: Mmm. Mmm. Ehh… Men du pra…du…du säger att du pratade med din…
H: Mormor.

F: …mormor. Mmm.

H: Jag pratar alltid med henne ifall jag skulle missa bussen.

F: Okej. På vilket sätt pratar ni med varandra på telefon?

H: Ja, vi pratar ganska…att…glatt, att…ja, nu kommer Tussan och…

F: Mmm.

H: Typ så att nu är Tussan så här jättebusig och så och man tänker inte på något annat än 
att…ja, att snart kommer jag till er. Jag ska bara släppa ut Rita, min hund.

F: Mmm. Men du pratar om…ehh…att din mormor hade sett något vitt.

H: Ja, en vit…

F: Hur kunde hon…

H: …sula……………..när foten slog som.

F: Hur kunde hon göra det?

H: För att jag håller den alltid mot ansiktet, jag riktar den aldrig bakåt, framåt eller 
någonstans annars.

F: Mmm.

H: Förutom mot mig och då såg hon sparken komma mot mig, så att…jag sa aldrig så 
här…nu kommer det fram en kille till mig. Jag sa det först när jag hade sprungit iväg ganska 
långt. 

F: Mmm.

H: Och då var det som att…då kändes det lättare att andas också……….

F: Mmm. Ehh… Men du, du blir upphämtad av din morfar där då?

H: Ja.

F: Mmm. Beskriv hur du mår då när han hämtar dig.

H: Jag är jätteledsen och jag har och mår jättedåligt. Jag kan inte tänka på något annat. Det 
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kan…det går som inte och bara…för jag tänker på Tussan också.

F: Mmm. Mmm. Jag ser att du blir lite ledsen. Mmm. Det är helt okej. Du minns att jag sa 
det?

H: Mmm.

F: Vad…vad är det som gör att du…att du…att du blir så ledsen nu när vi sitter och pratar?

H: Jo, för att Emma har ju sagt så här att jag vill inte prata om det för att jag blir ledsen. 

F: Mmm.

H: I skolan har jag sagt att jag vill inte prata om det. Hos ma…alltså hos alla har jag sagt att 
jag vill inte prata om det för att…jag blir så ledsen av det.

F: Mmm.

H: Men nu vet jag ju att nu är det ganska bra att om jag pratar om det, så att…jag var beredd 
på att jag kommer att bli ledsen.

F: Mmm. Mmm. Men sen när du…du…du kom hem till mormor och morfar?

H: Mmm.F: Mmm.

H: Jag sitter och ser på en film som jag tycker är jättebra.
F: Mmm.

H: Jag tror att jag somnade då och efter några nätter jag hade sovit då skulle jag 
sova…….med en kompis och då när jag skulle sova då hade jag sett på det där programmet 
och då skulle jag lägga ner telefonen, men då kommer det tillbaka att jag blir jätteledsen på 
kvällen och…och börjar tänka på det igen, så att ibland kommer det bara.

F: Mmm. Det kommer lite då…för dig…

H: Lite då och då.

F: Mmm. Mmm. Jag förstår det. Jag förstår att det kan bli så.

H: Mmm.

F: Mmm. Men du, den här mannen…

H: Mmm.

F: Du försöker tänka tillbaks…ehh…och minnas hur han…

H: Såg ut………….?

F: …såg ut.

H: Ja, det första jag sa till mormor, det var så här, han hade en blå luvtröja, en som den där 
mörkblåa på gar…gardinen där.
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F: Okej.

H: Som så. Så att…då så…alltså jag skrek det bara rätt ut. Jag brydde mig inte om något 
annat. 

F: Mmm.

H: Om någon hörde mig eller om någon såg mig eller om någon tyckte illa om mig eller 
någonting. Jag brydde mig inte om något förutom det som hände.

F: Mmm.

H: Så att…Jaa, han var en mörkhyad person. Ehh…man såg inget hår typ här eller så för att 
han tittade som neråt och….jag tänkte inte på byxfärgen, men jag tror att det var typ 
gråsvartbrun där omkring och vit sula typ…tror mormor att det är.

F: Mmm. Mmm.

H: Men mörkhyad och blå luvtröja, det är jag jättesäker på.

F: Mmm. Den här blå huvtröjan, tänkte du på något annat med tröjan?

H: Jag kommer inte ihåg att det var typ så hära…nått märke insytt eller såg. Det var som bara 
en grå eller…eller så här att tygen sätter över dra…dragkedjan, så att det var som inget mer 
att tänka på tänkte jag bara och fortsatte och gick.

F: Mmm.

H: Sen sprang jag ju.

F: Men du sa att han var…ehh…mörkhyad?

H: Mmm. Jag har…han var väldigt lik min kusins mörkhyade.

F: Hmm.

H: Han är från ett annat land och har ganska ljusbrun färg.

F: Mmm.

H: På huden.

F: Ja, okej. Men var det något annat i ansiktet du la märke till som…?

H: Nej, jag tänkte som inte på ögonfärg eller…läpparna tyckte jag var lite så här mörk. De 
var inte som röda som våra, men de var som mörkare.

F: Mmm. Ja, okej. Ehh… Bes…beskriv hur det kändes i ditt…du visade här på kinden, att det 
var där på sparken…hur det kändes efteråt.

H: Alltså det kändes…det gjorde inte ont först, men sen började det som…det är som att när 
man kände här då gjorde det som jätteont.

F: Mmm.
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H: Det var som att jag hade råkat blivit sparkad av…om vi busade typ på skolan, 
men…jaa…det kändes bara som att om någon hade typ råkat sparka mig där så…

F: Mmm. Hur länge kändes det så?

H: Ehm…

F: När du tog…

H: Jag satt hos mormor och tänkte på hela tiden så här att mamma…vi har varit hos polisen, 
men de hade ju inte öppet så att jag satt hela tiden där och tänkte att…vi kommer ju att fara 
hit och…så att jag satt hela tiden och försökte att komma på så mycket som möjligt.

F: Mmm. Mmm. 

H: Men det var som det jag kom på och…jag tyckte inte att han hållde i någonting, att bara… 
Han hade händerna som vanligt.

F: Mmm. Okej. Ehh… Ja. Ja, om jag blir tyst så är det för att jag funderar en liten stund om 
det är något annat. Ehh… Jo, då han…då han…ehh…då du får den här sparken…

H: Mmm.

F: …liksom…mot din…som du visar mot din kind…

H: Mmm.

F: …vad…vad händer med ditt huvud lik….?

H: Det far som bara så fort och sen drar jag tillbaka det.

F: Mmm.

H: Ee…….min moster frågade…kan du göra så hära och det såg helt normalt ut.

F: Mmm. Du visar att du gapar liksom.

H: Jaa, det var som inget snett eller att det hade blivit någonting.

F: Mmm.

H: Det var bara att jag var lite blå.

F: Mmm. Hu… Om du beskriver för mig hur det här har påverkat dig efter det här hände.

H: Det påverkar mig ganska mycket på att jag var väldigt ledsen och väldigt…jag var ganska 
mycket på mitt rum. Jag var inte så mycket med kompisar då.

F: Mmm.

H: Ehm… Jo, det var att jag kanske hoppade studsmatta då, men jag hoppade….jag kanske 
hoppade tre…alltså några....s…minuter bara och sen gick jag in för att det blev så jobbigt att 
vara ute.
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F: Mmm.

H: För att då börjar man tänka på det för att fortfarande påverkar det så att jag har alltid med 
mig telefonen när…när jag hoppar studsmatta och ser på någon film, så att…då blir det som 
lättare. Då tänker man inte på det. Bara…då tänker man som så här…vad ska hända där i 
filmen och …

F: Mmm.

H: Då blir det som bättre att andras och prata också och allt som man gö…jag gör.

F: Mmm. Beskriv hur det känns när du är på skolan.

H: Det är jobbigt när jag är på lilla sidan för att då går det jättemånga mörkhyade personer där 
och jag är väldigt mycket på stora nu, men där i skogen är det ganska jobbigt också, för att då 
har vi som en väg ut från hela skolan och där går det som inte in några. Där är det typ om vi 
har…fröken har gått och lämnat soporna eller så.

F: Mmm. Okej. 

H: Mmm.

F: Ehh…jag vi…jag tänkte vi skulle ta en paus, men jag tänkte en fråga innan vi tar paus. 
Ehh… För du…du berättade ju att du var på väg till bussen…?

H: Mmm.

F: Hur långt från busshållsplatsen hän…hände det här?

H: Ja, jag går ju på skola för Jamilia så att då har vi en bu…en stor vagn nedanför en 
busshållplats och sen går det att gå en som runt ett stort kvarter.

F: Mmm.

H: Men jag hittade en……………..så jag går rakt igenom…

F: Mmm.

H: …husen och så...och där är det inte så mycket människor eller så.

F: Nej. Men hu…hur långt från där bussen skulle plo…du…du skulle hoppa på bussen hände 
det här?

H: Det vet jag som inte...riktigt. Det är…ja, det är väldigt…det är en bit i alla fall. Jag måste 
springa i alla fall.

F: Okej. Mmm. 

H: Jag kan inte gå på 8 minuter dit.

F: Mmm.

H: Fast jag brukar ändå skynda mig lite fast jag vet att den är väldigt sen, för att ibland kan 
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den vara tidig.

F: Okej. Mmm. Men du, Ebba, då gör vi så här, att vi…vi…vi tar en paus nu.

H: Mmm.

F: Så ska jag gå och prata med de…de i andra rummet.

H: Jag ska gå till mamma.

F: Och så får du gå ut till…till mamma och pappa.

H: Mmm.

F: Och så träffas vi här en liten stund efter det.

H: Mmm.

F: Mmm. Då gör vi så.

……………………………………………………………………………………………..

F: Så där. Nu fick du vila en liten stund.

H: Mmm.

F: Är det någonting du har funderat över och ko….

H: Jag frågade min mamma om det här hur långt det är emellan och mamma och pappa 
svarade att det var typ så här…mellan…lite mindre än 1 km.

F: Mmm. Ja, menar du mellan skolan och…?

H: Nej……………….busshållplatsen där jag blivit sparkad och där…där jag går på bussen.

F: Okej.

H: Lite mindre än nå…en kilometer.

F: Mmm. Okej. Få se…nä…när slutar du skolan, den dagen?

H: Tisdagar slutar jag…det är onsdag idag…

F: Mmm.

H: …och då slutar vi, tror jag, 13.30.

F: 13.30.
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H: Men jag fick ju gå tidigare.

F: Mmm. Vilken tid?

H: Vid ettiden.

F: Mmm. Ehh… Hur länge var du kvar på skolan då?

H: Ehm…

F: Efter du hade slutat?

H: Nu förstod jag inte vad………………

F: Jag tänkte om…du sa att du slutade vid ett?

H: Nej, jag slutade 13.30.

F: 30, okej.

H: Och jag kom…jag åkte vid ettiden…från skolan. Mamma kom vid ett.

F: Jo, jag tänkte inte…förr…förra…då…den här onsdagen då det här hände?

H: Ja, då tror jag att…vi slutar 13.30 varenda onsdag.

F: Ja. Mmm. Ehh.. Och när går den här bussen?

H: Det finns två jag kan ta. Antingen 25 över någonting eller 58 över nånting.

F: Okej. Vilken buss tog du…hade du tänkt ta förra…?

H: Jag tog 25.

F: Ja. Som går 25 över någonting?

H: Jag tror att jag tog den över tre för vi hade ju slöjd och den går 20 över tre. 

F: Ja.

H: Så att det blir ju jätte…det blir ju tajming.

F: Mmm. Ja. Ehh… När du ser honom först…först där…

H: Mmm.

F: Ehh…hu…hur gör…hur gör han då liksom? Om du beskriver om man…går han eller…?

H: Han går bara…

F: Mmm.

H: …där som…alltså som en helt vanligt människa som…

F: Mmm.
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H: …bara tänker gå typ…bara gick förbi.

F: Mmm.  Går han hela tiden? Mmm

H: Mot mig också.

F: Du pratade någonting i början om att du försökte gå…

H: Jag försökte gå runt för att jag trodde inte att han såg mig.

F: Mmm.

H: Han kollade ju som ner så här och jag vet inte om han tänkte som så hära…då tänkte jag 
så här…ja, jag går runt då.

F: Mmm.

H: Men jag vet inte om hon blev s…om han blev sur över det att….ja, alltså om någonting 
bara…

F: Mmm.

H: Om han blev sur över det eller…

F: Kan du visa hur han gjorde där när…när…?

H: Alltså om jag typ…om jag typ står och går rakt fram…

F: Mmm.

H: …och så svänger jag bara runt så…

F: Mmm.

H: …och han börjar….Jag hinner s…jag går runt så…alltså helt vanligt och sen när jag hade 
gå runt…ehh…då går han rakt mot mig och så sparkar han mig.

F: Mmm. Hann du se det där att han…sparkade?

H: Ja, jag såg när han gick emot mig.

F: Mmm. Öh…hu…vad såg du av den här sparken?

H: Ehh…att han lyft…jag såg inte när han lyftade upp på benet. Jag visste inte om 
jag…blundande. 

F: Mmm.

H: Det kommer jag inte riktigt ihåg  ens och…men jag vet att han gick emot mig.

F: Mmm. Ehh… För jag tänkte på…ehh…ehh…hur…hur…hur mycket såg du av det han 
gjorde alltså mot dig?

Förhör med Varpsved, Ebba; 2017-05-31 14:30   diarienr: 5000-K629619-17

  49



H: Jag såg in…jag såg när han gick emot mig. Jag s…jag blundade när han sparkade, tror jag, 
för att jag kommer inte ihåg…

F: Nej.

H: …någonting av det. Så att…sen tror jag att då tror jag att han som skyndade sig som ifrån 
ifall jag skulle ge igen eller så.

F: Mmm.

H: Så…men jag vågade inte göra någonting för att när jag är rädd då är jag så svag så att….

F: Mmm.

H: …ja, inget…allt som får ner mig. Bara ett litet ord kan…tränga ner mig.

F: Mmm.

H: Jag är så rädd.

F: Mmm. Jag tänkte mer på…ehh…hur…hur…hur du kunde se att det var en spark? Mmm.

H: Ja, för att man kände…mor…det var m…jag kände inte att det var en spark, men 
mormor…det…jag tror att det var hon som sa så här att…du har blivit sparkad.

F: Hmm.

H: För jag sa så här…jag har blivit sparkad skrek jag hela tiden.

F: Mmm.

H: Och…vad heter det nu…jag blev jätte så här…mormor såg ju….att det blev som så att…

F: Mmm.

H: …och då blir det verkligen så hära…jag blev sparkad.

F: Mmm. Mmm.

H: Så då är jag jättesäker. Jag var inte det…jag vet att…jag var väldigt säker på att han inte 
gjorde så……………….
F: Nej. Mmm.

H: Att han använde foten.

F: Mmm. Okej. Men du säger att sen så…då gick han?

H: Ja.

F: Mmm.

H: Som att inget hade hänt.

F: Mmm.
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H: Som bara att han hade gått förbi mig eller så.

F: Mmm.

H: Och det kanske var att han skyndade sig ifrån om…om han typ skulle sparka någon fler 
eller så.

F: Mmm.

H: Men…man ska inte göra så. Han gjorde ju fel. Mormor sa att den här människan inte är 
riktigt frisk också.

F: Mmm.

H: Man ska inte hålla på så hära.

F: Mmm. Men… Tittade du bak någonting? Tittade du mot hans håll?

H: Ja. Jag tittade bak när han hade…när jag hade typ sprungit iväg lite.

F: Mmm.

H: När jag hade kommit bort från vägen när jag hade smitit undan.

F: Mmm. Och när du tittade på han, vad…vad gör han då?

H: Då var han som en bit ifrån så man såg typ ingenting förutom den blåa tröjan. Då tänker 
jag inte så mycket på det något mer förutom att jag var rädd och…………..

F: Åt vilket håll gick han?

H: Han gick tvärs emot mig. Jag gick ju så till busshållplatsen och han gick ju så.

F: Ja, okej. Mmm. Ehh… Du har ju beskrivit hans tröja och hans kläder och…

H: Det jag minns…………..

F: …det du…det du minns av hans…hur han såg ut och så.

H: Mmm.

F: Ehh… Minns du något annat som han hade på sig eller med sig?

H: Jag tror inte att han hade örhängen eller typ så hära…typ örhängen i ansiktet eller så, vad 
jag såg. Ehm…jag tror inte att han hade typ tatueringar på arm och händerna eller så.

F: Mmm.

H: Men en sak jag var väldigt säker på att han hade långbyxor.

F: Mmm. Du…du…pratade om…du berättade…………….du upp…du sa att han hade som 
händerna fria och som…
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H: Jaa, alltså de gick som bara bredvid han eller som…jag tror att han hade dem som i fickan 
så här.

F: Mmm. 

H: Och sen blev…………………när han började gå emot mig, att han tittade som upp mot 
mig och jag försökte att inte få ögonkontakt.

F: Bar han på någonting annat?

H: Nej, inte vad jag såg.

F: Okej.

H: Jag såg inte det.

F: Mmm. Ehh… Få se…när…när du går från…från skolan, vart brukar du då gå över vägen?

H: Ja, att jag brukade…jag brukar ta…alltså det finns via en rondell. Jag tog rondellen.

F: Mmm.

H: För att där brukar de stanna vid…där jag går över annars, då brukar jag få vänta tills de har 
kört förbi och jag tänkte nu har jag lite bråttom så att jag tar rondellen för där stannar de.

F: Mmm. Mmm.

H: Så att…ibland brukar de köra vidare di…där borta.

F: Mmm.

H: Där det inte är rondellen. Så att…ehh…ibland kan det vara att de stannar där.

F: Ja. Men den gången gick du via…

H: Ja.

F: …vid rondellen?

H: Ja, då stannar de på båda vä…sidorna.

F: Ehh… Jo, och så tänkte jag på att du…du pratade om något litet blå…att du hade fått något 
blåmärke och så.

H: Ja. Morfar såg det.

F: Och att du hade lite ont när du tog på…

H: Ja.

F: Mmm.

H: När det…………jag rörde som så här och vi gick till…och det gjorde som lite ont att 
det…om man kände så här…alltså har du blivit slagen eller har du blivit sparkad eller har 
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du…ja, någonting bara.

F: Mmm. Hur länge hade du så, att det kän…att det kändes lite ont så?

H: Ehh…jag kände det inte förrän om jag gjorde så här.

F: Mmm.
H: Så att jag vet inte hur länge, men nu känns det som…när det……………..

F: Mmm.

H: Så då gör det inte ont om jag gör så här.

F: Ja, okej. Mmm.  Jaa, men jag tror att…att vi kanske börjar vara ganska klar. Jag brukar 
alltid säga så här, att om de i de andra rummet tycker att jag har glömt ställa någon fråga eller 
så, då får de knacka på dörren, så väntar vi en stund och ser om någon knackar.

H: Mmm.

F: Ehh…

H: Mamma sa ju att…vad heter det nu…vi kan ju typ att…de kan…polisen kan inte göra 
någonting för det kan ju vara vem som helst och vart som helst…

F: Mmm.

H: …han kan ju ha resit till andra sidan landet och…

F: Mmm.

H: Ja, vi kan ju typ inte göra någonting.

F: Vi ska göra vad vi….

H: Nu har ju mormor sagt eller mamma har sagt, att de gör sitt bästa för att…

F: Mmm

H: …ni ska försöka att ta den här människan.

F: Absolut. Men du, hur känns det nu då tycker du när du har berättat?

H: Nu känns det lättare att andas. Nu blir jag inte ledsen längre av att prata om det. Nu 
kan…om någon…om mamma säger typ så här…ehm…vet…hur gick det, typ så här…hur 
gick det när…hur mår du nu när du…efter du hade blivit sparkad, då bru…jag brukade…jag 
blir ledsen av att prata om det, men nu…nu blir jag inte ledsen. Det blev ju…jag blev ju 
ledsen i början när vi började prata om det.

F: Mmm. Mmm.

H: Men nu är det lättare att göra allt. Nu vågar jag fara till mormor själv. Det är bara nu att nu 
åker jag med en kompis hem. Annars väntar jag på mormor.

F: Mmm.
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H: Och morfar.

F: Ja, okej. Men du Ebba, då får jag tacka dig jättemycket för att du kom hit till mig idag.

H: Mmm.

F: Vad händer sen idag då? Vad tror du du ska göra?

H: Ehh…

F: Jaha, nu knackar det lika fullt på dörren. Kan du sitta här bara?

H: Jo.

F: En liten stund. Hade du något? Ja. Ja, just det. Jo, det var…det var ju en liten fråga. 
Joo…ehh…mmm…när du kommer till mormor…

H: Mmm.

F: …vad…vad är det…berätta för mig vad det är först…vad det är du berättar när du kommer 
till mormor direkt?

H: Jag berättar att jag springer i…morfar, han skulle fixa någonting med bilen med min 
morbror tror jag att det var, så att jag…nej, han skulle ta med sig grejerna från bilen. Jag 
kutade in, slår koden och så springer jag in och Tussan står och väntar på mig där utanför 
dörren för att hon brukar göra det.

F: Mmm.

H: Sen springer jag in till mormor och hon …vad heter det nu…blir jätteglad av att se mig 
och frågar hur jag mår och…

F: Mmm.

H: …vad som hade hänt och jag berättar det och är jätteledsen och så.

F: Mmm. Vad berättar du för henne då?

H: Jag berättar att mormor frågar…vad…jag hörde inte så tydligt vad…i telefonen, vad är det 
som har hänt, typ så och så berättar jag att jag har blivit sparkad av en person.  …………..och 
så frågar hon hur såg han ut och ……………………….och så.

F: Mmm. Mmm. 

H: Och…och sen frågade hon på ett ungefär, hur tror du gammal är han…han är och jag 
gissade på typ 34 – 35, däromkring. 37, typ där, tror jag.

F: Mmm.

H: Mmm.

F: Okej. Det var det du berättade?
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H: Mmm

F: Mmm. 

H: Sen började jag…går och sätter mig vid datorn och pratar med min kusin och min moster 
kom förbi också då.

F: Mmm.

H: Mmm.

F: Och så sa du att du sov en stund.

H: Ja.

F: Mmm. Okej. Ja, men då tror jag att vi…då tror jag vi tar och avslutar.

H: Mmm.

F: Jo, vad sa du…vad ska du göra nu?

H: Jag ska…jag har bad i morgon.

F: Mmm.

H: Med skolan eller med klassen så att…ja, vi ska gå och köpa en baddräkt till mig. Jag 
använder inte bikini.

F: Okej.

H: Mmm.

F: Så det blir lite shopping?

H: Ja.

F: En baddräkt?

H: Ja.

F: Mmm. Jättebra. 

H: Mmm.

F: Då tror jag vi tar och avslutar och klockan är…nu är då min klocka helt tokig här…den har 
ädrat tid. Jag får återkomma om tiden sen.
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 Kursiv text är förhörsledarens (FL nedan) frågor till målsägande Ebba Varpsved.
_______________________________________________________________________
FL inleder förhöret med att presentera sig samt informera om förutsättningarna för förhöret.

 FL undrar hur det känns för Ebba att sitta i förhöret.
Ebba tycker det känns helt ok. Ebba säger att det är bra att prata om det, att hon bara vill få 
bort "det".

 FL ber Ebba att berätta vad som har hänt.
Ebba gick från skolan, hon hade haft slöjd. Ebba gick ner vid rondellen. Ebba hade bråttom 
till bussen, hon hade bara 6 minuter kvar tills den gick. Ebba började gå. Det kom fram en 
kille till Ebba och bara sparkade Ebba i ansiktet. Ebba sprang sedan därifrån och skrek till 
mormor att morfar skulle hämta henne på Coop. Ebba gick till Coop Svea, men morfar trodde 
det var på stora Coop. Ebba tyckte det var jobbigt att se folk komma gående. Hon blev rädd 
och bara hoppade in i bilen när morfar kom. Ebba blev glad då hon såg klasskompisar. Ebba 
tycker det är jobbigt att vara ute själv. Hon vill inte åka buss själv. Mormor eller morfar 
skjutsar Ebba till och från skolan, men hon vill åka buss själv snart.

 FL säger att Ebba berättar att hon hade bråttom till bussen.
Ebba säger att det tar åtta minuter hon har på sig att springa till bussen och ibland är det 
mycket trafik så då vill hon skynda sig och så är det en bit att gå.



 FL frågar vad klockan var när Ebba tittade på klockan..
Ebba tror att det var tjugotvå minuter över tre. Ebba såg inte på klockan när hon blev sparkad. 
Då hade hon bara sådan panik. 

 FL ber Ebba berätta vad som händer efter Ebba tittade på klockan.
Ebba började gå och då kom det en kille. Han såg i marken. Ebba vet inte om han såg Ebba 
och då gick Ebba runt honom. Ebba vet inte om han blev arg på Ebba därför, men mannen 
bara gick fram och sparkade henne. Ebba pratade med mormor som tror att han hade en vit 
sula.

 FL frågar om hon ser den här killen.
Ebba såg honom där framme, men tänkte inte mer på det. Ebba hade bråttom till bussen så 
hon gick runt och då sparkade han henne. Hon sprang sen därifrån till bussen, men vågade 
inte ta den, morfar var på väg.

 FL ber Ebba berätta när hon möter honom vad som händer.
Ebba tittar ner på mormor och Tussan. Tussan är mormors katt. Ebba tittar upp och då 
springer han fram och sparkar Ebba. Det är det Ebba blev rädd för. Ebba blev nervös och rädd 
eftersom Ebbas morfar har berättat att en liknande sak hade hänt, att en tant blivit tacklad 
omkull eller så och Ebba blev rädd att det skulle hända fler gånger.

 FL fortsätter att fråga att Ebba säger att han springer fram till Ebba.
Ebba går och då springer han som fram och sparkar Ebba på högra kinden.
 FL frågar hur nära Ebba tror att mannen var.
Ebba vet inte riktigt. Ebba säger att mannen var ungefär lika stor som sin pappa. Ebba 
berättar att han sätter höger framsida på foten höger kind/käke. Det gjorde inte ont, men Ebba 
blev rädd och stressad.

 FL säger att Ebba visar ovansidan på sin fot.
Ebba visar på sin ovansida av foten.

 FL undrar var det träffade någonstans.
Ebba visar på höger kind/haka. Morfar såg var hon blivit sparkad eftersom det var svullet och 
blått som ett blåmärke på höger kind/käke.

 FL undrar vad som händer med Ebba när hon får sparken.
Ebba blir jätterädd att han ska springa efter henne och göra om det. Ebba är glad att han 
sparkade eftersom han inte sprang efter då. Ebba blev ledsen att han sparkade henne, men 
ändå glad.

 FL ber Ebba precisera hur hon menar att hon blev ledsen, rädd och glad..
Ebba ville inte att han skulle jaga och följa efter Ebba så Ebba var glad att han sparkade. 
Ebba blev glad att han sparkade, hon tyckte inte det var kul, men det var ändå skönt att han 
sparkade henne i stället för att jaga henne. Ebba hade inte de bästa skorna på sig.

 FL undrar om han sa något.
Han sa ingenting enligt Ebba.

 FL ber Ebba berätta vad som hände efter sparken.
Ebba sprang vid trottoaren. Hon kollade bak så att han inte skulle följa efter. Han gick bara 
vidare som vanligt. Ebba såga att det var trafik och önskade att någon såg det som hände och 
skulle säga att man inte får göra så. Ebbas kompis sa att det var misshandling.
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Ebba såg ingen i busshållplatsen bredvid händelsen för Ebba åker med en gul buss. Ebba tog 
inte bussen.

 FL undrar var Ebba gick när hon skulle ta bussen.
Till Coop Svea.

 FL ber Ebba beskriver hur hon känner när hon går mot Coop Svea.
Ebba har inte gått där sedan i onsdags eftermiddag. Ebba tycker det är jobbigt när hon kör 
förbi skolan då känner hon sig jätteliten efter det som hände. När hon kommer till skolan är 
det mycket folk och kompisar.

 FL frågar om att Ebba pratade med mormor i telefon.
Ebba pratar alltid med mormor ifall hon skulle missa bussen. 

FL säger att Ebba pratade om att mormor sett något vitt.
Ebba säger att mormor såg en vit sula.

 FL undrar hur mormor kunde se det.
Ebba håller alltid telefonen mot ansiktet när de pratar. Mormor såg att sparken komma mot 
Ebba. Ebba sa inte först efter hon sprungit iväg att en kille sparkat henne. När Ebba berättade 
så kändes det lättare att andas.
 FL ber Ebba beskriva hur hon mådde när morfar hämtade upp henne.
Ebba var jätteledsen, och det gick inte att tänka på något annat. Ebba har, och mår fortfarande 
jättedåligt.

 Ebba börjar gråta och FL undrar varför Ebba blir så ledsen.
Ebba har inte velat prata om händelsen eftersom hon då blir ledsen. Hon har sagt till alla att 
hon inte vill prata om det för att hon blir så ledsen av det. Nu vet Ebba att det är bra att prata 
om det och hon var beredd på att hon blir ledsen. 

 FL ber berätta vad som hände när Ebba kom hem till mormor och morfa.
Ebba berättar att hon sov över hos en kompis efter några nätter. Det kom då tillbaka när hon 
började tänka på det. Ebba blev då ledsen. Ibland kommer det bara, Ebba blir ledsen lite då 
och då.

 FL undrar hur mannen såg ut.
Det första Ebba sa till sin mormor var att mannen hade blå huvtröja, typ mörkblå. Ebba skrek 
bara rakt ut. Hon brydde sig inte om att någon hörde, såg eller tyckte illa om Ebba. Hon 
brydde sig inte om något förutom det som hände.
Mannen var mörkhyad person. Ebba såg inget hår på sidan av ansiktet eftersom han tittade 
neråt. Ebba tänkte inte på byxfärgen, men tror att hade grå/svart/bruna byxor. Ebbas mormor 
tror att han hade vita sulor. Ebba är jättesäker på att mannen hade blå huvtröja och var 
mörkhyad.

 FL undrar om Ebba tänkte på något annat med tröjan.
Ebba kommer inte ihåg något märke insytt, det var bara tyg som sätter över dragkedjan. Hon 
fortsatte att gå och sprang sedan.

 FL säger att Ebba sa att han var mörkhyad.
Ebba säger att han var väldigt lik sin kusins mörkhyade. Kusinen är från ett annat land och 
har ganska ljusbrun färg. 

 FL undrar om det är något annat som Ebba lade märke till.
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Hans läppar var mörka. Läpparna var inte röda som "våra", men var som mörkare.

 FL ber Ebba beskriva hur det kändes i kinden efter sparken.
Ebba kände först inte det gjorde inte ont, men sen fick hon ont. Det kändes som att någon 
hade sparkat henne där. 

 FL undrar hur länge det kändes så.
Ebba berättar att de var till polisen, men det var inte öppet. Ebba satt hela tiden och försökte 
komma på så mycket som möjligt eftersom hon visste att hon skulle till polisen sen. Ebba såg 
inte att han höll i något. Han höll händerna som vanligt.

 FL undrar vad som hände med Ebbas huvud när hon fick sparken mot sin kind.
Ebba säger att hennes huvud for fort åt sidan, åt vänster sida, och sedan drog hon tillbaka 
huvudet. När Ebba kom hem så tittade Ebbas moster på Ebbas käke, men den var inte skadad 
bara blå.

 FL undrar hur Ebba påverkades efter detta hade hänt.
Ebba påverkades mycket. Ebba har varit väldigt ledsen och varit mycket på sitt rum. Ebba 
ville inte vara med kompisar efter. Ebba kunde inte vara ute mer än kanske tre minuter 
eftersom hon tycker det är jobbigt att vara ute. Ebba är fortfarande påverkad av det. Ebba har 
alltid telefonen med sig så hon kan titta på film för att inte behöva tänka på händelsen. Det 
blir då lättare för Ebba att andas. 

 FL ber Ebba beskriva hur det känns när hon är på skolan efter händelsen.
Ebba tycker det är jobbigt att vara på "lilla sidan" eftersom det är mycket mörka personer som 
går där bakom. Hon tycker också att det är jobbigt att vara i skogen då det går en väg in där.

 FL undrar hur långt från busshållplatsen Ebba skulle till som det hände.
Ebba går på skolan Fria Emilia. Det är en bit från händelsen till bussen. Det är en bit att gå, 
men Ebba går en genväg till bussen. Det är inte så mycket folk där. 

 FL undrar hur långt det är till bussen.
Ebba vet inte riktigt. Ebba hinner inte gå sträckan på 8 minuter dit.

 FL tar en kortare paus i förhöret.
(När förhöret återupptas börjar Ebba berätta.)
Ebba frågade sin mamma och pappa hur långt det var emellan och de sa att det var mindre än 
1 kilometer, att avståndet från busshållplatsen till där Ebba blev sparkad var ca.1 kilometer.

 FL undrar när Ebba slutade skolan den dagen.
Ebba slutar klockan 13:30 på onsdagar. 

 FL undrar när bussen går.
Ebba berättar att det finns två bussar hon kan ta. Bussen går endera tjugofem över något och 
femtioåtta över något. Hon tror att hon tog den som gick tjugo över tre.

 FL undrar hur mannen gör när Ebba ser mannen först.
Mannen går där som en helt vanlig människa.

 FL undrar om mannen går hela tiden.
Mannen går hela tiden mot Ebba. Ebba försökte gå runt eftersom hon inte trodde att han såg 
henne. Ebba vet inte om han blev sur över det.
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 FL ber Ebba visa hur han gjorde där.
Ebba gick runt helt vanligt. När hon gått runt så sparkade han Ebba. Ebba såg när han gick 
mot henne.

 FL undrar vad Ebba såg av sparken.
Ebba såg inte när han lyfte på benet. Ebba kommer inte ihåg om hon blundade, men Ebba vet 
att han gick emot henne. 

 FL undrar hur mycket Ebba såg av vad han gjorde mot Ebba.
Ebba såg när han gick emot Ebba. Ebba tror hon blundade när han sparkade, men kommer 
inte ihåg något av det. Ebba tror att hon skyndade sig ifrån eftersom Ebba var rädd att han 
skulle sparka igen. Ebba säger att när hon blir rädd så kan bara ett litet ord få ner henne.

 FL undrar hur Ebba kunde känna att det var en spark.
Ebba säger att mormor sa att det var en spark. Ebba är säker på att han inte slog henne utan 
han använde foten.

 FL fortsätter att mannen gick.
Ebba säger att han fortsatte som att ingenting hade hänt. Ebba undrar om han fortsatte för att 
göra så mot någon fler. 

 FL undrar om Ebba tittade bak något.
Ebba tittade bak när hon sprungit undan lite. Mannen var då en bit ifrån, men tänkte på hans 
blåa tröja. 

 FL undrar åt vilket håll mannen gick.
Ebba säger att hon och mannen gick åt olika håll.

 FL undrar om Ebba minns något annat som han hade på/med sig.
Ebba tror att han inte hade örhängen varken i öronen eller i ansiktet, inte heller tatueringar. 
Ebba är väldigt säker på att han hade långbyxor.

 FL säger att Ebba berättade at han hade händerna fria.
Ebba säger att "de gick som bara bredvid". Ebba säger att hon tror han hade händerna i 
fickan. Mannen tittade upp när han närmade sig. Ebba försökte inte att få ögonkontakt.

 FL undrar om mannen bar på något.
Inte vad Ebba såg.

 FL undrar var Ebba brukar gå över vägen när hon går från skolan.
Ebba brukar gå över vid rondellen eftersom bilarna stannar. Då går det snabbare. Ebba hade 
lite bråttom varför hon valde vägen vid rondellen.

 FL undrar om blåmärket och om Ebba fortfarande har ont.
Det gjorde ont när man rörde på det. Nu känns det vanligt, det gör inte ont när man tar på det.

 FL undrar hur det känns nu för Ebba.
Det känns lättare för Ebba att andas. Det är nu lättare att prata om händelsen, hon blir inte lika 
ledsen. Ebba blir ledsen av att prata om det, men inte lika. Nu vågar Ebba fara till mormor 
själv. Ebba åker nuförtiden med en kompis hem, annars väntar hon på mormor eller morfar.

 FL undrar vad Ebba berättade när Ebba kom till sin mormor.
Ebba berättar att hon springer i… Ebba kutade in och hälsade först på Tussan. Hon gick 

Förhör med Varpsved, Ebba; 2017-05-31 14:30   diarienr: 5000-K629619-17

  60



sedan till mormor. Ebba berättade att hon hade blivit sparkad av en person. Ebba berättade att 
hon gissade på att mannen var 34-37 år gammal. Ebba satte sig sedan vid datorn en stund. 
Ebbas moster kom förbi och så sov Ebba sov en stund.

  Förhöret avslutas.

Förhör med Varpsved, Ebba; 2017-05-31 14:30   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-05-26 13:31
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Varpsved, Sara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mamma till målsägande Ebba.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av målsägandes utsago.
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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-26
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Sara är mamma till målsägande Ebba. Sara berättar nedan det Ebba berättat åt henne efter 
händelsen.

( Kursiv text är förhörsledarens (FL) frågor)

Ebba var på väg hem från skolan och gick på Hedenbrovägen i västlig riktning på södra 
gågatan. Ebba gick och pratade med sin mormor på FaceTime och såg en man som gick i 
motsatt riktning som henne. I höjd med infarten till Migrationsverket så mötte hon mannen. 
Mannen riktade då en spark mot Ebbas huvud. Sparken tog på höger sida av huvudet, 
nedanför kinden på underkäken på Ebba. Mormor skall, enligt Sara, ha sett på telefonen att 
Ebbas huvud åkte åt sidan och att Ebba började springa. Efter att Ebba sprungit en bit så 
började hon hysteriskt att gråta. Ebba sa till mormor att "han sparkade mig". Morfar kom då 
och hämtade Ebba vid Svea. Ebba brukar ta lokalbussen från Sveavägen till Bodsvedjan.

Ebba ska ha sagt att det var en mörk man med blå huvtröja. Mannen ska ha samma färg som 
Ebbas kusin. Ebbas kusin är adopterad och är mörk i hyn. Mannen ska inte ha varit barn, ej 
heller en gammal gubbe. Mannen ska ha varit ungefär som Ebbas mamma och pappa i ålder 
och ungefär samma längd som sin pappa d.v.s. ca.173 cm lång.

 FL undrar om någon annan person fanns på plats.
Vad Ebba berättat åt Sara så kunde Ebba inte se någon annan person i närheten. Ebba var 
emellertid osäker eftersom hon gick och pratade i telefon med mormor.

 FL undrar vilka skador Ebba blivit åsamkad.
Ebba var röd på höger sida av underkäken. Hon hade fått en blodutgutelse likt små, röda 
"prickar". Ebba hade ont och var öm, men hade inte så ont att hon hade problem att äta. Ebba 



var efter händelsen skärrad, rädd och ledsen och var rädd att vara ensam. Ebba står sin 
mormor och morfar mycket nära och brukar sova över där, men denna kväll ville inte Ebba 
sova borta. Ebba brukar sova själv i sitt eget rum, men kvällen efter händelsen (onsdagen) så 
ville hon inte sova själv utan ville sova med sin mamma och pappa.

De har inte varit till Vårdcentral, men fotade själv skadan på kvällen. 
 FL uppmanar Sara att fota skadan även några dagar efter händelsen. Sara skall skicka 
fotografierna till FL.

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Varpsved, Sara; 2017-05-26 12:30   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-05-28 12:35
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Lundqvist, Sonja
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mormor till målsägande Ebba.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av iakttagelser i och med misshandel den 24/5 2017 i Boden.
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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-26
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Polisstaton Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

( Kursiv text är Förhörsledaren/FL frågor)

Sonja är mormor till Ebba. Ebba brukar komma hem till Sonja och Sören (Ebbas morfar) efter 
skolan. När Ebba är på väg till och från skolan så brukar Ebba ringa till Sonja på FaceTime 
vilket Ebba gjorde denna dag också. Sonja reflekterade inledningsvis inte över något speciellt 
i deras samtal. Ebba hade just ringt upp Sonja och hade sagt hej och att hon var på väg till 
bussen. Ögonblicket senare kunde Sonja se vad hon trodde var att Ebba "slängde med 
huvudet". Det blev alldeles tyst i några sekunder eftersom att Ebba sprang. Sonja säger att det 
inte är ovanligt att Ebba blir tyst i telefonen och springer eftersom hon många gånger kan 
vara sen till bussen.

Denna dag sprang Ebba i några sekunder och sedan skrek hon att "Mommo, han sparkade 
mig i ansiktet". Ebba var i chocktillstånd, hon var alldeles till sig. Ebba grät och skrek "Jag 
vill inte vara här!" till Sonja. Sonja frågade var Ebba var och hon svarade att hon var vid 
Coop. Coop för Sonja är långt bort från där Ebba brukar gå och mormor blev fundersam vad 
Ebba gjorde där. Sonja fortsatte prata och försökte hålla Ebba lugn och sa att morfar var på 
väg för att hämta Ebba. Sonja frågade mer om var exakt Ebba var, men Ebba var förvirrad 
och visste inte var hon var. Sonja bad Ebba vända på mobilen och visa Sonja vad som var i 
omgivningen. Sonja kunde då se att Ebba var vid höghusen i närheten av Konsum Svea. 
Sonja sa åt Ebba att hon var vid Svea och att Sonja var tvungen att lägga på för att kunna 
ringa morfar och säga att han skulle åka till Konsum Svea. Efter att Svea pratat med Sören så 
ringde hon upp Ebba direkt igen. Ebba var enligt Sonja fruktansvärt skräckslagen. 

Sören tog med sig Ebba hem till sig och Sonja. Eftersom Ebba var i sådant chocktillstånd och 
så skräckslagen så pratade de inte mycket om händelsen direkt. Ebba gick och lade sig och 
sov i över två timmar då hon var helt slut efter misshandeln. När Ebba vaknade så frågade 



Sonja mer vad som hände. Ebba berättade då att en man hade sparkat henne i ansiktet när hon 
mötte honom på trottoaren. Ebba sa att Sonja pratade med Ebba just då det hände. Sonja hade 
inte reflekterat över det när de hade samtalet, att det hände just då. När Ebba blev sparkad så 
hade Sonja sett att Ebbas huvud knyckte åt Ebbas vänster sida ut ur bild. Sonja trodde att 
Ebba slängde med huvudet själv. I ögonblicket som Ebbas huvud knyckte åt vänster så såg 
Sonja också något vitt som for förbi bilden, men tänkte att det kanske var solblänk. När Ebba 
berättade att det var under pågående samtalet som misshandeln hände så misstänkte Sonja att 
det hon såg kan ha varit en skos undersida. Ebba var så ledsen och chockad och ville inte 
prata mer om händelsen. Ebba har inte velat prata om händelsen även nu två dagar efter. 
Sonja säger att hon inte vill pressa Ebba utan Sonja ser det som viktigast att finnas som 
trygghet för Ebba.

 FL undrar om Ebba har berättat mer om vad hon uppfattade av situationen. 
Sonja säger att Ebba ändå måste ha sett personen under en längre tid d.v.s. att hon såg 
mannen innan de möttes. Sonja frågade Ebba om det var någon hon kände igen från skolan 
eller dylikt, men Ebba hade aldrig förr sett mannen. Ebba berättade att mannen hade samma 
färg som Christian, Ebbas kusin som är adopterad. Mannen ska ha haft mörk hud, men inte 
rosa/röda läppar som Christian har. Mannen hade en blå, stickad tygkofta med huva. Ebba 
berättade att hon gick till och med åt sidan så att de inte skulle krocka när de möttes. Sonja 
frågade Ebba varför hon blev tyst i samtalet. Ebba sade då att hon blev tyst en stund, tittade 
bakåt för att se att han inte följde efter och ville inte säga något för att mannen inte skulle 
höra.

 FL undrar hur Ebba mår nu efter händelsen.
Sonja berättar att Ebba inte vill åka buss något mer. Ebba har sagt att "jag kommer aldrig i 
hela mitt liv att åka buss". Ebba är fortfarande jätterädd och ledsen, men vill inte prata om 
händelsen. Sonja tror att Ebba inte vill göra dem ledsna genom att prata om misshandeln. 
Sonja berättar att Ebba precis i veckorna har börjat åka buss varför det är hemskt att hon ska 
bli utsatt för en sådan här misshandel. Sonja är rädd att Ebba ska ha med sig denna händelse 
under lång tid under sin uppväxt. Sonja säger att hon och Sören finns där för Ebba och hämtar 
och skjutsar Ebba till skolan så länge de kan.

 FL undrar om Ebba hade ont.
Sonja säger att Ebba sa något om att hon hade ont, men att Ebba var så chockad vid tillfället 
att hon förmodligen inte kände så mycket just på grund av chocken. När Ebba kom hem till 
Sonja och Sören så var hon så fruktansvärt skärrad att hela hon skakade. 

 FL ber Sonja förklara fotot som är taget på skadorna.
Sonja tog fotot när Ebba låg och sov på eftermiddagen efter att hon kom till Sonja och Sören. 
De såg vid fototillfället blåmärken på käkbenet på höger sida av ansiktet. De streck som syns 
på kinden bör även de vara från misshandeln eftersom Ebba inte hade dem när hon åkte från 
skolan, men de syntes när hon kom hem. Strecken är inte från det Ebba vilade.

 FL frågar hur lång Ebba är.
Sonja tror att Ebba är ca.130-140 cm lång. 

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Lundqvist, Sonja; 2017-05-26 14:30   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-05-29 14:50
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Engström, André
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av iakttagelser i samband med misshandel den 24/5 -17, Boden.
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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-26
Förhör påbörjat

15:10
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

(Kursiv text är Förhörsledarens/FL frågor)

André jobbar som handläggare på Migrationsverket, Boden. André berättar att det både tisdag 
och onsdag (23+24/5) hade kommit in en man till Migrationsverket. Denne man var inte på 
bra humör enligt André. Båda dessa dagar så hade ordningsvak blivit kallad till 
Migrationsverkets reception för att avlägsna mannen eftersom han var otrevlig och hotfull 
mot personalen. På tisdagen skall en polis, Fredrik från Gränspolisen, även ha varit på plats.

På onsdagen när mannen var inne på Migrationsverket i reception så hade mannen varit 
hotfull mot personalen och sagt att det var deras fel om han gick och slog ihjäl någon person 
på stan denna dag. Migrationsverkets personal hade ringt ordningsvakt som avlägsnade 
mannen. Ordningsvakten ringde till RLC för att en polispatrull skulle komma och ta med 
mannen eftersom han var så otrevlig och hotfull. Det fanns för tillfället ingen polispatrull att 
tillgå varför ordningsvakten släppte mannen eftersom ordningsvakten var tvungen att åka på 
annat jobb. André tror att mannen var förbannad bl.a. eftersom han skulle flyttas från Boden 
till Västerbotten. 

Senare på dagen ringde Migrationsverkets boendepersonal till Migrationsverkets reception 
och förvarnade att de hade sett mannen gå förbi boendet mot Migrationsverket. De trodde att 
han skulle komma till Migrationsverkets reception igen, men han dök aldrig upp där. Tiden 
som boendepersonalen såg mannen var just innan den 10-åriga flickan blev misshandlad 
d.v.s. runt halv två-tiden.

 FL ber André beskriva mannen.
Andre kan inte beskriva mannen. André såg mannen i receptionen, men kommer inte ihåg hur 
han såg ut. Det André registrerade var att mannen bar på en filt i sin ryggsäck. 



Migrationsverket har ingen övervakningskamera i receptionen, men de har både fotografi 
samt födelseinformation på mannen. André kommer ta fram den information 
Migrationsverket har på måndagen den 29/5 när André är tillbaka på jobbet.

André vet inte var mannen är nu. Mannen fick en tågbiljett från Migrationsverket, men han 
kan vara kvar i Boden likväl som att han har åkt till Västerbotten.

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Engström, André; 2017-05-26 15:10   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-05-29 14:50
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Byström, Bo Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av iakttagelser  i samband med misshandel i Boden den 24/5 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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-28
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

(Kursiv text är Förhörsledarens/FL frågor)

Anders arbetar som väktare och är anställd åt Securitas. Han jobbar dagtid i 
Migrationsverkets reception. Anders berättar att en man kom in till Migrationsverket på 
tisdagen den 23/5 och ville att de skulle ordna husrum och pengar till mat åt honom. Han var 
otrevlig och hotfull mot personalen. När han inte fick den hjälp han ville få så blev han 
förbannad och slängde sitt LMA-kort på receptionisten. Mannen var arg och sa att han skulle 
gå ner på stan och begå brott. Anders avvisade mannen från lokalerna och ringde polisen för 
att informera om mannen. 

Det mest akuta tillfället var på onsdagen den 25/5. Mannen kom då tillbaka till 
Migrationsverkets reception och ville ha hjälp av Migrationsverket med boende och mat. 
Anders visste då att mannen hade en historik bakom sig och tror att mannen hade någon typ 
av Schengenförbud i Europa. Migrationsverket kunde inte hjälpa mannen. Anders stod 
alldeles bredvid när mannen talade med bostadshandläggaren Linda. I början var samtalet 
lugnt, men eftersom blev mannen mer upprörd. Mannen var otrevlig och hotfull även denna 
dag mot Migrationsverket personal. Mannen sa bland annat att enda sättet att få hjälp var att 
gå ner på stan och mörda någon. I samband med mannens uttalande så sa Anders att mannen 
fick gå ut. Mannen gick ut på en gång. Anders ringde på en gång till polisen och bad att 
patrull skulle komma till plats, men det fanns ingen patrull att tillgå. Detta var vid 10-tiden 
på förmiddagen. Anders var då tvungen att låta mannen gå eftersom Anders hade andra 
arbetsuppgifter att utföra. Anders såg mannen gå upp mot Garnis och A8. När mannen blev 
avvisad ringde Linda till Migrationsverkets boende för att informera dem att mannen "var 
pågång". Anders vet inte om mannen har bott där. Migrationsverket har skrivit en 
incidentrapport på grund av mannens uttalanden.



Just före klockan två ringde de från Migrationsverkets boende och sa att mannen var på väg 
tillbaka mot Migrationsverkets reception. Anders gick ut för att se var mannen tog vägen och 
såg honom då på trottoaren efter Hedenbrovägen i höjd med avfarten upp mot 
Migrationsverkets reception. Uppfarten är ca 15 meter öster om busshållplatsen "Campus". 
Mannen gick sedan mot Björknäs. Anders såg efter mannen tills mannen gått genom 
rondellen och var i höjd med vårdcentralen i riktning mot stan.

På fredagen såg Anders i tidningen att en 10-årig flicka blivit sparkad av en okänd man. 
Anders tänkte då att händelserna hängde ihop d.v.s. den avvisade mannen och den 
misshandlade flickan. Anders säger att han inte tror att en "normal" människa skulle göra 
något sådant oprovocerat våld. Mannen som Anders avvisat var däremot inte i balans, 
mannen var väldigt instabil enligt Anders. Anders säger att mannen är en person som måste 
hållas extra koll på eftersom han inte mår bra och man inte vet vad han kan ta sig till. 

 FL undrar om Anders vet var mannen var ifrån.
Anders tror att mannen är från Syrien.

Anders tror att mannen ville till Göteborg eftersom han sade sig ha en person han kunde bo 
hos där nere. Anders tror inte att mannen fick någon biljett eftersom han inte kunde lägga 
fram någon adress. Anders tror att mannen kommer komma tillbaka i morgon eller på tisdag 
till Migrationsverket eftersom mannen inte har någonstans att sova eller pengar till mat.

 FL ber Anders beskriva mannen.
Mannen är ca.180 cm lång, normalbyggd. Mannen har stora ögon, inte jättemörk i hyn, 
arabiskt utseende. Han har lite lockigt, inte långt utan avklippt, svart hår. Han är tunnhårig. I 
onsdags när mannen kom in till Migrationsverkets reception så hade han ljusa jeans, en mörk 
jacka med huva på samt bar på en svart axelväska liknande en större dataväska. Mannen hade 
en ljusblå filt, liknande landstingets filt, som han hade hängande över väskan. Byström såg 
inte mannen helt tydligt eftersom han hade huvan över huvudet de tillfällen Byström haft att 
göra med honom. 
Andreas minns att mannen sade på tisdagen att han hade blivit bestulen på sin resväska på 
tågcentralen. 

Anders berättar att polisen Kent Isaksson kom till Migrationsverkets reception på grund av en 
annan incident. Anders och Kent kom då och pratade om händelsen med den 10-åriga flickan 
och Anders fundering på vem den misstänkte kunde vara. Kent visste vilken man Anders 
pratade om och visade en bild som han hade i telefon på mannens LMA-kort. 

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Byström, Bo Anders; 2017-05-28 13:40   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-06-09 11:00
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Fält, Stefan Karl-Uno
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med misstänkt genom sitt yrke.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av iakttagelser i samband med misshandel den 24/5 på Hedenbrovägen, Boden.
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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-30
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Stefan jobbar som bostadshandläggare åt Migrationsverket. Stefan vet vem den misstänkte 
Derowish är eftersom Derowish bott på Migrationsverkets anläggning i Boden.

 (Kursiv text Förhörsledarens/FL frågor)

Den aktuella dagen kom Stefan och hans kollega (Daniel Rova) körandes från 
Norrbottensvägen efter Hedenbrovägen i östlig riktning. De visste om att Derowish hade varit 
och bråkat på Migrationsverkets reception både på tisdagen, men även denna dag (onsdag). 
Stefan hade därför särskilt ögonen öppna för om han skulle se Derowish. 

Stefan och Daniel såg Derowish på Hedenbrovägen kl.13:50 på onsdagen den 24/5. Derowish 
gick på trottoaren mot stan (södra) och gick i riktning mot rondellen vid RV 97 och hade just 
passerat under jrnvägsbron. Derowish var ca.15 meter från busshållplatsen "Campus" när 
Stefan först såg honom. Daniel körde förbi medan Stefan höll koll på Derowish i sidospegeln 
på bilen. Stefan höll koll på Derowish för att se om han gick upp mot Migrationsverkets 
reception. När Stefan och Daniel hade kört genom rondellen Hedenbrovägen/RV 97 så kunde 
de konstatera att Derowish inte gick upp till Migrationsverkets reception utan fortsatte i 
riktning mot samma rondell.

Direkt som Stefan fick syn på Derowish så ringde han till Securitas väktare Anders Byström. 
Samtalet till Anders påbörjades kl. 13:52 och Stefan pratade med Anders ända tills han 
passerat rondellen och inte kunde se Derowish något mer. När samtalet påbörjades med 
Anders så började Anders gå ut från Migrationsverkets reception för att kunna hålla koll på 
var Derowish tog vägen. Stefan vet att det exakta klockslaget var kl.13:52 eftersom han har 
det lagrat i sin telefon.



 FL undrar om Stefan såg någon annan i området.
Stefan kan inte förnimma sig att han uppmärksammade någon annan person i närheten av 
Derowish. Stefan såg inte heller någon person i busskuren eller efter Hedenbrovägen mellan 
rondellerna. Stefan kan inte till hundra procent säga att det inte var någon annan person i 
närheten eftersom han hade mesta uppmärksamheten på Derowish och var denne tog vägen. 
Stefan har denna förmiddag pratat med sin kollega Daniel om händelsen. Daniel hade inte 
heller sett någon annan person i närheten, vid busshållplatsen eller efter Hedenbrovägen 
mellan rondellerna.

 FL undrar i vilken takt Derowish gick när han sågs. 
Stefan säger att Derowish gick i lugn takt och såg inte ut som att han hade bråttom 
någonstans.

 FL ber Stefan beskriva Derowish när Stefan såg honom på Hedenbrovägen.
Derowish hade svart jacka med en munkhuva uppfälld samt ljusa jeans. Stefan kan inte 
komma ihåg vad Derowish hade för skor, varken färg eller modell. Derowish hade en 
axelremsväska med en blå filt (liknande SJ:s filtar) hängandes ut ur väskan. Derowish låg och 
sov på en likadan filt på morgonen på onsdagen utanför Migrationsverkets reception. 

Stefan säger att när han hörde på radion vad som hänt den 10-åriga flickan så förknippade 
han det direkt med Derowish. Stefan har haft Derowish på Migrationsverkets boende. 

 FL ber Stefan beskriva sin uppfattning om Derowish.
Stefan säger att han uppfattar Derowish som en enstöring, men som inte gjort mycket större 
väsen av sig tidigare. På måndag kväll skulle Migrationsverket skicka iväg Derowish från 
boendet i Boden till Östersund. Derowish sprang då iväg med sina väskor och sa att han inte 
skulle till Östersund utan skulle till Stockholm. Derowish var inte aggressiv, men mycket 
bestämd att han inte skulle till Östersund. Eftersom Derowish blivit erbjuden hjälp att ta sig 
till Östersund, men avböjt den så kunde Migrationsverket inte hjälpa honom mer.

 FL undrar om Derowish har varit våldsam eller hotfull tidigare än händelserna i veckan.
Stefan säger att Derowish inte var våldsam vid tillfället när han skulle skickas iväg med 
bussen till Östersund. Det finns antecknat att Derowish på onsdagen hade hotat att han skulle 
gå på stan och slå eller dräpa en gammal tant. 

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Fält, Stefan Karl-Uno; 2017-05-30 13:00   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Koskenniemi, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mt känd av Koskenniemi genom yrket.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av Koskenniemis tjänst som handläggare på MIG.
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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-30
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Mikael jobbar som handläggare åt Migrationsverket. Mikael tillfrågas sin uppfattning om 
Derowish och om det finns några historiska händelser på Derowish när han varit i Sverige.

Derowish har bott i Migrationsverkets anläggning i Boden ett tag. Mikael vet vem Derowish 
är. Derowish har varit ett "Dublinärende", men det är inte att han ska till något annat land – 
det är att Derowish har lämnat Sverige vid flertal tillfällen till bl.a. Danmark och Tyskland 
och då har blivit återförd till Sverige. Det är alltså inte aktuellt att skicka Derowish till något 
annat land än Sverige. Derowish är från Syrien vilket innebär att han inte skickas tillbaka till 
hemlandet som det ser ut idag.

Derowish har varit inblandad i ett flertal incidenter (bråk) på boendet. Enligt Mikael fyller 
Derowish helt och hållet profilen för att vara labil. Derowish lever ett oroligt liv och har ett 
oroligt beteende. Det förvånar inte Mikael att en sådan person som Derowish skulle vara den 
som har utfört misshandeln på 10-åringen.
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-06-09 11:02
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Lindberg, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Handläggare på Migrationsverket
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av besök av mt på Migrationsverkets reception den 23/5 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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-31
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

13:10
Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Cecilia jobbar som handläggare på Migrationsverket, Boden. Hon tjänstgjorde tisdagen den 
23/5 2017 i receptionen.

Misstänkte Derowish kom till Migrationsverkets reception tisdagen den 23/5. Derowish var 
till en början lugn när han kom in. Han ville byta adress, men ville inte till det nya boendet 
som Migrationsverket hade erbjudit honom i Östersund. Derowish ville först till Malmö och 
ville att Migrationsverket skulle förse honom med biljett eller pengar. Derowish ville sedan ta 
återtag i assylsökan. Derowish ville då ha biljett och pengar till att resa från Sverige. Cecilia 
sa att Migrationsverket inte kunde ge honom pengar eller biljett eftersom han blivit erbjuden 
en resa med buss till Östersund till nya boendet, men hade avböjd den. Cecilia bad om en 
adress som han skulle åka till, men det ville inte Derowish presentera. Derowish har enligt 
Cecilia åkt in och ut ur Sverige under de år han har varit aktuell i Sverige. Han är nu på 
spärrlista i Schengen och får inte resa till annat land i Schengen.

Derowish blev eftersom mer och mer otrevlig. Han blev hotfull mot personalen och blev 
mycket upprörd över att han inte fick någon hjälp. Cecilia blev orolig att han skulle göra 
något mot henne så hon försökte tillkalla väktaren. Derowish sa att han skulle gå ut på stan 
och begå brott. Cecilia sa att det inte var bra att göra det. Cecilia säger att hon först inte 
uppfattat att det var en hotfull situation, men det blev en mycket hotfull situation efter ett tag. 
Det blev bara värre och värre. Derowish kallade Cecilia och Migrationsverkets personal för 
ett flertal olika okvädesord bl.a. att Migrationsverket var en "Donkeybusiness" 
(åsneverksamhet) samt att "You´re all donkeys" (ni är alla åsnor). Cecilia sa till Derowish att 
Migrationsverket inte kunde hjälpa honom när han var så otrevlig.

Väktaren avvisade Derowish från receptionen, men Derowish kom tillbaka två gånger direkt 
inpå varandra. Första gången kom han tillbaka och hämtade sin väska. Andra gången kom 



han tillbaka och kastade sitt LMA-kort mot Cecilia. LMA-kortet tog inte på Cecilia, men 
hade gjort det om inte dataskärmen varit där emellan.

Cecilia säger att kollegan Maria Öhman satt i receptionen dagen efter. Maria var mycket rädd 
att Derowish skulle komma tillbaka på onsdagen eftersom han hade betett sig så hotfullt och 
otrevligt mot personalen på tisdagen.

 Förhörsledaren ber Cecilia uppskatta hur lång tid han var där på tisdagen.
Cecilia säger att det är svårt att uppfatta tiden exakt hur länge han var där eftersom hon var 
koncentrerad på Derowish och hans beteende. Hon säger att hon "tjorvade" ganska länge med 
honom. Cecilia skrev emellertid en incidentrapport på händelsen. Denna incidentrapport ska 
hon ha skrivit vid 11:00 – 11:30. Efter att hon skrev incidentrapporten som var Derowish inte 
in i receptionen mer den dagen.

 Förhörsledaren ber Cecilia beskriva Derowish.
Derowish såg till en början lugn ut. Han hade svart keps på sig med några röda inslag. Det 
var en reklamkeps eftersom Cecilia inte såg något särskilt märke. Cecilia kommer ihåg 
kepsen eftersom hon tyckte att den inte satt så bra på Derowish. Derowish hade mörka kläder, 
åtminstone på överkroppen. Cecilia vet inte vad han hade på sig på nederdelen eftersom han 
mesta tiden stod vid receptionen.  

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Lindberg, Cecilia; 2017-05-31 12:40   diarienr: 5000-K629619-17
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Förhör Signerat av

Linda Blixt
Signerat datum

2017-06-09 11:01
Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Fält, Stefan Karl-Uno
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av uppgifter framkomna från Migrationsverket gällande Derowish´s

förehavanden 22-24/5.
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

Linda Blixt
Förhörsdatum

2017-05-31
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Polisstation Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

På måndagen den 22/5 skulle personer som bodde på boendet på A8 flyttas till ett boende i 
Östersund. Migrationsverket hade då ordnat en buss som samtliga kunde transporteras i. 
Darwish ville inte gå ombord på bussen utan tog sina väskor och gick iväg. Han lämnade 
sedan sin väska på boendet och gick därifrån. 

På tisdagen den 23/5 kom Derwish till Migrationsverkets reception och var mycket otrevlig. 
Derowish ville ha pengar och hjälp, men Migrationsverket ska ha sagt nej. Derowish ville då 
söderut, eventuellt till Stockholm till en kompis. När Derowish inte fick någon hjälp eller 
pengar så blev kan arg och kastade sitt LMA-kort på handläggaren.

På onsdagen den 24/5 hämtade Derowish sitt LMA-kort på morgonen. Derowish ville ha 
biljett eller pengar, men Migrationsverkets handläggare nekade eftersom han redan erbjudits 
hjälp tidigare. Derowish blev mycket hotfull och otrevlig. Derowish hotade med att han 
skulle gå ut och slå sönder bilar på gatan. Derowish hotade även med att han skulle gå ner på 
stan och knuffa en äldre dam så att hon skadade sig eller så att hon dör för att 
Migrationsverket skulle få detta på sitt samvete.

Stefan säger att Darwish inte har varit värsta busen enligt Stefans erfarenheter i 
Migrationsverkets ramar. Stefan säger däremot att han inte kommer ihåg alla människor och 
tillfällen eftersom det är så många. Stefan kan se att det har varit några tillfällen som Darwish 
har varit med i bråk. Vid ett tillfälle uppträdde han illa och var hetsig mot boendepersonalen. 
Han kastade då mat på bovärden. Vid det tillfället blev Derwish flyttad från det boendet till 
ett annat eftersom det var Derwish som var bråkmakaren. Stefan kommer inte själv ihåg detta 
tillfälle, men var den som skrev rapporten. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Hörd person

Derowish, Mohammed Yaser
Personnummer

19871101-
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.

2017-05-30 Tore Schånberg, Inspektör
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke angående misshandel genom att den 24 maj -17 vid 14-tiden på Hedenbrovägen i

Boden sparka målsägaren Ebba Varpsved i huvudet så att smärta och rodnad uppstod.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ej vid detta förhör men vid

eventuell fortsättning den som

rätten förordnar.

Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Tore Schånberg
Förhörsdatum

2017-05-30
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats

Arresten i Östersund
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Magnusson, Fredrik

Berättelse

Förhöret tolkas via arabiska med tolken Reda Michael.

Yaser  FÖRNEKAR vad som lägges honom till last.

Han  ERKÄNNER att hans väska/bag har stött till en flicka på vänster axel och detta har 
skett av misstag.

Den 24 maj -17 var Yaser på Migrationsverket i Boden och lämnade det vid 14-14:30 tiden. 
Hade varit inne där med anledning av att han ville ha hjälp med ett nytt boende.
Han uppger att han inte var otrevlig eller hotfull mot personalen, utan det var de som var 
otrevliga mot Yaser.

På fråga från förhörsledaren om Yaser hade uppgett till personalen på Migrationsverket att 
han skulle gå och göra något brott för att kunna få hjälp. Så uppger Yaser att det har han 
aldrig sagt utan det var personalen som sa att han skulle dö.

Han skyndade sig ut från Migrationsverket för att hinna med tåget från Boden till Östersund.

På vägen till stationen i Boden sprang Yaser, enär tåget skulle gå ca. 16:30 -17:00.
På väg till tågstationen så hade Yaser sig väska/bag på vänster axel. Straxt innan tågstationen 



så skulle han gå/springa över gatan på ett övergångsställe då kom det plötsligt en bil. 
Såg aldrig att det var någon bakom bilen, men plötsligt kom den en flicka från Yasers vänstra 
sida. De båda "krockade" med varandra, Yaser uppger att hans väska/bag kom mot hennes 
vänstra hals/axel. 
Han hörde aldrig att hon sa något utan endast att hon gick vidare helt normalt.  Hon pratade i 
sin mobiltelefonen och gick vidare.
Yaser uppger att han mådde psykiskt dåligt över att han "krockade" med henne.

Ingen av dem såg vad som hände det gick väldigt fort när de "krockade".
Han kan inte uppge någon ålder eller klädsel på henne.

Eftersom Yaser inte hade fått några pengar av Migrationsverket och skulle åka till Östersund 
så var han tvungen att åka tåg utan att betala. Han satt utanför den sista vagnen längst bak. 
Åkte i fyra timmar innan han bytte tåg.
Han uppger att han var rädd och hade smärta i höger ben. Satt och höll i sig hela tiden. På 
grund av lufttrycket när tåget körde så hade Yaser svårt att andas.

Kl. 11:30 avslutades förhör enär tolktiden var slut.

11:40 anlitades en ny tolk, Samir tolkas arabiska.

Upplät och godkänt

Förhör med Derowish, Mohammed Yaser; 2017-05-30 09:30   diarienr: 5000-K629619-17
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Erinran på delgivet FU-protokoll. Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-06-15
Tid

15:14
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Derowish, Yaser Berörd person
Involverad personal Funktion

Linda Blixt Uppgiftslämnare
Berättelse

E-mail gällande erinran inkommet till polismyndigheten från Advokat Fredrik Hannu. 
Erinran är på delgivet FU-protokoll.



1

Linda Blixt

Från: Fredrik Hannu <fredrik.hannu@kaiding.se>
Skickat: den 15 juni 2017 14:15
Till: Linda Blixt
Ämne: Yaser Mohammed Derowish, tingsrättens mål nr B 1505-17

Hej Linda!

Som sagt så har jag och Yaser gått igenom förundersökningsprotokollet nu under förmiddagen.

De synpunkter Yaser har rör utskriften av förhöret med honom i arresten i Östersund den 30 maj 2017, s 71 i fup. 

Yaser har följande synpunkter.

Det stämmer inte att han lämnade Migrationsverket kl. 14-14.30 den 24 maj. Den dagen träffade han personal från 

Migrationsverket vid 09-tiden på morgonen. Efter det samtalet lämnade han Migrationsverket vid uppskattningsvis 

09.30-tiden. Han gick sedan till busshållplatsen och väntade i 2-3 timmar. Därefter gick han till en mataffär och 

handlade.

Det var inte så att han skyndade sig ut från Migrationsverket för att hinna med tåget. Det han sa och menade under 

förhöret var att han sedan under dagen, efter det att han varit på Migrationsverket, skyndade sig för att hinna med 
tåget. Detta på fråga från polisen om vad han hade gjort efter att ha varit på Migrationsverket. Han har alltså inte 

menat att han direkt efter att ha lämnat Migrationsverket skyndade sig till tåget. 

Det stämmer inte att tåget som han skyndade till skulle gå 16.30-17.00. Det tåg han skyndade till hade han hört 

skulle gå vid 14-15-tiden.

Det stämmer inte att han har varit otrevlig och hotfull vid Migrationsverket. Han har inte sagt något om att han 

skulle begå brott. Det han sa till personal på Migrationsverket var att om man som dom bara slänger ut någon på 

gatan så är det ett brott. En kvinna sa då till honom att ”jojo vi är kriminella och behandlar er asylsökande dåligt, du 
kan gå härifrån”. Migrationsverkets personal var otrevlig mot honom och bad honom bl.a. att gå. Yaser vill tillägga 

att han inte blev utslängd, han valde själv att gå och han är inte en person som gillar att hamna i diskussion. 

Yaser vill tillägga följande beträffande händelseförloppet när han krockade med en flicka. Det stämmer alltså att han 

har krockat med en flicka men han vet inte om det är samma flicka som är målsägande. Han gick i snabb takt mot 

tågstationen när han krockade med flickan. Det skedde nedanför Migrationsverket i närheten av busshållplatsen 

där. Han korsade gatan och gick i riktning mot tågstationen. När han korsade gatan gick han runt en stor lastbil och 

när han kom upp på trottoaren så gick flickan där på trottoaren och det var där krocken inträffade. Det var som att 

de båda chockades eller blev rädda när de plötsligt kom emot varandra. Han försökte undvika henne genom att dra 

sig åt höger men hans väska stötte emot henne. Hon ramlade inte av krocken och han stannade till kort för att se så 
att hon var ok innan han fortsatte i riktning mot tågstationen. 

Det är felaktigt uppfattat att han mådde psykiskt dåligt över att ha krockat med henne, det var snarare så att han 

blev chockad/rädd när de plötsligt och överraskande kom emot varandra och krockade.

___________

Detta var alltså de synpunkter/tillägg/förtydliganden som Yaser har när det gäller förundersökningen. I övrigt inget. 

Med vänlig hälsning
Advokat Fredrik Hannu
Advokatbyrån Kaiding, Box 112, 971 04 Luleå
Tel +46(0)10-199 08 00, mobil +46(0)70-655 15 70
Fax +46(0)10-199 08 49, www.kaiding.se

Erinran på delgivet FU-protokoll. , 2017-06-15 15:14   diarienr: 5000-K629619-17

  79



2

______________________________________________________________________________________________________________________
Det här meddelandet kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den av Advokatbyrån Kaiding angivna 
adressaten. Om du har fått meddelandet av misstag, ber vi dig att radera meddelandet och eventuella bilagor samt kontakta 
Advokatbyrån Kaiding, info@kaiding.se. De allmänna villkor som gäller för de tjänster som Advokatbyrån Kaiding
tillhandahåller finns tillgängliga här.
The information in this message is confidential. It is intended solely for the person to whom it is addressed. If you are not the 
intended recipient, please notify the sender, and please delete this message from your system immediately and thoroughly. 
The general terms and conditions applicable to the services provided by Advokatbyrån Kaiding are available here.
______________________________________________________________________________________________________________________

Erinran på delgivet FU-protokoll. , 2017-06-15 15:14   diarienr: 5000-K629619-17
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K629619-17
Skäligen misstänkt person

Derowish, Mohammed Yaser
Personnr

19871101-

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2017-05-24 13:55

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

HEDENBROVÄGEN
Områdeskod

07785C0082258200
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-307145853-3W
Diarienr

5000-K629619-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9309
Brottsbeskrivning

Misshandel
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-05-28
Beslutsfattare misstankebeslut

Persson, Kjell-Åke



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Nord, BINR 1 PO Norrbotten
Ärende

Diarienr

5000-K629619-17
Handläggare

Blixt, Linda
Gärning

Misshandel

Berörd person

Personnr

19871101-
Efternamn

Derowish
Förnamn

Mohammed Yaser
Underrättelse utsänd

2017-06-14
Yttrande senast

2017-06-15
Underrättelse slutförd

2017-06-14
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2017-05-30
Underrättelsesätt

Delgiven FU-protokoll via försvarare Hannu.
Notering

Yttrande skall inkomma senast torsdagen den 15/6 2017 kl.14:00.

Datum

2017-06-15
Erinran

Erinran på delgivet FU-protokoll.

Försvarare

Namn

Fredrik Hannu
Underrättelse utsänd

2017-06-14
Yttrande senast

2017-06-15
Underrättselse slutförd

2017-06-14
Underrättelsesätt

Delgiven FU-protokoll.
Notering

Yttrande skall inkomma senast torsdagen den 15/6 2017 kl.14:00.

Datum

2017-06-15
Erinran

Erinran på delgivet FU-protokoll


