
 

 

Häktningsframställan Mottagare

Göteborgs tingsrätt

COB-TM522113-17 Serviceenheten, Målnr: B 15944-17

Personuppgifter m.m.
Efternamn och samtliga förnamn

Swies, Khaled

Personnummer/födelsetid

19990422-5498
Bostads- och postadress

c/o Swies, Akkas Gata 60 Lgh 1002, 422 48  HISINGS BACKA

Medborgare i (om ej i Sverige)

Syrien
Tolk behövs Språk

arabiska
Yrkas häktad i sin frånvaro Den anhållne förvaras

Förhör enligt 23:9 RB inlett Gripen Anhållen

2017-12-10 kl 03:20 kl 2017-12-10 kl 04:40

Brott och häktningsgrund m.m.
Häktningsframställan, sannolika skäl
Grov mordbrand 2017-12-09,  Stora Nygatan 17, Göteborg  (5000-K1546112-17)

1. Det finns risk för att den misstänkte avviker eller
på något annat sätt undandrar sig lagföring eller
straff

6. Den misstänkte saknar hemvist inom riket och
det finns risk för att han genom att bege sig från
riket undandrar sig lagföring eller straff

2. Det finns risk för att den misstänkte genom att
undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar
sakens utredning

7. Det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i
förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet

3. Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin
brottsliga verksamhet

8. Annan grund eller särskilda skäl

4. För angivet brott är inte föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart
att skäl till häktning saknas

5. Den misstänkte är okänd och vägrar uppge
namn och hemvist eller hans uppgift om detta kan
antas vara osann

Tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner begärs

BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER

Underrättelse, enligt 24:11 3 st RB, har givits till den
anhållne/hans försvarare genom insp. Andrea Hammar.
Offentlig försvarare är förordnad.

Tid för häktningsförhandling är bokad den 12 december 2017
kl 15.15.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 129 Ernst Fontells Plats 010-562 70 00 registrator.ak-goteborg@aklagare.se
40122  GÖTEBORG

Telefax

031-701 73 16

FRAMSTÄLLAN Sida
Åklagarområde Väst Handling 53
Göteborgs åklagarkammare Ärende AM-160397-17
Kammaråklagare Stina Lundqvist 2017-12-12 Handläggare 410-S-SA
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