
 

 

Häktningsframställan
Mottagare

Örebro tingsrätt

COB-TM554478-19 Allmänna målenheten,Rotel 8, Målnr: B 6443-19

Personuppgifter m.m.
Efternamn och samtliga förnamn

Jansson, Jörgen

Personnummer/födelsetid

19710612-6639
Bostads- och postadress

Universitetsgatan 11 A Lgh 1002, 702 81  ÖREBRO

Medborgare i (om ej i Sverige)

Tolk behövs Språk Yrkas häktad i sin frånvaro Den anhållne förvaras

Arresten, polisen Västerås
Förhör enligt 23:9 RB inlett Gripen Anhållen

2019-12-11 kl 19:50 kl 2019-12-11 kl 20:10

Brott och häktningsgrund m.m.
Häktningsframställan, sannolika skäl alternativt skälig misstanke

Våldtäkt 2019-12-09  Hallsbergs kommun
Id: AM-BM2019-11466-62, Ext ärendenr: 0150-K5589-19

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

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

X 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

X 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

X 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 kommissarierna Isaksson och
Brekke. Vid en häktningsförhandling kan åklagaren närvara
per telefon med nummer: 010-5627068. Offentlig försvarare är
förordnad.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Porslinsgatan 4 010-562 69 30 registrator.ak-sarskilda@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 69 40

FRAMSTÄLLAN Sida
Särskilda åklagarkammaren Handling 58

Ärende AM-167650-19
Chefsåklagare Maria Sterup 2019-12-13 Handläggare 820-P-14
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 5

INKOM: 2019-12-13
MÅLNR: B 6443-19
AKTBIL: 7
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