
 

Uddevalla tingsrätt
B 3280-19

Häktat mål

Stämningsansökan
Tilltalade
Tishko Shabaz Ahmed (19970122-7994)
Företräds av advokat Beatrice Eddysson Rämsell, advokat Peter Olsson.
- Anhållen i frånvaro 2019-11-19, Gripen 2019-11-19, Häktad 2019-11-22.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 MORD
5000-K1449768-19

Tishko Ahmed har på Göteborgsvägen 23 c, Uddevalla kommun, den 14
november 2019 uppsåtligen berövat Wilma Andersson livet genom upprepat
trubbigt våld, våld som varit av sådan art att det separerat muskelvävnad från
hennes kropp och/eller annat våld som inte närmare kan preciseras.

Ansvarsyrkande i andra hand

Grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott

Tishko Ahmed har i vart fall gjort sig skyldig till grov misshandel genom
ovan nämnda gärning. Av våldet har Wilma Andersson utöver de skador som
ovan angetts tillfogats krossår med brott på vänstra ögonhålans botten,
blånader såväl till höger som till vänster i pannan och blånader på vänstra
delen av ansiktet. Brottet är att bedöma som grovt då gärningen varit livsfarlig
samt då Tishko Ahmed visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att
utsätta Wilma Andersson för omfattande våld i den gemensamma bostaden.

Tishko Ahmed har vidare genom sitt agerande av oaktsamhet vållat Wilma
Anderssons död. Gärningen är med hänsyn till samtliga omständigheter att
bedöma som grov.

Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken alternativt 3 kap 6 § 1 st och 7 § brottsbalken

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 674 Kungsgatan 10 010-562 71 50 registrator.ak-uddevalla@aklagare.se
45124  UDDEVALLA

Telefax

010-562 71 51
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Målsägande
Dödsbo efter Wilma Andersson
Oklart om anspråk finns

Linda Andersson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Marcus Karlsson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Sekretess Emelie Karlsson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

2 BROTT MOT GRIFTEFRID
5000-K1449768-19

Tishko Ahmed har i Uddevalla kommun, mellan den 14 november 2019 och
den 19 november 2019, efter att han berövat Wilma Andersson livet enligt
åtalspunkten 1, avlägsnat huvudet från Wilma Anderssons kropp och därefter
förpackat samt förvarat det i en resväska i sin bostad på Göteborgsvägen 23 c,
Uddevalla kommun. Tishko Ahmed har vidare undanskaffat övriga kroppen
på en eller flera alltjämt okända platser. Tishko har genom de ovan nämnda
gärningarna obehörigen flyttat, skadat och skymfat den avlidna kroppen efter
Wilma Andersson.

Lagrum: 16 kap 10 § brottsbalken

Målsägande
Dödsbo efter Wilma Andersson
Oklart om anspråk finns

Linda Andersson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Marcus Karlsson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Sekretess Emelie Karlsson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.
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Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att beslaget av plastpåsar och kuddvar m.m., beslagtaget hos

Tishko Ahmed, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG129924.1
2019-5000-BG129924.2
2019-5000-BG129924.3
2019-5000-BG129924.4
2019-5000-BG129924.5
2019-5000-BG129924.6
2019-5000-BG129924.8. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2. Det yrkas att beslaget av kläder och skor, beslagtaget hos Tishko Ahmed,
ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG132431.1
2019-5000-BG132431.2
2019-5000-BG132431.3
2019-5000-BG132431.4
2019-5000-BG132431.5. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

3. Det yrkas att beslaget av handduk, sax, packtejp, toarulle m.m.,
beslagtaget hos Tishko Ahmed, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG132482.1
2019-5000-BG132482.2
2019-5000-BG132482.3
2019-5000-BG132482.4
2019-5000-BG132482.5
2019-5000-BG132482.6
2019-5000-BG132482.7
2019-5000-BG132482.9
2019-5000-BG132482.10. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

4. Det yrkas att i beslagtagen kniv förverkas från Tishko Ahmed enligt 36
kap 2 § brottsbalken: 2019-5000-BG132482.8. I andra hand yrkas att
beslaget ska bestå till dess att domen vinner laga kraft.

5. Det yrkas att beslaget av aluminiumfolie och kniv, beslagtaget hos Tishko
Ahmed, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG134305.2
2019-5000-BG134305.3. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

6. Det yrkas att beslaget av en tröja, beslagtaget hos Tishko Ahmed, ska
bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG127068.3, Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
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7. Det yrkas att beslaget av resväska innehållande tygdjur, kläder, påslakan
samt trädbit med text Tishko m.m., beslagtaget hos Tishko Ahmed, ska
bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG131429.1
2019-5000-BG131429.2
2019-5000-BG131429.3
2019-5000-BG131429.4
2019-5000-BG131429.5
2019-5000-BG131429.6
2019-5000-BG131429.7
2019-5000-BG131429.8
2019-5000-BG131429.9
2019-5000-BG131429.10
2019-5000-BG131429.11
2019-5000-BG131429.12. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

8. Det yrkas att beslaget av två mobiler, beslagtaget hos Tishko Ahmed, ska
bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG127075.1
2019-5000-BG127075.3. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

9. Det yrkas att beslaget av överkast, strumpor och pincett, beslagtaget hos
Tishko Ahmed, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2020-5000-BG16349.1
2020-5000-BG16349.2
2020-5000-BG16349.3. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

10. Det yrkas att avspärrningen av Tishko Ahmeds bostad på Göteborgsvägen
23 c Läg 1301 ska bestå till dess att domen vinner laga kraft.
Avspärrningen ska därefter hävas. Beslut om avspärrning, se
förundersökningsprotokoll s. 929.

3 Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Linda Andersson angående omständigheterna

vid Wilma Anderssons försvinnande samt hennes iakttagelser i samband
med besök hos tilltalad och dennes bostad samt hennes kännedom om
Wilma Anderssons och tilltalades förhållande m.m. för att bevisa dels att
tilltalad var frånvarande och synes påverkad av något kort efter påstådd
gärning, dels att tilltalad uppgett för henne att Wilma Andersson lämnat
bostaden den 14 november 2019 efter ett bråk, varvid hon tagit med sig
smink m.m.
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2. Förhör med målsäganden Marcus Karlsson angående omständigheterna
vid Wilma Anderssons försvinnande samt hans iakttagelser i samband
med besök hos tilltalad och dennes bostad samt hans kännedom om
Wilma Anderssons och tilltalades förhållande m.m. för att bevisa dels att
tilltalad var frånvarande och synes påverkad av något kort efter påstådd
gärning, dels att tilltalad uppgett för honom att Wilma Andersson lämnat
bostaden den 14 november 2019 efter ett bråk, varvid hon tagit med sig
smink m.m. och att allt väsentligt tillhörande Wilma Andersson var kvar i
bostaden m.m.

3. Förhör med målsäganden Emelie Karlsson  angående omständigheterna
vid Wilma Anderssons försvinnande samt hennes iakttagelser i samband
med detta, hennes kontakt med tilltalad efter gärningen samt hennes
kännedom om Wilma Anderssons och tilltalades förhållande bl.a. att
tilltalad kontrollerat och misshandlat Wilma Andersson under deras
relation etc. för att bevisa dels att tilltalad var frånvarande och synes
påverkad av något kort efter påstådd gärning och dels att tilltalad
kontrollerat, misshandlat och tryckt ner Wilma Andersson under
förhållandet m.m..

4. Förhör med den tilltalade Tishko Ahmed som förnekar brott.

5. Förhör med vittnet Daniel Olsson angående omständigheterna vid Wilma
Anderssons försvinnande samt hans iakttagelser i samband med besök hos
tilltalad och dennes bostad samt hans kännedom om Wilma Anderssons
och tilltalades förhållande m.m. för att bevisa dels att tilltalad var
frånvarande och verkade ljuga och undanhålla något för dem efter påstådd
gärning, dels att tilltalad uppgett för honom att Wilma Andersson lämnat
bostaden den 14 november 2019 efter ett bråk, varvid hon tagit med sig
sina grejer m.m.

6. Förhör med vittnet Ingvar Karlsson angående omständigheterna vid
Wilma Anderssons försvinnande samt hans iakttagelser i samband med
besök hos tilltalad och dennes bostad samt hans kännedom om Wilma
Anderssons och tilltalades förhållande m.m. för att bevisa dels att tilltalad
var seg och ointresserad och synes påverkad av något kort efter påstådd
gärning, dels att tilltalad uppgett för honom att Wilma Andersson lämnat
bostaden den 14 november 2019 efter ett bråk, varvid hon tagit med sig
smink m.m.

7. Förhör med vittnet Alba Piazza angående hennes iakttagelser vid
tilltalades bostad efter gärningen och hennes kännedom om förhållandet
mellan Wilma Andersson och tilltalad m.m. för att bevisa dels tilltalad
uppträdde nervöst i sin bostad efter gärningen i samband med att
sökningar pågick utanför m.m. och dels att förhållandet mellan tilltalad
och Wilma Andersson var bråkigt den sista tiden, att tilltalad uppvisat ett
aggressivt beteende, varit kontrollerande mot Wilma Andersson och att
han hotat och misshandlat Wilma Andersson .
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8. Förhör med vittnet Ingrid Bergqvist angående hennes kännedom om
förhållandet mellan Wilma Andersson och tilltalad m.m. för att bevisa
dels att tilltalad var kontrollerande mot Wilma Andersson och att han
misshandlat henne och dels att han varit på samma sätt mot tidigare
flickvänner m.m.

9. Förhör med vittnet Malin Börjesson Dahlstedt angående hennes
kännedom om förhållandet mellan Wilma Andersson och tilltalad m.m.
för att bevisa att tilltalad haft idéer om Wilma Andersson såsom att hon
var satan och att hon samarbetade med demokraterna mot Trump etc. och
att tilltalad blivit personlighetsförändrad m.m. att det var Wilma
Andersson som gjorde slut med tilltalad denna gång, att alla möjligheter
till kontakt med Wilma Andersson avbrutits från torsdag kväll den 14
november 2019 (mobil, Snapchat och senare den 15 november även
Instagram och Facebook) och att tilltalad inte brytt sig om att Wilma
Andersson var försvunnen.

10. Förhör med vittnet Malin Sandström angående  hennes kännedom om
tilltalad, hur tilltalad agerat i relationen till henne, tilltalades omfattande
bruk av cannabis och hans beteende/sätt i olika sammanhang m.m. för att
bevisa att han i samband med diskussion/fråga om deras relation utövat
våld mot henne genom att han med våld tryckt sin hand/eller en kudde för
hennes ansikte,  att han har/hade ett omfattande missbruk av cannabis och
att han uttalat märkliga och inte med verkligheten förankrade åsikter
m.m..

11. Förhör med vittnet Peshtiuan Baban (nödvändigt med tolk, sorani)
angående hans kontakter med tilltalad kort efter gärningen den 18
november 2019 och hur han betedde sig och vad han sa, hans tillstånd
m.m. till styrkande av att tilltalad var frånvarande, synes inte ha talat
sanning och inte ville prata om Wilma Anderssons försvinnande m.m.

12. Förhör med vittnet Steve Bandhede angående hans iakttagelser av
tilltalad den 18 november 2019 vid fastigheten där tilltalads lägenhet är
belägen samt antalet nycklar som går till lägenheten m.m. för att bevisa
dels att tilltalad befunnit sig vid fastigheten vid flera tillfällen aktuell dag,
vilket är ett avvikande beteende enligt vittnet, att det inte finns fler än 3
nycklar till lägenheten och att det enligt hans vetskap inte avlidit någon
människa i tilltalad lägenhet för nu aktuellt ärende  m.m.

13. Förhör med vittnet Peter Jakobsson angående hans iakttagelser av skrik
m.m. från tilltalades lägenhet den 14 november 2019 för att bevisa att det
kommit höga skrik från en kvinna från tilltalades lägenhet under flera
minuter varefter kvinnoskriken plötsligt tystnat, allt till styrkande av
åtalet.
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14. Förhör med vittnet Rita Jakobsson angående  vad hennes son Peter
Jakobsson berättat för henne om bråk/skrik från tilltalades lägenhet för att
bevisa att skriken från tilltalades lägenhet ägde rum på torsdagen den 14
november 2019 mellan kl. 18.00 -19.00.

15. Förhör med vittnet Göran Svensson angående  hans iakttagelser av skrik
från tilltalades lägenhet den 14 november 2019 för att bevisa att en kvinna
skrikit högt från tilltalades lägenhet den 14 november 2019.

16. Förhör med vittnet Elin Louise Karlsson angående hennes iakttagelser
från tilltalades lägenhet m.m. för att bevisa  att det före åtalad gärning vid
flera tillfällen förekommit bråk i lägenheten och hörts en kvinnas skrik
och dunsar m.m..

17. Förhör med vittnet Inger Marianne Tomic angående tilltalades inköp av
tågbiljett m.m. den 14 november 2019 m.m. för att bevisa att tilltalad inte
hade nedsmutsade kläder eller i övrigt var ovårdad m.m..

18. Förhör med vittnet Niklas Johansson polisinspektör, Polisregion Väst,
BF-IGV 4 LPO V Fyrbodal, angående hans iakttagelser av tilltalad ca kl.
22.00 den 14 november 2019 på E4 norr om Ljungskile för att bevisa att
tilltalad uppgett - vilket inte kan ha varit med sanningen
överensstämmande - att han varit i bråk i Uddevalla och i samband med
detta fallit omkull och smutsat ner sina kläder samt att tilltalad uppträtt
märkligt m.m.

19. Förhör med vittnet Fredrik Lundgren angående  hur tilltalad agerat, hans
tillstånd och vad han uttalat under sin tid i häktet för att bevisa att han
bl.a. yttrat att ord med innebörden att Wilma Andersson förtjänat det som
drabbat henne m.m.

20. Förhör med vittnet Johnzon Monica kriminaltekniker angående den
brottsplatsundersökning som ägt rum i tilltalades lägenhet på
Göteborgsvägen 23 c i Uddevalla m.m. för att bevisa att de fynd som
gjorts i lägenheten talar för att grovt våldsbrott mot Wilma Andersson ägt
rum där m.m. Under förhöret kommer att användas en programvara där
det är möjligt att från rättssalen virtuellt orientera sig på brottsplatsen med
hjälp av bilder från 360-graders kamera.
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21. Förhör med vittnet Johan Höppner kriminaltekniker, förstärkt förmåga
på blodbildsanalys, Forensiska sektionen Stockholm, angående
blodbildsanalysen avseende brottsplatsen dvs. tilltalades bostad m.m. för
att bevisa att ett grovt våldsbrott har ägt rum mot Wilma Andersson i
tilltalades lägenhet, att hon till följd av detta orsakats blödning, att våldet
fått till följd att muskelvävnad lossnat från Wilma Anderssons kropp och
att hon enligt spår dragits eller släpats efter golvet i lägenheten m.m.
Under förhöret kommer att användas en programvara där det är möjligt att
från rättssalen virtuellt orientera sig på brottsplatsen med hjälp av bilder
från 360-graders kamera.

4 Övrig bevisning
1. Tidslinje över händelser av relevans mellan den 13 - 19 november

(förundersökningsprotokoll s. 1-5) angående tilltalad och Wilma
Anderssons förehavanden m.m., till styrkande av att inga livstecken från
Wilma Andersson förekommit från kl. 17.03 den 14 november 2019 och
att tilltalad använt Wilma Anderssons bankkort vid köp i en kiosk och av
en tågbiljett kl. 18.47 respektive 19.00 och att han därefter på kvällen tagit
tåget till Ljungskile m.m.

2. Anmälan och händelserapport (förundersökningsprotokoll s. 6-9) för att
bevisa tidpunkten för anmälan av försvinnandet, vad tilltalade m.fl. angett
för polisoperatören den 17 november 2019 m.m., allt till styrkande av att
den tilltalade uppgett att han och Wilma Andersson haft ett gräl och att
hon lämnat lägenheten den 14 november 2019 och att hon tagit med sina
tillhörigheter m.m.

3. Uppspelning av samtal mellan larmoperatören och tilltalad
(förundersökningsprotokoll s. 10 - 14 utskrift av samtalet), till styrkande
av att tilltalad uppgett att Wilma Andersson lämnat lägenheten efter ett
gräl, varvid hon tagit med sig sin handväska, smink och telefon m.m.
(Ljudfilen tas med av åklagaren och spelas upp från medhavd dator).

4. Händelserapport över att tilltalad setts gåendes utefter E6 norr om
Ljungskile mellan ca kl. 21.30 - 22.00 och betett sig underligt m.m.
(förundersökningsprotokoll s. 18-20), till styrkande av att tilltalad betett
sig konstigt, varit lättklädd och gått utefter E6 aktuell kväll.

5. Uppspelning av larmsamtal från personer som ringt in till polisen
angående en person som går efter E6:an norrut samt samtal med
polispatrull och polisoperatör (spelas upp av åklagare genom en medhavd
dator, se utskrifter i förundersökningsprotokoll s. 21-27), till styrkande av
att tilltalad betett sig konstigt och gått efter vägkanten, vilket varit mycket
farligt/risk för kollision etc.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 484
Åklagarkammaren i Uddevalla Ärende AM-157002-19
Kammaråklagare Jim Westerberg 2020-05-13 Handläggare 407A-26

8(13)



6. Promemoria från polisen som hämtade in tilltalad den 19 november 2019
(förundersökningsprotokoll s. 30), till styrkande av att dörren till den
tilltalades lägenhet låstes och att nyckeln överlämnades till forensiker
samma dag.

7. Promemoria från polisen om tåg från Uddevalla mot Ljungskile samt
tidtabell (förundersökningsprotokoll s. 37-40) till styrkande av att det
avgick flera tåg mellan destinationerna aktuell natt och att det inte fanns
några störningar i tågtrafiken

8. Kvitto från köp med Wilma Anderssons bankkort på Netto i Uddevalla
samt bild på tilltalad från samma tillfälle och bilder från kläder i beslag
samt analys av kläder (förundersökningsprotokoll s. 41-54), till styrkande
av att tilltalad dels använt Wilma Anderssons bankkort för köp den 14
november 2019 samt att han då hade kläder (tröja och jeans) på sig som
därefter inte har anträffats. Vidare till styrkande av att den tilltalade vid
tillfället bar en halsduk som senare påträffats i resväskan med huvudet
och skor som innehöll blod med såväl den tilltalade som Wilma
Anderssons DNA.

9. Kvitto från ett inköp på Direkten/Eurokiosk kl. 18.47 den 14 november
2019 med Wilma Anderssons bankkort, (förundersökningsprotokoll s. 55)
till styrkande av att tilltalad efter gärningen gjort inköp med Wilma
Anderssons kort och att han därefter gjort sig av med bankkortet då det
inte återfunnits.

10. Kontoutdrag kopplat till Wilma Anderssons bankkort
(förundersökningsprotokoll s. 110-113), till styrkande av att inköp gjorts
vid de tillfällen och de platser där tilltalad (inte Wilma Andersson)
befunnit sig den 14 november 2019 m.m.

11. Platstjänster från Google (tillika tilltalades mobiltelefonpositionering) den
14 november 2019 (förundersökningsprotokoll s. 140-150), till styrkande
av att tilltalad befunnit sig på de platser där inköp ägt rum med Wilma
Anderssons bankkort samt att han lämnat Uddevalla den 14 november
2019 för att åka till Ljungskile för viss vistelse och att han därefter gått
utefter E6 en bit innan polis kört hem honom m.m.

12. Platstjänster över positionering avseende den tilltalades mobiltelefon
mellan den 15-19 november 2019 (förundersökningsprotokoll s. 151-170)
för att bevisa att den tilltalades telefon kopplat upp mot hemmamasten
som är belägen på Parkgatan 7 i Uddevalla mellan den 15-17 november
2019 samt att den förflyttades först den 18 november 2019.

13. Fordonslogg över den hemtjänstbil tilltalad använt den 18 november 2019
(förundersökningsprotokoll s. 121-133) till styrkande av att tilltalad under
sitt arbetspass den 18 november 2019 varit på sin hemadress med
hemtjänstfordonet under fem tillfällen.
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14. SMS-konversation mellan tilltalad och hemtjänsten (arbetsgivaren)
angående arbetspass m.m. (förundersökningsprotokoll s. 171-174) till
styrkande av att den tilltalade avböjt arbete den 15 november 2019 dvs.
dagen efter åtalad gärning, men att han var bokad på ett arbetspass den 18
november 2019 kl. 07.00 - 15.30.

15. Promemoria över den tilltalades arbetstillfällen mellan den 12-19
november 2019 (förundersökningsprotokoll s. 94) till styrkande av att den
tilltalade arbetat den 14 och 18 november 2019.

16. Promemoria över övervakningsfilm/bilder samt bilder och filmsekvenser
från ett besök på McDonalds den 18 november 2019 samt beslag av
kläder hos tilltalad (förundersökningsprotokoll s. 57-65), till styrkande av
att tilltalad den 18 november 2019 burit kläder där Wilma Anderssons
nycklar påträffats i och där Wilma Anderssons blod påträffats i den sko
den tilltalade bär m.m.

17. Analys över tele- och datatrafik, kartläggning av geografiska rörelser
(sekretessbilaga s. 1-16), till styrkande av att efter kl. 17.03 den 14
november 2019 har all kontakt med Wilma Andersson avbrutits och inga
livstecken finns efter denna tidpunkt och att tilltalad befunnit sig på sin
hemadress vid fem tillfällen under sitt arbetspass den 18 november 2019
m.m.

18. Fotografier av Wilma Andersson med handväska samt väska som hängde
i hallen jämte förteckning över innehåll av väska
(förundersökningsprotokoll s. 66-75) till styrkande av att handväskan i
hallen är densamma som den Wilma Andersson bär på fotografierna samt
att väskan varit en av Wilma Andersson frekvent använd sådan m.m.

19. Promemoria över nycklar till tilltalads lägenhet tillika brottsplats samt
bilder på dessa (förundersökningsprotokoll s. 76-80), till styrkande av att
samtliga 3 nycklar som går till lägenheten påträffats av polis och tagits i
beslag.

20. Fotografier via brevinkastet (förundersökningsprotokoll s. 532-534 ) till
utvisande av vilken inblick man har i bostaden genom brevinkastet.

21. Promemoria och skriftlig dokumentation rörande sök med
kriminalsökhund och renodlad likhund i den tilltalades lägenhet, vinds-
och förrådsutrymmen m.m. (förundersökningsprotokoll s. 100-109), till
styrkande av att likhund tydligt markerat  på liklukt i tilltalad lägenhet på
dubbelsängen i sovrummet på Göteborgsvägen 23 c i Uddevalla.

22. Uppspelning av film där likhund markerar på liklukt på dubbelsängen i
sovrummet i tilltalades bostad (film, ca 18 minuter, medtas av åklagare
och spelas upp från medhavd dator).
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23. SMS-konversation mellan tilltalad och Wilma Andersson (sekretessbilaga
s. 17-38) till styrkande av att tilltalad varit kontrollerande mot Wilma
Andersson, uppvisat svartsjuka samt vilka sexuella fantasier han gett
uttryck för m.m.

24. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 363-387) för att bevisa att
huvudet var väl förpackat i en väska som innehöll även andra föremål
tröjor, gosedjur, kalsonger, vantar, träningsbyxor, halsduk och en träskylt
med namn "TISHKO" m.m.

25. Rapport från RMV avseende rättsmedicinsk obduktion av huvud
(förundersökningsprotokoll s. 179-188) och bilder från RMV på huvudet
(sekretessbilaga s. 51-60),  samt fotobilaga avseende uppackning av
resväska med huvud (sekretessbilaga s. 40-49), till styrkande av att
skadorna på huvudet blånaden, krossår och brott i vänstra ögonhålans
botten talar för att de orsakats av upprepat trubbigt våld såsom vid slag
och att de uppkommit före döden samt att hudskadorna i pannan och vid
det högra ögat talar för att de orsakats av skarpt våld och att de
uppkommit efter döden och att hudskadan på halsen, med avskiljning av
huvudet från kroppen talar för att den orsakats av skarpt våld och att den
uppkommit efter döden. Vidare till styrkande av att huvudet var förpackat
och förvarat i en av den tilltalade tillhörig resväska m.m.

26. Sakkunnigutlåtande från NFC delredovisning 2 avseende spår på material
som huvudet var inpackat med (förundersökningsprotokoll s. 393-400),
till styrkande av att tilltalades fingeravtryck finns på ett stort antal ställen
på förpackningsmaterial och tejp.

27. Sakkunnigutlåtande från NFC delredovisning 4
(förundersökningsprotokoll s. 401-408) till styrkande av att den tilltalades
fingeravtryck påträffats på tejp och aluminiumfolie som huvudet var
förpackat med. Vidare till styrkande av att två fotavtryck från den
tilltalades vänsterfot säkrats på vardagsrumsgolvet, vilket bedöms avsatta
i blod.

28. Fotosammanställning från NFC (förundersökningsprotokoll s. 415-421),
till styrkande av att tilltalades fingeravtryck och DNA säkrats på ett stort
antal ställen på det förpackningsmaterial som huvudet var förpackat i.

29. Sakkunnigutlåtande från NFC delredovisning 10 samt promemoria
avseende aluminiumfolie (förundersökningsprotokoll s. 483-484) till
styrkande av att den aluminiumfolie som huvudet förpackats med har
samma bredd som aluminiumfolie på rulle i den tilltalades lägenhet.
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30. Sakkunnigutlåtande från NFC delredovisning 3
(förundersökningsprotokoll s. 422-451), till styrkande av att blod och
vävnad/DNA från Wilma Andersson och tilltalad påträffats på tyg och
kuddvar i påsar vilka påträffats i det soprum som tillhör tilltalades
bostadshus, att blodbesudlingar med DNA från Wilma Andersson och
tilltalad påträffats på en rulle med packtejp av den typ som huvudet var
packat med och som påträffats i tilltalades lägenhet, att DNA från tilltalad
påträffats på klisterskiktet av tejp som huvudet var packat med, att
blodstänk med Wilma Anderssons blod säkrats på väggar, på golvet , på
ett vitrinskåp och på en skinnfåtölj i vardagsrummet samt på toalettdörren
och insida dörrblad till toaletten, i ett skåp i köket, i hallen i dörrfoder och
dörrkarm till sovrummet och på sängöverkastet på sängen i sovrummet i
tilltalades lägenhet m.m. Vidare till styrkande av att en blandning av DNA
i blod (Wilma Andersson och tilltalad) påträffats på väggen och på en
större matta i vardagsrummet.

31. Rättsintyg och bilder på skador (förundersökningsprotokoll s. 194-208)
för att bevisa att tilltalad den 19 november 2019 haft skador på båda
händerna (hudavskrapningar), slemhinneskador på underläppen och
strimformiga missfärgningar på ryggen och buken.

32. Protokoll över undersökning av soprum/sopbil samt avloppsstopp i
toalettstol (förundersökningsprotokoll s. 332-355), till styrkande av att
föremål/kuddvar/tyg/stoppning m.m. med blodspår kunna knytas till
tilltalad och åtalad gärning påträffats i soporna den 25 november 2019
samt att stoppning synes ha spolats ner i toalettstol och förorsakat
avloppsstopp.

33. Skiss över lägenheterna på Göteborgsvägen 23
(förundersökningsprotokoll s. 488-489) till styrkande av att vittnena
Jakobsson och Svensson bor i anslutning till lägenheten tillika
brottsplatsen.

34. Protokoll över beslag och undersökning av tilltalades kläder
(förundersökningsprotokoll s. 359-362), till styrkande av att blodspår
funnits på tilltalades skor.

35. Vårdjournaler, hälsodeklaration och promemoria avseende Wilma
Andersson (sekretessbilaga s. 63-81) till styrkande av att hon inte led av
någon sjukdom som skulle kunna orsaka hennes död vid aktuellt
gärningstillfälle samt till styrkande av hennes längd och vikt m.m.
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36. Sakkunnigutlåtande från NFC delredovisning 8
(förundersökningsprotokoll s. 452-477) till styrkande av att den tröja den
tilltalade bar vid gripandet var blodig, att stoppning i soppåsar påträffats i
soprum innehöll Wilma Anderssons blod och att den tilltalades vänster
sko av märket Polo innehöll blod där såväl Wilma Anderssons som den
tilltalades DNA fanns. Vidare till styrkande av att en kniv som påträffats
på brottsplatsen haft spår av Wilma Anderssons DNA och att
muskelvävnad påträffats vid skarven mellan knivens blad och skaft. Även
till styrkande av att blod efter Wilma Andersson påträffats på golvet i
vardagsrummet och i hallen samt  på handfatet inne på badrummet.
Härutöver till styrkande av att muskelvävnad efter Wilma Andersson
påträffats i vardagsrummet. Slutligen till styrkande av att blod påträffats i
vardagsrummet med både Wilma Anderssons och den tilltalades DNA
förekommer.

37. Protokoll över brottsplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s.
209-295), till styrkande av att Wilma Andersson skadats och eventuellt
avlidit i vardagsrummet i tilltalades bostad på Göteborgsvägen 23 c i
Uddevalla, och att Wilma Anderssons avlidna kropp legat i sängen i
vardagsrummet. Vidare till styrkande av att det finns tecken på att
huvudet avskiljts från kroppen inne i duschutrymmet m.m.

38. Protokoll över blodbildsanalys och faktablad (förundersökningsprotokoll
s. 298-324), till styrkande av Wilma Andersson blivit utsatt för upprepat
trubbigt våld när hon befann sig i en låg/golvnära position i
vardagsrummet och att hon även utsatts för det våld som inte närmare kan
preciseras, men som har varit av sådan karaktär att det separerat
muskelvävnad från Wilma Anderssons kropp.

39. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 944-946, 955-956, 957-
959, 966, 939-940, 949-951, 936-937 och 968 ).

Handläggning
Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.

Hänvisning till handlingar önskas avseende punkterna 21, 23, 25-32, och 35-
38 under rubriken "Övrig bevisning". Åklagaren kommer att, i samband med
sakframställningen, i väsentliga och adekvata delar att förebringa de
hänvisade handlingarna.
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