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LINKÖPINGS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2020-06-10 

Häktningsförhandling i 

Linköping 

Aktbilaga 8 

Mål nr  

B 2426-20 

 

 

Dok.Id 563296     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 365 

581 03 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 10 00  
 

måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: linkopings.tingsratt@dom.se 

www.domstol.se/linkopings-tingsratt/ 

 

   Tid: 12.30–12.50 

 

RÄTTEN 

Rådmannen Gunilla Robertsson  

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Tingsnotarien Ifrah Salah Bulale  

 

PARTER 

 

Åklagare 

Kammaråklagaren Britt-Louise Viklund 

Åklagarmyndigheten 

Åklagarkammaren i Linköping 

Närvarande 

  

Misstänkt 

Anhållne: DANIEL Örjan Nyqvist, 19830310-1953 

Skogsgatan 87 Lgh 1408 

587 23 Linköping 

Personligen närvarande 

  

Offentlig försvarare: advokaten Johan Ritzer 

Advokatfirman Sandberg & Partners KB 

Box 587 

581 07 Linköping 

Närvarande 

  

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Chefsåklagaren Eva Nemec Nordh 

Henry Jansén 

Anders Bergman 

Peter Schultze 

 

SAKEN 

Mord; nu fråga om häktning 

______________________ 

 

Åklagaren framställer yrkanden enligt aktbilaga 4, med det tillägget att det även görs 

gällande att det finns risk för att Daniel Nyqvist på fri fot fortsätter att begå brott. 

Åklagaren begär att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.  

 

Johan Ritzer uppger att Daniel Nyqvist erkänner brott och medger häktningsyrkandet. 

Beträffande åklagarens yrkande om rätt att ålägga restriktioner anger han inställningen på 
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det sättet att Daniel Nyqvist endast motsätter sig att åklagaren tillåts meddela restriktioner 

gällande TV, radio och tidningar. Han begär rättens prövning av detta. Han har inte någon 

erinran mot att förhandlingen hålls inom stängda dörrar. 

 

Tingsrätten förordnar med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 18 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. De 

personer som antecknats som ”övriga närvarande” tillåts närvara. 

 

Vad som förekommer inom stängda dörrar, se protokollsbilaga. 

 

Rätten förklarar förhandlingen åter offentlig och avslutad. Parterna underrättas om att 

beslut kommer att avkunnas omedelbart efter enskilt övervägande. 

 

Efter enskilt övervägande avkunnar tingsrätten i parternas närvaro följande 

 

BESLUT  

 

Daniel Nyqvist är på sannolika skäl misstänkt för mord i två fall den 19 oktober 2004 i 

Linköping. Det finns risk för att han avviker eller på något annat sätt undandrar sig 

lagföring eller straff. Det finns också risk för att han genom att undanröja bevis eller på 

något annat sätt försvårar sakens utredning. För mord är inte föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Skälen för häktning 

uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Daniel Nyqvist. Därför 

förklarar tingsrätten Daniel Nyqvist häktad. Daniel Nyqvist ska inte därutöver vara häktad 

även på den grunden att det finns risk för att han på fri fot fortsätter att begå brott. 

 

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap. 5 a § 1 st. rättegångsbalken att meddela 

restriktioner bifalles.  

 

Åtal ska vara väckt senast den 8 juli 2020 kl. 11.00.  

 

Tingsrätten prövar restriktionerna för Daniel Nyqvist och tillåter åklagaren att fortsatt 

meddela Daniel Nyqvist restriktioner beträffande TV, radio och tidningar. 
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Ett läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. ska inhämtas.  

 

Beslutet beträffande häktning och restriktioner får överklagas särskilt till Göta hovrätt utan 

inskränkning till viss tid.  

 

Som ovan  

 

 

Ifrah Salah Bulale  

Protokoll uppvisat/ 

 

 

 

 


