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JOURDOMSTOLEN 
SÖDRA STOCKHOLM 

PROTOKOLL 
2021-01-02 
Häktningsförhandling i 
Stockholm 
 

Aktbilaga 583 
Mål nr  
B 14383-20 
 

 

Dok.Id 1784607     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
141 84 Huddinge 

Björnkullavägen 5 A 08-561 660 20  
 

måndag – fredag 
08:30–16:00 E-post: 

sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se 
www.sodertornstingsratt.domstol.se 

 

   Tid: 13.00-13.17 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Szilárd Rado 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Domstolshandläggaren Anna von Walden 
 
PARTER 
 
Åklagare 
Kammaråklagare Anna Stråth 
Södertörns åklagarkammare i Stockholm 
  
Misstänkt 
YASIN Abdullahi Mahamoud, 19980111-0934 
Box 6029 
550 06 Jönköping 
Närvarande via videolänk 
  
Offentlig försvarare: Advokat Frida Wallin 
Block Advokater AB 
Kungsholmsgatan 10 
112 27 Stockholm 
Närvarande via videolänk 
 
SAKEN 
Stämpling och förberedelse till mord m.m; nu frågan om häktning 
______________________ 
 
Åklagaren yrkar enligt aktbil. 580 samt att följande förhandling ska hållas bakom 
stängda dörrar. 
 
Yasin Mahamoud förnekar brott samt bestrider åklagarens häktningsyrkande, att det 
föreligger sannolika och åklagarens begäran om tillstånd att besluta om restriktioner. 
Ingen erinran om stängda dörrar.  
 
Tingsrätten förordnar med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 
18 kap. 1 §/35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (förundersökningssekretess) 
att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. 
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_________  
 
För den del av förhandlingen som sker inom stängda dörrar, se hemlig bilaga. 
_________  
 
Jourdomstolen meddelar att förhandlingen åter är offentlig samt avkunnar följande 
 
BESLUT 
 

1. Yasin Mahamoud häktas. 
 

2. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner. 
 

3. Åtalet ska väckas vid Södertörns tingsrätt, avd. 2 senast 21 januari 2021, kl. 
11.00. 

  
 
SKÄL FÖR BESLUTET 
 
Brottsmisstanken 
 
Yasin Mahamoud är på sannolika skäl misstänkt för stämpling till människorov den 30 
mars 2020 på bla Döbelsgatan 60, Stockholm stad.  
 
De särskilda häktningsskälen 
 
 Det finns risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig 

lagföring eller straff. 
 
 Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat 

sätt försvårar sakens utredning. 
 
 Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

 
 
Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 
Yasin Mahamoud eller för något annat motstående intresse. 
 
_________ 
 
Det antecknas att Yasin Mahamoud förs till Häktet Kronoberg och att blanketten 
”Meddelande till häktet efter häktesförhandling” skickas per e-post till häktet och 
polisen efter avslutad häktesförhandling. 
_________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 
Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt. Rätten att överklaga beslutet om häktning 
eller restriktioner är inte inskränkt till viss tid. 
 
 
 
Anna von Walden 
Protokollet uppvisat/ 


