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KC-POLIS

Händelserapport: 5201-20220422-0384 (AKTIV)

2022-04-22 17:18:12 0301, MORD/DRÅP
5201-20220422-
0384 / 5201

SOS AB GRUND

Prio.:(2) 2 SKYNDSAMT FÖRSÖK N VSTM Ansvarig tjg nr:081896

Operatör:2EMAL Operatör:2FOBU 520150
(6667064,1512676)

-RLC52-133

Adressinformation

LÅNGGRUVAN

NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG, 77493

Platsinfo:RAPS-8 [X] Adressvaliderad

Åtgärdskod

ANMÄLAN

PROMEMORIA

FÖRHÖR

KLAR FÖR AVSLUT

Anmälarinformation

[?] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2022-04-22 17:18:12

Parkerad 2022-04-22 17:19:26

Registrerad 2022-04-22 17:19:44

Beordrad 2022-04-22 18:53:16

Påbörjat uppdrag 2022-04-22 19:42:31

Klar på plats 2022-04-22 22:22:27

Återöppnad 2022-04-24 09:40:13

Klar 2022-04-23 04:07:35

Patrullaktivitet

24-3400 2022-04-22 18:53:16 060454 073504 Beordrad 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-3400 2022-04-22 18:53:19 060454 073504 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 060454 SANDBERG LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, 

24-3400 2022-04-22 18:53:19 060454 073504 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 075537 PATOMELLA HARMS LÅNGGRUVAN; NORBERG 

24-3400 2022-04-22 18:53:19 060454 073504 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 073504 SKAR KRISTIANSEN LÅNGGRUVAN; NORBERG

24-3400 2022-04-22 18:53:19 060454 073504 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA,

24-3400 2022-04-22 19:42:31 060454 073504 Påbörjat uppdrag 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-3400 2022-04-22 19:43:52 060454 073504 Påbörjat uppdrag 

122569 VARNINGEN SATT TILL 2022-04-22 20:23:52

24-3400 2022-04-22 21:22:33 060454 073504 Påbörjat uppdrag 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-4410 2022-04-22 21:42:45 070494 041488 Beordrad 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG
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24-4410 2022-04-22 21:42:47 070494 041488 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 046019 SUNDSTRÖM LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA,

24-4410 2022-04-22 21:42:47 070494 041488 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 070494 ANDERSSON LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA,

24-4410 2022-04-22 21:42:47 070494 041488 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 041488 LINDBLOM LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, 

24-4410 2022-04-22 21:42:47 070494 041488 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA,

24-4410 2022-04-22 21:59:40 070494 041488 Påbörjat uppdrag 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-3400 2022-04-22 22:22:26 060454 073504 Klar på plats 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-4410 2022-04-22 22:35:24 070494 041488 Påbörjat uppdrag 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-4410 2022-04-22 22:36:23 070494 041488 Påbörjat uppdrag 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

CIVIL41 2022-04-23 01:09:29 060454 073504 Beordrad 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

CIVIL41 2022-04-23 01:09:31 060454 073504 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 060454 SANDBERG LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, 

CIVIL41 2022-04-23 01:09:31 060454 073504 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT 073504 SKAR KRISTIANSEN LÅNGGRUVAN; NORBERG

24-3400 2022-04-23 01:11:50 Ledig 

24-4410 2022-04-23 01:41:09 070494 041488 Klar på plats 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

24-4410 2022-04-23 01:41:10 070494 041488 Ledig 

CIVIL41 2022-04-23 01:44:05 060454 073504 Påbörjat uppdrag 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

CIVIL41 2022-04-23 04:07:33 060454 073504 Klar på plats 

LÅNGGRUVAN, NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG

CIVIL41 2022-04-23 04:07:35 060454 073504 Ledig 

Relation:

HÄNDELSE - REL. 5201-20220423-0177 LÄNKADE AV OPERATÖR: 2RAFA 

K-NUMMER - REL. TILL 
HÄNDELSE 

5000-K0449760-22:SKAPAT AV OPERATÖR 2ANBA

PERSON - MISSTÄNKT Mohamad Taher Amini 

PERSON - MÅLSÄGANDE  (Födelsetid : ) 

Fritext

Knutna kundobjekt : 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Adr : Långgruvan 2022-04-
22 

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Ort : 2022-04-
22 

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Kommun : Norberg 2022-04-
22 

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Polis Räddning 2022-04-
22 

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 
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Person - svår belägenhet 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Händelsebeskrivning : 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Vägbeskriv : 2022-04-
22 

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Talgr : Vstm RAPS-08 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Koord : X=6667064 Y=1512676 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

SOS Central ID : 12 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

Ärendenr : 3877565 2022-04-
22

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:20:08 RLC52-
133 

2EMAL 

TVÅ PERSONER SOM SITTER FAST I ETT GRUVHÅL 2022-04-
22 

17:20:24 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:20:25 RLC52-
133 

2EMAL 

RTJ OCH AMB PÅ VÄG 2022-04-
22 

17:20:34 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:20:34 RLC52-
133 

2EMAL 

SOS TYCKER POLISEN SKA FÖLJA MED 2022-04-
22

17:20:43 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:20:43 RLC52-
133 

2EMAL 

NÄR OP FRÅGAR I VILKET SYFTE POLISEN SKA FÖLJA MED HAR 
SOS INGET BRA SVAR

2022-04-
22 

17:21:14 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:21:15 RLC52-
133 

2EMAL 

UTIFRÅN INFORMATIONEN SOM SOS GIVIT VERKAR DET VARA EN 
REN OLYCKSHÄNDELSE

2022-04-
22 

17:21:43 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:21:43 RLC52-
133 

2EMAL 

OP HAR INTE LOVAT ATT POLISEN SKA GÅ MED 2022-04-
22 

17:21:52 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

17:21:52 RLC52-
133 

2EMAL 

RTJ PÅ PLATS FÖRBIPASSERANDE HAR HÖR ROP PÅ HJÄLP FRÅN 
ETT ÖVERGIVET GRUVHÅL. EJ ARBETSPLATSOLYCKA

2022-04-
22 

17:33:43 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

17:33:43 RLC52-
111 

2SFLI 

RTJ ÅTERKOMMER OM POLIS BEHÖVS. 2022-04-
22 

17:33:57 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

17:33:58 RLC52-
111 

2SFLI 

EJ ÅTERKOMMIT 2022-04-
22 

18:21:49 RLC52-
112 

2FOBU 

- 2022-04-
22 

18:21:49 RLC52-
112 

2FOBU 

Åtgärdskod: 131, R300 2022-04-
22 

18:21:51 RLC52-
112 

2FOBU 

(RLC) 2022-04-
22 

18:21:51 RLC52-
112 

2FOBU 

Gripna Omhä Övr.fb. 2022-04-
22 

18:23:00 RLC52-
111 

2SFLI 

5201-20220422-0384 AVSLUTAD 2022-04- 18:23:00 RLC52- 2SFLI 
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22 111 

- 2022-04-
22 

18:47:15 RLC52-
112 

2FOBU 

VB RTJ BERGSLAGEN RINGER: EN KVINNA M AFGANSKT 
URSPRUNG ÄR FAST I GRUVAN, INGEN KLÄTTERUTRUSTNING I
NÄRHETEN & OKLART HUR HON KOM DIT

2022-04-
22 

18:48:58 RLC52-
112 

2FOBU 

- 2022-04-
22 

18:48:58 RLC52-
112 

2FOBU 

ÅTERAKTIVERAD RLC52-112 2022-04-
22 

18:49:06 RLC52-
112 

2FOBU 

- 2022-04-
22 

18:53:08 RLC52-
121 

2JOMA 

24-3400 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2022-04-
22 

18:53:16 RLC52-
112 

2FOBU 

DET GÅR INTE ATT UTESLUTA ATT BROTT LIGGER BAKOM 
HÄNDELSEN. MÄRKLIGA OMSTÄNDIGHETER. PTRL TILL PLATSEN
FÖR BEDÖMNING OCH DÄREFTER KONTAKT MED JFUL

2022-04-
22 

18:54:11 RLC52-
121 

2JOMA 

-- 2022-04-
22 

18:54:12 RLC52-
121 

2JOMA 

24-3400 Påbörjat uppdrag 2022-04-
22 

19:42:31 RLC52-
112 

2FOBU 

- 2022-04-
22 

19:52:25 RLC52-
111 

2SFLI 

KOMM AVD FLAGGA SATT 2022-04-
22 

19:52:37 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

19:52:44 RLC52-
111 

2SFLI 

RÄDDNINGS HKP HAR FIRAT NED TVÅ PERSONER I GRUVHÅLET 
OCH EN KVINNA VÅRDAS I DETTA NU.

2022-04-
22 

19:58:56 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

19:58:57 RLC52-
111 

2SFLI 

PTR HÅLLER FÖRHÖR MED DE PERSONER SOM HÖRDE HENNE 
ROPA MEN DET GÅR EJ ATT KOMUNICERA MED KVINNAN PGA 
SPRÅKET

2022-04-
22 

20:00:34 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

20:00:35 RLC52-
111 

2SFLI 

PATRULLEN HAR VARIT I KONTAKT MED J-FUL. I NULÄGET HAR VI 
INTE SÅ MKT UPPGIFTER. RÄDDNINGSINSATS PÅGÅR. PATRULLEN 
ÄR UPPMANAD ATT INHÄMTA SÅ MKT UPPGIFTER SOM MÖJLIGT 
MEN KVINNAN

2022-04-
22 

20:17:06 PC-
451302 

024470 

KOMMER MAN TROLIGTVIS INTE ATT KUNNA PRATA MED DÅ HON 
FLYGS DIREKT TILL SJUKHUSET I FALUN. VI KOMMER
FÖRMODLIGEN BEHÖVA ENGAGERA DALARNA FÖR ATT INHÄMTA 
MER UPPGIFTER FRÅN

2022-04-
22

20:17:06 PC-
451302 

024470 

KVINNAN PÅ SJUKHUSET. 2022-04-
22 

20:17:06 PC-
451302 

024470 

/J-FUL DAUN 2022-04-
22 

20:17:31 PC-
451302 

024470 

- 2022-04-
22 

20:22:52 RLC52-
111 

2SFLI 

RLC-BEFÄL INFORMERAD 2022-04-
22 

20:23:07 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

20:23:08 RLC52-
111 

2SFLI 

TVÅ BRANDMÄN I GRUVHÅLLET. KVINNAN UPPVINCHAD I HKP 
TILLSAMMANS MED EN AMB PERSONAL. HON FLYGS NU TILL 
FALUN. OKÄNDA SKADOR.

2022-04-
22 

20:28:57 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

20:28:57 RLC52-
111 

2SFLI 

2022-04- 20:41:34 RLC52- 2SFLI 
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BEFÄL DISKUTERAT MED JFUL. JFUL ÅTERKOPPLAR OM VI SKALL 
RINGA ÖVER ÄRENDET TILL REG BERGSLAGEN.

22 111 

- 2022-04-
22 

20:41:34 RLC52-
111 

2SFLI 

RLC BERGSLAGEN RINGER ÅTER - KVINNAN FÖRD TILL FALU 
LASARETT. EN TOLK FINNS PÅ PLATS VID LASARETTET OCH
KVINNAN HAR BERÄTTAT FÖR TOLKEN ATT HON HAR BLIVIT 
NEDKNUFFAD I GRUVHÅLET

2022-04-
22 

21:13:10 RLC52-
116 

2FATO 

VERKAR RÖRA SIG OM HEDERSRELATERAT VÅLD 2022-04-
22 

21:13:20 RLC52-
116 

2FATO 

- 2022-04-
22 

21:13:22 RLC52-
116 

2FATO 

RLC BERGSLAGEN KOMMER SKICKA EN PATRULL TILL FALU 
LASARETT FÖR KONTAKT MED KVINNAN

2022-04-
22 

21:13:36 RLC52-
116 

2FATO 

RLC BERGSLAGEN RINGER TILL 24-3400 2022-04-
22 

21:13:48 RLC52-
116 

2FATO 

- 2022-04-
22 

21:13:51 RLC52-
116 

2FATO 

ÅTKOMSTSKYDDAT HR: AV RLC 2022-04-
22

21:15:04 RLC52-
116 

2FATO 

- 2022-04-
22 

21:15:05 RLC52-
116 

2FATO 

OP RINGER YB 2022-04-
22 

21:15:17 RLC52-
116 

2FATO 

- 2022-04-
22 

21:15:44 RLC52-
111 

2SFLI 

BEFÄL RINGER JFUL 2022-04-
22 

21:15:51 RLC52-
111 

2SFLI 

- 2022-04-
22 

21:15:52 RLC52-
111 

2SFLI 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2022-04-
22 

21:18:59 RLC52-
116 

2FATO 

RLC BERGSLAGEN KOMMER SKICKA 25-2410 TEL 2022-04-
22 

21:19:09 RLC52-
123 

2MASH 

- 2022-04-
22 

21:19:13 RLC52-
123 

2MASH 

YB INFORMERAD OCH INLAGD I ÅTKOMSTSKYDD 2022-04-
22 

21:19:16 RLC52-
116 

2FATO 

- 2022-04-
22 

21:19:29 PC-
451302 

024470 

PATRULLERNA HAR FÅTT VARANDRAS TEL 2022-04-
22

21:19:45 RLC52-
123 

2MASH 

- 2022-04-
22 

21:19:46 RLC52-
123 

2MASH 

UTIFRÅN OVAN INKOMNA UPPGIFTER INLEDS FU GÄLLANDE 
MORDFÖRSÖK KL 21:20/J-FUL DAUN

2022-04-
22 

21:21:12 PC-
451302 

024470 

UND FLAGGA SATT 2022-04-
22 

21:34:15 RLC52-
116 

2FATO 

LÄGESBILD FLAGGA SATT 2022-04-
22 

21:34:16 RLC52-
116 

2FATO 

- 2022-04-
22 

21:42:40 RLC52-
113 

2CECP 

24-4410 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2022-04-
22 

21:42:45 RLC52-
113 

2CECP 

24-4410 HAR FÅTT TILL SIG FRÅN 24-3400 VAD DETTA LANDAT I 
OCH KOMMER SKRIVA ANMÄLAN PÅ DETTA

2022-04-
22 

21:45:28 RLC52-
113 

2CECP 

- 2022-04-
22 

21:45:28 RLC52-
113 

2CECP 

2022-04- 21:46:10 RLC52- 2ANTO 
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SMS SKICKAT TILL OPERATIV LEDNING PRIO, RTC MITT OCH VB-
GRUPPEN

22 101 

-- 2022-04-
22 

21:46:16 RLC52-
101 

2ANTO 

24-4410 Påbörjat uppdrag 2022-04-
22 

21:59:40 RLC52-
113 

2CECP 

J-FUL DAUN HAR INFORMERAT J-FUL DALARNA 2022-04-
22 

22:01:42 PC-
451302 

024470 

- 2022-04-
22 

22:01:46 PC-
451302 

024470 

J-FUL DAUN BLEV KONTAKTAD AV BORLÄNGE PATRULL SOM ÅKER 
TILL FALU LASARETT. INITIALT HAR DE FÅTT TILL SIG FRÅN TOLK 
PÅ PLATS ATT KVINNAN SAGT ATT HON BLIVIT VÅLDTAGEN OCH

2022-04-
22

22:03:44 PC-
451302 

024470 

NEDKNUFFAD I GRUVHÅLET DÅ HON INTE VELAT GIFTA SIG. 2022-04-
22 

22:03:44 PC-
451302 

024470 

- 2022-04-
22 

22:03:58 PC-
451302 

024470 

24-3400: HÖRT NÄRMSTA GRANNEN, STYR MOT FAGERSTA FÖR 
AVRAPP

2022-04-
22 

22:22:22 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

22:22:23 RLC52-
133 

2EMAL 

24-3400 Klar på plats 2022-04-
22 

22:22:27 RLC52-
133 

2EMAL 

-- 2022-04-
22 

22:23:47 RLC52-
133 

2EMAL 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2022-04-
22 

22:40:23 RLC52-
117 

8ASNE 

SAMTLIGA I 24-3400 HAR FÅTT ÅTKOMST 2022-04-
22 

22:40:42 RLC52-
117 

8ASNE 

* 2022-04-
22 

22:40:46 RLC52-
117 

8ASNE 

Relation: 5000-K0449710-22:SKAPAT AV OPERATÖR 2MAOM 2022-04-
22 

23:07:36 RLC52-
122 

2MAOM 

- 2022-04-
22 

23:07:39 RLC52-
122 

2MAOM 

CIVIL41 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2022-04-
23 

01:09:29 RLC52-
123 

2MASH 

CIVIL41 SKA SPANA PÅ EN LÄGENHET 2022-04-
23 

01:09:56 RLC52-
123 

2MASH 

- 2022-04-
23 

01:11:42 RLC52-
113 

2CECP 

24-3400 Ledig 2022-04-
23 

01:11:50 RLC52-
123 

2MASH 

- 2022-04-
23 

01:11:56 RLC52-
113 

2CECP 

24-4410: ÖNSKAR INSATS FÖR INTERN SAMVERKAN, 
ÅTERKOMMER OM 2-0 BEHÖVS PÅ INSATSEN

2022-04-
23 

01:12:16 RLC52-
113 

2CECP 

- 2022-04-
23 

01:12:16 RLC52-
113 

2CECP 

Personnr:810381 2022-04-
23 

01:13:54 RLC52-
113 

2CECP 

MISSTÄNKT Mohamad Taher Amini 2022-04-
23

01:13:54 RLC52-
113 

2CECP 

VÅLDTÄKT + FÖRSÖK TILL MORD, LÅNGGRUVAN NORBERG 2022-04-
23 

01:13:54 RLC52-
113 

2CECP 

- 2022-04-
23 

01:13:57 RLC52-
113 

2CECP 

Födelsetid 2022-04-
23 

01:17:22 RLC52-
113 

2CECP 
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CIVIL41: AVVECKLAR, INTE TILLRÄCKLIGA INDICIER ATT 
MISSTÄNKT KUNDE ÅTERFINNAS PÅ UTPEKAD ADRESS FÖR ATT 
FÖRETA HUSRANNSAKAN.

2022-04-
23 

04:08:36 RLC52-
213 

2ANBA 

- 2022-04-
23 

04:08:37 RLC52-
213 

2ANBA 

K-NUMMER ISR 5000-K0449710-22:SKAPAT AV OPERATÖR 2MAOM 
RELATION RADERAD

2022-04-
23 

04:09:43 RLC52-
213 

2ANBA 

- 2022-04-
23 

04:09:45 RLC52-
213 

2ANBA 

Relation: 5000-K0449760-22:SKAPAT AV OPERATÖR 2ANBA 2022-04-
23 

04:09:54 RLC52-
213 

2ANBA 

- 2022-04-
23 

04:09:57 RLC52-
213 

2ANBA 

MISSTÄNKT ANHÅLLEN I SIN FRÅNVARO 2022-04-
23 

04:10:10 RLC52-
213 

2ANBA 

- 2022-04-
23 

04:10:11 RLC52-
213 

2ANBA 

Åtgärdskod: 101, 107, 108, R300 2022-04-
23

04:10:33 RLC52-
213 

2ANBA 

(RLC) 2022-04-
23 

04:10:33 RLC52-
213 

2ANBA 

AVSLUTAT AV RLC52-112(ACTION) 2022-04-
23 

04:11:05 RLC52-
111 

2ANHO 

Gripna Omhä Övr.fb. 2022-04-
23 

04:11:05 RLC52-
111 

2ANHO 

5201-20220422-0384 AVSLUTAD 2022-04-
23 

04:11:05 RLC52-
111 

2ANHO 

Länkad Till Händelse 5201-20220423-0177 2022-04-
23 

08:28:56 RLC52-
122 

2RAFA 

5201-20220422-0384 Läst/skrivit ut HRPC-469281 -> PR539473 
(from PC-469281) in session 62

2022-04-
23 

15:47:07 PC-
469281 

032902 

Utskriftsorsak:TILL UTREDAREN 2022-04-
23

15:47:07 PC-
469281 

032902 

ÅTERAKTIVERAD RLC52-131 2022-04-
24 

09:40:13 RLC52-
131 

2PAWA 

- 2022-04-
24 

09:40:22 RLC52-
131 

2PAWA 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2022-04-
24 

09:40:51 RLC52-
131 

2PAWA 

MÅRTEN ANDERSSON - POLISEN I FAGERSTA HAR FÅTT TILLGÅNG 
TILL HR

2022-04-
24 

09:41:18 RLC52-
131 

2PAWA 

Tilläggstext

HR SKICKAT TILL: 24-3400(060454 SANDBERG), 24-3400(075537 
PATOMELLA HARMS), 24-3400(073504 SKAR KRISTIANSEN), 24-
3400( ): LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA,
NORBERG; RÄDDNINGSINSATS; RÄDDNINGSINSATS; RAPS-8; 
6667064; 1512676 

2022-04-
22 

18:53:19 SYSAWSRV SYSTEM 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT PC-378113 PC-378869 PC-389172 PC-
398524 PC-399165 PC-429930 PC-438382 PC-443971 PC-449425
PC-449460 PC-450488 PC-451308 PC-457612 PC-470539 PC-
470548 PC-484858 PC-484949 PC-487068 PC-496616 PC-709206 
PC-719182 PC-719239 PC-730180 PC-730285 RLC52-001 RLC52-
002 RLC52-003 RLC52-004 RLC52-005 RLC52-006 RLC52-101 
RLC52-111 RLC52-112 RLC52-113 RLC52-114 RLC52-115 RLC52-
116 RLC52-117 RLC52-121 RLC52-122 RLC52-123 RLC52-124 
RLC52-125 RLC52-126 RLC52-127 RLC52-131 RLC52-132 RLC52-
133 RLC52-134 RLC52-135 RLC52-136 RLC52-137 RLC52-201 
RLC52-211 RLC52-212 RLC52-213 RLC52-214 RLC52-215 RLC52-
221 RLC52-222 RLC52-223 RLC52-224 RLC52-225 RLC52-311 
RLC52-321 RLC52-322 RLC53-101 RLC53-102 RLC53-103 RLC53-
104 RLC53-105 RLC53-106 RLC53-107 RLC53-108 RLC53-109 
RLC53-110 RLC53-111 RLC53-112 RLC53-113 RLC53-114 RLC53-

2022-04-
22

21:18:59 RLC52-116 2FATO 
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115 RLC53-116 RLC53-117 RLC53-118 RLC53-119 RLC53-120
RLC53-121 RLC53-122 RLC53-123 RLC53-124 RLC53-125 RLC53-
126 RLC53-127 RLC53-131 RLC53-804 RLC53-838 RLC53-839 
RLC53-840 RLC53-841 RLC53-842 RLC53-843 RLC53-844 RLC53-
845 RLC55-201 RLC55-202 RLC55-203 RLC55-204 RLC55-205 
RLC55-206 RLC55-207 RLC55-208 RLC55-209 RLC55-210 RLC55-
211 RLC55-212 RLC55-213 RLC56-201 RLC56-202 RLC56-211 
RLC56-212 RLC56-213 RLC56-214 RLC56-215 RLC56-216 RLC56-
217 RLC56-218 RLC56-219 RLC56-301 RLC56-311 RLC56-312 
RLC56-313 RLC56-314 RLC56-315 RLC56-316 RLC56-317 RLC56-
318 RLC56-319 RLC56-411 RLC56-412 RLC56-413 RLC58-201 
RLC58-202 RLC58-203 RLC58-204 RLC58-205 RLC58-801 RLC58-
802 RLC58-803 RLC58-804 RLC58-805 RLC58-806 RLC58-807 
RLCV9-201 RLCV9-202 RLCV9-204 RLCV9-206 000344 000637 
000754 000816 000864 000986 001017 001206 001947 002288
002400 002422 002487 003320 003478 003580 003602 003905 
004065 004223 004428 005032 005466 005505 005585 005768 
005901 006437 006458 006657 006674 006 

HR SKICKAT TILL: 24-4410(046019 SUNDSTRÖM), 24-4410
(070494 ANDERSSON), 24-4410(041488 LINDBLOM), 24-4410( ):
LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, NORBERG ÖSTRA, NORBERG; 
FÖRSÖK; MORD/DRÅP; RAPS-8; 6667064; 1512676 

2022-04-
22 

21:42:47 SYSAWSRV SYSTEM 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT PC-378113 PC-378869 PC-389172 PC-
398524 PC-399165 PC-429930 PC-438382 PC-443971 PC-449425 
PC-449460 PC-450488 PC-451308 PC-457612 PC-470539 PC-
470548 PC-484858 PC-484949 PC-487068 PC-496616 PC-709206 
PC-719182 PC-719239 PC-730180 PC-730285 RLC52-001 RLC52-
002 RLC52-003 RLC52-004 RLC52-005 RLC52-006 RLC52-101 
RLC52-111 RLC52-112 RLC52-113 RLC52-114 RLC52-115 RLC52-
116 RLC52-117 RLC52-121 RLC52-122 RLC52-123 RLC52-124 
RLC52-125 RLC52-126 RLC52-127 RLC52-131 RLC52-132 RLC52-
133 RLC52-134 RLC52-135 RLC52-136 RLC52-137 RLC52-201
RLC52-211 RLC52-212 RLC52-213 RLC52-214 RLC52-215 RLC52-
221 RLC52-222 RLC52-223 RLC52-224 RLC52-225 RLC52-311 
RLC52-321 RLC52-322 RLC53-101 RLC53-102 RLC53-103 RLC53-
104 RLC53-105 RLC53-106 RLC53-107 RLC53-108 RLC53-109 
RLC53-110 RLC53-111 RLC53-112 RLC53-113 RLC53-114 RLC53-
115 RLC53-116 RLC53-117 RLC53-118 RLC53-119 RLC53-120 
RLC53-121 RLC53-122 RLC53-123 RLC53-124 RLC53-125 RLC53-
126 RLC53-127 RLC53-131 RLC53-804 RLC53-838 RLC53-839 
RLC53-840 RLC53-841 RLC53-842 RLC53-843 RLC53-844 RLC53-
845 RLC55-201 RLC55-202 RLC55-203 RLC55-204 RLC55-205 
RLC55-206 RLC55-207 RLC55-208 RLC55-209 RLC55-210 RLC55-
211 RLC55-212 RLC55-213 RLC56-201 RLC56-202 RLC56-211 
RLC56-212 RLC56-213 RLC56-214 RLC56-215 RLC56-216 RLC56-
217 RLC56-218 RLC56-219 RLC56-301 RLC56-311 RLC56-312
RLC56-313 RLC56-314 RLC56-315 RLC56-316 RLC56-317 RLC56-
318 RLC56-319 RLC56-411 RLC56-412 RLC56-413 RLC58-201 
RLC58-202 RLC58-203 RLC58-204 RLC58-205 RLC58-801 RLC58-
802 RLC58-803 RLC58-804 RLC58-805 RLC58-806 RLC58-807 
RLCV9-201 RLCV9-202 RLCV9-204 RLCV9-206 000344 000637 
000754 000816 000864 000986 001017 001206 001947 002288 
002400 002422 002487 003320 003478 003580 003602 003905 
004065 004223 004428 005032 005466 005505 005585 005768 
005901 006437 006458 006657 006674 006 

2022-04-
22 

22:40:23 RLC52-117 8ASNE 

HR SKICKAT TILL: CIVIL41(060454 SANDBERG), CIVIL41(073504 
SKAR KRISTIANSEN): LÅNGGRUVAN; NORBERG ÖSTRA, NORBERG
ÖSTRA, NORBERG; FÖRSÖK; MORD/DRÅP; RAPS-
8/INS41/INTERNT; 6667064; 1512676

2022-04-
23 

01:09:31 SYSAWSRV SYSTEM 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT PC-378113 PC-378869 PC-389172 PC-
398524 PC-399165 PC-429930 PC-438382 PC-443971 PC-449425
PC-449460 PC-450488 PC-451308 PC-457612 PC-470539 PC-
470548 PC-484858 PC-484949 PC-487068 PC-496616 PC-709206 
PC-719182 PC-719239 PC-730180 PC-730285 RLC52-001 RLC52-
002 RLC52-003 RLC52-004 RLC52-005 RLC52-006 RLC52-101 
RLC52-111 RLC52-112 RLC52-113 RLC52-114 RLC52-115 RLC52-
116 RLC52-117 RLC52-121 RLC52-122 RLC52-123 RLC52-124 
RLC52-125 RLC52-126 RLC52-127 RLC52-131 RLC52-132 RLC52-
133 RLC52-134 RLC52-135 RLC52-136 RLC52-137 RLC52-201 
RLC52-211 RLC52-212 RLC52-213 RLC52-214 RLC52-215 RLC52-

2022-04-
24

09:40:51 RLC52-131 2PAWA 
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221 RLC52-222 RLC52-223 RLC52-224 RLC52-225 RLC52-311 
RLC52-321 RLC52-322 RLC53-101 RLC53-102 RLC53-103 RLC53-
104 RLC53-105 RLC53-106 RLC53-107 RLC53-108 RLC53-109 
RLC53-110 RLC53-111 RLC53-112 RLC53-113 RLC53-114 RLC53-
115 RLC53-116 RLC53-117 RLC53-118 RLC53-119 RLC53-120
RLC53-121 RLC53-122 RLC53-123 RLC53-124 RLC53-125 RLC53-
126 RLC53-127 RLC53-131 RLC53-804 RLC53-838 RLC53-839 
RLC53-840 RLC53-841 RLC53-842 RLC53-843 RLC53-844 RLC53-
845 RLC55-201 RLC55-202 RLC55-203 RLC55-204 RLC55-205 
RLC55-206 RLC55-207 RLC55-208 RLC55-209 RLC55-210 RLC55-
211 RLC55-212 RLC55-213 RLC56-201 RLC56-202 RLC56-211 
RLC56-212 RLC56-213 RLC56-214 RLC56-215 RLC56-216 RLC56-
217 RLC56-218 RLC56-219 RLC56-301 RLC56-311 RLC56-312 
RLC56-313 RLC56-314 RLC56-315 RLC56-316 RLC56-317 RLC56-
318 RLC56-319 RLC56-411 RLC56-412 RLC56-413 RLC58-201 
RLC58-202 RLC58-203 RLC58-204 RLC58-205 RLC58-801 RLC58-
802 RLC58-803 RLC58-804 RLC58-805 RLC58-806 RLC58-807 
RLCV9-201 RLCV9-202 RLCV9-204 RLCV9-206 000344 000637 
000754 000816 000864 000986 001017 001206 001947 002288
002400 002422 002487 003320 003478 003580 003602 003905 
004065 004223 004428 005032 005466 005505 005585 005768 
005901 006437 006458 006657 006674 006 
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-

KC-POLIS

Händelserapport: 5201-20220111-0038 (AVSLUTAD)

2022-01-11 03:56:57 3002, TRAFIKBROTT
5201-20220111-
0038 / 5201

EGET GRUND

Prio.:(3) 3 NÄRTID TRAFIKBROTT N VSTM Ansvarig tjg nr:068629

Operatör:2ALKE Operatör:2ALKE 520150
(6660623,1505817)

-RLC52-137

Adressinformation

RV68 / RV69, NORBERG, NORBERG, 

Platsinfo: [X] Adressvaliderad

Åtgärdskod

ANMÄLAN

BESLAGSPROTOKOLL

INRE UTLÄNNINGSKONTROLL

KLAR FÖR AVSLUT

Anmälarinformation

24-1190 [?] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2022-01-11 03:56:57

Parkerad 2022-01-11 03:56:57

Registrerad 2022-01-11 03:56:57

Beordrad 2022-01-11 03:56:57

Påbörjat uppdrag 2022-01-11 03:56:57

Klar på plats 2022-01-11 04:30:04

Klar 2022-01-11 04:30:05

Åtgärdskodad 2022-01-11 04:40:37

Avslutad 2022-01-11 04:52:28

Patrullaktivitet

24-1190 2022-01-11 03:56:57 068629 065895 Ledig 

BEGÄRT EGET HR RLC52-137 5201-20220111-0038

24-1190 2022-01-11 03:56:57 068629 065895 Beordrad 

, ,

24-1190 2022-01-11 03:56:57 068629 065895 Påbörjat uppdrag 

, ,

24-1190 2022-01-11 03:58:02 068629 065895 Påbörjat uppdrag 

RV68 / RV69, NORBERG, NORBERG

24-1190 2022-01-11 04:28:48 068629 065895 Påbörjat uppdrag 

RV68 / RV69, NORBERG, NORBERG

24-1190 2022-01-11 04:30:04 068629 065895 Klar på plats 

RV68 / RV69, NORBERG, NORBERG

24-1190 2022-01-11 04:30:04 068629 065895 Ledig 

Relation:

PERSON - MISSTÄNKT MOHAMMED HAIDARI (Födelsetid : 1980-01-01) 

PERSON - PASSAGERARE MOHAMAD TAHER AMINI (Födelsetid : 1981-03-21)
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PERSON - PASSAGERARE ARIZU AMINI (Födelsetid : 2008-10-27) 

PERSON - PASSAGERARE MOHAMMAD AMINI (Födelsetid : 2007-01-04) 

PERSON - PASSAGERARE MADDI AMINI (Födelsetid : 2011-10-27)

FORDON - KONTROLLERAT XEN077 SE 

FORDON - TRAFIKBROTT LHP82A SE 

Fritext

24-1190 BEGÄRT EGET HR 2022-01-
11 

03:56:57 RLC52-137 2ALKE 

24-1190 Påbörjat uppdrag 2022-01-
11 

03:56:57 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

03:58:04 RLC52-137 2ALKE 

ÅTERKOMMER MED UPPGIFTER 2022-01-
11 

03:58:12 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

03:58:13 RLC52-137 2ALKE 

Färg:OKÄND Fabrikat:BRENDERUP Modell:LV1000 Landskod:SE 
Typ:SLÄP

2022-01-
11 

04:24:52 RLC52-137 2ALKE 

TRAFIKBROTT LHP82A SE 2022-01-
11 

04:24:52 RLC52-137 2ALKE 

DRAGBIL XEN077, OLOVLIG KÖRNING, RV68/RV69 NORBERG 2022-01-
11 

04:24:52 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:24:54 RLC52-137 2ALKE 

Färg:BRUN Fabrikat:SKODA Modell:FABIA Landskod:SE Typ:PB 2022-01-
11 

04:25:41 RLC52-137 2ALKE 

KONTROLLERAT XEN077 SE 2022-01-
11 

04:25:42 RLC52-137 2ALKE 

SLÄP LHP82A, OLOVLIG KÖRNING, RV68/RV69 NORBERG 2022-01-
11 

04:25:42 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:25:45 RLC52-137 2ALKE 

Födelsetid:1980-01-01  Kön:M 
Ursprungsland:AF

2022-01-
11 

04:28:23 RLC52-137 2ALKE 

MISSTÄNKT MOHAMMED HAIDARI 2022-01-
11 

04:28:24 RLC52-137 2ALKE 

XEN077, , 
RV68/RV69 NORBERG

2022-01-
11 

04:28:24 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:28:26 RLC52-137 2ALKE 

24-1190: HAIDARI HAR  
 

2022-01-
11 

04:29:40 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:29:41 RLC52-137 2ALKE 

24-1190 Klar på plats 2022-01-
11 

04:30:04 RLC52-137 2ALKE 

24-1190 Ledig 2022-01-
11 

04:30:05 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:30:07 RLC52-137 2ALKE 

Födelsetid:1981-03-21 Kommentar person:DOSSI:  
Kön:M Ursprungsland:AF

2022-01-
11 

04:33:47 RLC52-137 2ALKE 

PASSAGERARE MOHAMAD TAHER AMINI 2022-01-
11

04:33:47 RLC52-137 2ALKE 

XEN077, RV68/RV69 NORBERG 2022-01-
11 

04:33:47 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01- 04:33:51 RLC52-137 2ALKE 
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Födelsetid:2008-10-27 Kommentar person:DOSSI:  
Kön:K Ursprungsland:AF

2022-01-
11 

04:35:00 RLC52-137 2ALKE 

PASSAGERARE ARIZU AMINI 2022-01-
11 

04:35:01 RLC52-137 2ALKE 

XEN077, RV68/RV69 NORBERG 2022-01-
11 

04:35:01 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:35:03 RLC52-137 2ALKE 

Födelsetid:2007-01-04 Kommentar person:DOSSI:  
Kön:M

2022-01-
11 

04:36:09 RLC52-137 2ALKE 

PASSAGERARE MOHAMMAD AMINI 2022-01-
11

04:36:10 RLC52-137 2ALKE 

XEN077, RV68/RV69 NORBERG 2022-01-
11 

04:36:10 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:36:12 RLC52-137 2ALKE 

Födelsetid:2011-10-27 Kommentar person:DOSSI: 
Kön:M

2022-01-
11 

04:37:38 RLC52-137 2ALKE 

PASSAGERARE MADDI AMINI 2022-01-
11 

04:37:39 RLC52-137 2ALKE 

XEN077, RV68/RV69 NORBERG 2022-01-
11 

04:37:39 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:37:42 RLC52-137 2ALKE 

OP KONTROLLERAT OVAN PERSONER MED MIG, SAMTLIGA FÅR 
VISTAS I LANDET

2022-01-
11 

04:39:26 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:39:27 RLC52-137 2ALKE 

GRÄNSPOLIS FLAGGA SATT 2022-01-
11 

04:39:40 RLC52-137 2ALKE 

- 2022-01-
11 

04:39:43 RLC52-137 2ALKE 

Åtgärdskod: 101, R209, R300 2022-01-
11

04:40:09 RLC52-137 2ALKE 

(RLC) 2022-01-
11 

04:40:09 RLC52-137 2ALKE 

Åtgärdskod: 101, 109, R209, R300 2022-01-
11

04:40:37 RLC52-137 2ALKE 

(RLC) 2022-01-
11 

04:40:37 RLC52-137 2ALKE 

Gripna Omhä Övr.fb. 2022-01-
11 

04:52:28 RLC52-131 7PEWI 

5201-20220111-0038 AVSLUTAD 2022-01-
11 

04:52:28 RLC52-131 7PEWI 

UTSKRIFTSORSAK: KONTAKT MED PATRULL 2022-01-
25 

16:54:13 SYSWEBSTM 024835 

UTSKRIFTSORSAK: UTREDNING 2022-06-
16 

12:34:08 SYSWEBSTM 032901 
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där ingen kan hitta dig". Vid hålet sa han "antingen så hoppar du ner själv eller så slänger jag 
ner dig eller skär halsen av dig". Han sa att han hade dödat sin förra fru. Han sa att jag skulle 
dö i hålet.

 Hur hamnade du i hålet?

Han drog sönder mina kläder och misshandlade mig. Han kastade ner mig i hålet.

 Hur länge var du i hålet?

Tre dagar. En dag dök han upp igen och kollade om jag var vid liv, vilket jag var. Då kastade 
han stenar på mig. Han är en psykopat.

 Vilken dag kom han tillbaka och kastade stenar på dig?

Han kastade ner mig igår och kom tillbaka dagen efter och kastade sten på mig.

 Du sa att du var i hålet i tre dagar. Vilken dag kom Taher tillbaka och kastade sten på dig.

Jag var i hålet i två dagar först, sen kom han tillbaka och kastade stenar på mig.

 När är Taher född?

Taher bodde på mitt asylboende i Norberg i 6-7 år men han har flyttat nu. Taher har inte 
uppehållstillstånd.

 Vad är din födelsetid?

Jag är född i Afganistan och bodde senare i Iran. Nu bor jag i Norberg på "Blocksaken 
asylboende" ( svårt att höra vad målsäganden säger). Jag kom till Sverige för 10 månader 
sedan. Jag bodde i Stockholm en stund innan jag flyttade till norberg. Jag och Taher blev 
vänner på mitt asylboende Norberg. Taher och hans dotter flyttade sedan till ett asylboendet i 
Halmstad, nära Malmö.

Varför tror du att Taher gjorde detta mot dig.

Han ville tvinga mig att gifta mig med honom så han skulle få uppehållstillstånd.

 Kom Taher hem till dig till asylboendet?

Ja han kom till min bostad på boendet. Han sa att han skulle fixa mobilt WiFi till mig. 
Anledningen till att jag följde med honom var att jag litade på honom. Vi skulle åka till 
Örebro för att han skulle ordna ett gratis mobilt WiFi till mig. Han lurade mig och körde mig 
till skogen i "Klickberg" ( svårt att höra vad målsäganden säger)" och våldtog mig.

 På vilket sätt våldtog han dig?

Han tvingade ner mig på marken och drog av mig mina byxor och min sjal och slet sönder 
dem. Jag vet inte vart han slängde dem. Han höll fast mina händer och våldtog mig. Han 
penetrerade mig i vaginan med sin penis och fick utlösning i mig. Han sa efteråt att "nu är du 
gravid med mitt barn". Han skulle hämnas för att jag inte ville gifta mig med honom.

 Vad jag förstår så har du inte duschat eller bytt kläder sedan våldtäkten?
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Nej jag kunde inte då jag var i hålet. Jag tog mig inte upp. Jag har känt Taher sen innan och 
har tyckt att han var en bra människa. Han kom för att hämnas för att jag inte ville gifta mig 
med honom.

 Har du något telefonnummer till Taher.

Jag har nummer till både Taher och hans dotter Arezo. Båda sa att de skulle komma till mig 
men det var bara Taher som kom. Taher och Arezo bor tillllsammans.

 Vet du vart Taher är nu?

Han åkte hem till Halmstad till sitt asylboende. Han är från Afganistan från början.

 Vad heter asylboendet som Taher bor på?

Jag vet inte. Det ligger i Halmstad, nära Malmö.

 När flyttade Taher från asylboendet i Norberg där du bor?

Han flyttade för 8 månader sedan.

 När är du född?

Jag vet inte men det står på mitt LMA-kort. Taher tog mitt LMA-kort, mobiltelefon, 
bankkort, nycklar, 1500kr och väskan efter att han våldtog mig, innan han kastade ner mig i 
hålet.

 Vad var det för färg på bilen som du och Taher åkte i?

Den var grå. Det var en liten grå bil. Taher ljög för mig och sa att det var någon annans bil. 
Ägaren till bilen bor på mitt boende och heter Mohamed,

 Får vi ta del av dina journalanteckningar som upprättas gällande dina skador osv kopplade 
till brotten du blivit utsatt för?

Ja det går bra.

Önskar du något specifikt målsägandebiträde?

Nej det spelar ingen roll vilken jag får. Jag vet ingen så jag godtar den jag får.

 Har du några anhöriga på boendet?

Nej jag har inga barn, ingen släkt och inga anhöriga.

 Finns det någon personal på ditt asylboende?

Nej men jag känner en handläggare på Migrationsverket som heter Mariette.

 Finns det någon på boendet som såg när Taher hämtade dig?

Jag har en somalisk kvinna som min rumskompis. Hon har sett Taher många gånger. Taher 
kom aldrig in när han hämtade mig. Han var rädd att Migrationsverket skulle ta hans barn. 
Tahers dotter skulle ha varit med, och en svenska, men när jag kom ut så var Taher själv. Han 
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lurade mig.

 När förstod du att han hade lurat dig?

I fredags. När han körde mot skogen började han hota mig och sa att jag skulle gifta mig med 
honom. Han plockade upp mig hemma vid mitt boende och körde iväg. Sen började han hota 
mig om jag inte skulle gifta mig med honom. Sen våldtog han mig.

 Hur långt från hålet skedde våldtäkten?

Det var nära hålet. Det fanns något hus där. Han våldtog mig mellan huset och hålet.

 Vart har du ont någonstans?

Jag har ont i hela kroppen.

 Relaterat under förhörets gång och godkänt
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hjälpa henne att fixa med gratis Wifi. Han sa också att han hade sin dotter med sig i bilen så 
 behövde inte vara orolig. När Taher kom till henne var inte dottern med och Taher sa 

att hon var kvar hemma hos en kompis i Örebro.

satte sig i bilen och när de börjat åka började Taher säga väldigt dumma saker. 
Tillfrågad om vad det var han sa svarar att det var saker som går en på nerverna om att 
hon skulle gifta sig med honom och bli hans flickvän.

berättar att Taher började köra på skogsvägar och hon ifrågasatte varför han gjorde det. 
Taher svarade då att det var närmsta vägen till Örebro dit de skulle åka. Tillfrågad om hon 
kände igen sig där de åkte svarar  att hon tror att det var vägar mot Klackberg och 
Avesta. tillfrågas om vad som händer när de åker på de här vägarna.  svarar att 
Taher anklagade henne för att ha svikit honom och för att ha varit otrogen.  sa emot och 
förklarade att hon gjort slut med den där killen hon haft och att hon inte gjorde någonting som 
var fel utan egentligen bara var hemma. Hon bad även Taher sluta att hålla på som han 
gjorde. tillfrågas även om hur hon kände sig när de åkte iväg i bilen. svarar att 
hon hade känt Taher i ett år så hon litade på honom. Hon kände ingen rädsla.

tillfrågas om vad som hände sedan.  berättar att de hamnade på en skogsväg och 
där stannade Taher och sa att det var slutvägen. förklarade att hon fastade, bar sin hijab 
och bad honom att låta henne vara. berättar att Taher drack Monster (energidryck, fhl 
ant) och sa åt henne att behaga honom och att det inte gjorde någonting om hon bröt fastan. 

 uppger att hon såg på Taher att han höll på att bli galen, så hon öppnade bildörren för 
att försöka springa därifrån. Men Taher kom och drog i hennes sjal. I samband med detta 
tappade sin handväska med bland annat LMA-kort som hon hade med sig.

 berättar vidare att Taher tog tag i henne och drog i henne. Han sa till att hon 
behagat andra men inte honom.  sa till Taher att hon sett honom som en vän hon litat på 
och att det är skillnad på att vara det eller vara en pojkvän eller någon man gifter sig med. 

 uppger att hon sedan blev bedjande och sa till Taher att han också har en dotter, en mor 
och en syster. Taher lyssnade inte utan sa "nej, nu är det slutet. Jag har lovat alla att jag ska 
döda dig".

 sprang mot tegel som låg på platsen. Hon tänkte att hon skulle kunna slå Taher med 
det, men han tog tag i hennes sjal och drog i henne och försökte att kväva henne.  
berättar att hon försökte få tag i pinnar eller vad som helst för att kasta mot hans ögon så att 
han skulle bli blind och att hon slog mot hans ögon.  berättar att han sedan våldtog 
henne och efter det sa Taher att han nu gjort det men att den huvudsakliga saken var kvar, att 
mörda henne.

 ombeds berätta mera kring hur det gick till då hon blev våldtagen. uppger att de 
är sådana odugliga människor när de gör sådana här saker.  bad och grät men tänkte att 
det inte spelade någon roll utan att han skulle våldta henne ändå och det gjorde han.  
beskriver att Taher höll fast hennes händer och på något vis även hennes ben och att hon tog 
av hennes byxor. uppger att hon skrek, men det spelade ingen roll. Det fanns inga hus, 
inga bilar, ingenting fanns det runt omkring dem.

Tillfrågad om de då stod upp eller låg ner svarar att hon låg på rygg och Taher var över 
henne och han lyckades låsa fast hennes ben samtidigt som han höll fast hennes händer. Hon 
kom inte loss och var liggande på rygg när han tog av henne byxorna.  berättar att hon 
även hade sjalen runt halsen så att det kände som att hon skulle kvävas.

ombeds beskriva mera kring hur våldtäkten går till. berättar att det bara tog 
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någon minut innan Taher fick utlösning och då sa han okej, innan han drog henne mot ett 
gruvhål och att han skulle göra det sista han skulle med henne. Tillfrågad om vad det är Taher 
gör innan han får utlösning svarar att han håller på där nere och gjorde det. Tillfrågad 
om hon kan utveckla vad han gör med andra ord svarar  att hon inte kan och önskar att 
Polisen måste förstå själva.  uppger att det var tumult och mycket som hände.

Tillfrågad om hur känner sig i samband med det här svarar hon att hon har problem 
med astma så det var inte så att hon kunde gråta riktigt.  beskriver att hon var väldigt 
varm i kroppen och samtidigt hade en slags ångest. Hon ångrade vad hon hade hamnat i och 
berättar att man inte vet något om sin framtid, men hon trodde aldrig att Taher hade uppsåt att 
döda henne.

 tillfrågas om vad som händer efter att Taher fått utlösning.  berättar att Taher 
drog och slet henne mot ett gruvhål. Han drog och slet i henne så att hennes kläder började att 
gå sönder och beskriver att Taher var helt vild. Tillfrågad om Taher säger någonting svarar 

 att han säger "idag måste jag döda dig" och att hon svikit honom och varit otrogen.

beskriver att det var som två gruvhål väldigt nära varandra. Man kunde se att ett var 
med vatten och det andra var med snö, is och sopor. uppger att Taher försökte få ner 
henne i det hål som hade vatten.  uppger att hon inte kan simma och att hon skulle ha 
dött om hon hamnade där. beskriver att Taher knuffade henne mot gruvhålet. Hon var 
säker på att hon skulle dö om hon landade i det hålet med vatten så när hon inte orkade göra 
motstånd längre, när kroppen inte orkade mera så kastade hon sig åt det håll där det fanns snö.

 berättar att när hon landat nere i hålet så var det helt mörkt framför ögonen. Taher 
ropade ner i hålet och frågade varför hon begått självmord samtidigt som han skrattade åt 
henne.  uppger att hon blödde, hon kunde inte röra armarna kunde se frakturer på sin 
arm. Hon beskriver att det var som i en skräckfilm där hon fick dra sig undan för att Taher 
började kasta stenar ner mot henne.

 (Paus i förhöret 18:27 – 18:33 med anledning av byte av kamera, då batteriet laddat ur)

 ombeds beskriva gruvhålen och det hon föll ner i. uppger att de satt ihop, men åt 
ena hållet fanns det snö och åt det andra hållet vatten. uppger att Taher ville kasta 
henne i vattnet men hon lyckades att landa på isen. uppger att hon hade dött annars. 
Hon hade sjunkit till botten och aldrig hittats.

 berättade tidigare att hon sett frakturer på armen och ombeds beskriva det.  
berättar att hon kunde se att det var kött och att hon såg att skelettet hade kommit ut.  
uppger att det var en märklig känsla. Hon trodde själva att hon gjorde något med handen mot 
sitt ansikte men den låg bara kvar där.

 beskriver vidare att Taher började att kasta stenar mot henne. Någon träffade lite över 
hennes fot men hon är tacksam över att de inte träffade någon annanstans. beskriver att 
det var som en skräckfilm och hon försökte att dra sig undan för att inte bli träffad i huvudet. 
Tillfrågad om hur många stenar Taher kastade svarar att det var 5-10 stycken men det 
kändes som att det vara rann stenar ned från himlen. Det var tegelstenar som Taher kastade. 

 berättar att det var sådana tegelstenar som fanns på platsen vid gruvhålet.

 tillfrågas om hur hon känner sig när hon ligger nere i gruvhålet.  uppger att hon 
kände hopp. Hon hoppades att någon skulle hitta henne. berättar även att det var en 
konstigt hemsk upplevelse. uppger att hon sett mycket elände i Grekland som hon 
drabbats av och tänkte att hon var tvungen att vara stark. Att hon inte var något mindre än i 
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amerikanska och kinesiska filmer, hon kände att hon var tvungen att överleva.

 tillfrågas om vad som hände efter att Taher hade kastat stenarna.  uppger att hon 
efter fem minuter började ropa på hjälp, både på svenska och engelska.  

 uppskattar att det tog en till två timmar innan Taher sedan kom tillbaka och sa 
"älskling, jag är här för att rädda dig".  uppger att han sa det som en galning. Taher 
kastade ner ett rep till som han sa åt henne att ha runt sin midja så att han kunde dra 
upp henne. uppger att hon hitta på saker om att repet var för kort och att hon inte kunde 
knyta det eftersom hennes arm var bruten. 

 berättar att hon förstod att Taher hade en plan för att döda henne och att hon inte kunde 
lita på honom efter det han gjort. uppger att Taher skulle ha kastat ner henne i hålet 
med vatten istället om han lyckades få upp henne hur hålet där hon låg  sa åt honom 
att om han menade allvar om att rädda henne kunde han hämta någon mera som kunde hjälpa 
till, men det gjorde inte Taher.

När inte accepterade repet så gick Taher och hämtade mera tegel som han kastade mot 
uppger att han försökte att träffa huvudet. Tillfrågad om någon sten träffade 

svarar nej. Han kastade 3-4 stenar mot huvudet men ingen träffade.  uppger att 
hon var "illa" i kroppen men hon vred sig undan så att hon inte skulle träffas av stenarna. 
Tillfrågad om vad som hände med repet sedan så svarar  att Taher tog det med sig.

Tillfrågad om vad som händer sen så berättar  att Taher skrek en massa saker. Han sa att 
han skulle gå och göra så att han blev utvisad. Vidare sa Taher "jag dödade min fru också, 
hon var precis som du, en svikare". Taher skrek även att  skulle lägga sig där så att de 
sen kommer och hittar ditt lik. Sen lämnade Taher platsen.

 berättar sedan om dagarna som gick innan hon hittades. skrek hela tiden på 
hjälp, men hon visste och Taher hade också sagt innan han lämnade att det inte fanns några 
bostäder där och att ingen kommer att komma dit. berättar att hon försökte dämpa 
törsten med vatten och sopor som fanns nere i gruvhålet.

tillfrågas om hur länge hon upplevde att hon låg där. uppger att hon räknade 
dagarna och att det var tre dagar. uppger att hon är en väldigt tålig person, hon tål 
mycket. Hon berättar vidare att hon drack lite av det vatten som fanns där ibland och ibland 
tog hon av soporna och la dem på sig för att värma sig. 

Tillfrågad om hur hon kände sig under tiden som hon var där nere svarar att hon 
hoppades att någon skulle hitta henne och hjälpa henne. Hon satt och tittade mot himlen och 
grät ibland för sig själv. Hon tänkte att någon kommer att hitta henne och att hon inte ska dö 
ung. berättar även att hon under tiden i gruvhålet lekte med sitt hår och lite med 
stenarna som fanns. 

beskriver att hon hörde en bil och att hon då skrek hon på hjälp. Sedan hörde hon en 
kille som sa "ursäkta" och sa till honom att ringa polis.  tillfrågas om hur det 
kändes när killen kom.  svarar att när killen sa "ursäkta" kändes det som att hon fick ett 
ljus i ögonen, i ansiktet. Hon blev överlycklig. Killen sprang sedan till sin pappa och hon 
hörde att de ringde till polisen.

 uppger att polisen kom men att de först inte kunde se henne. Men killen sa att hon var 
där nere och till sist kom det ner folk till henne.  beskriver att hon blev överlycklig och 
glad. Hon glömt bort allting annat och allt blod, hon vara bara glad.
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 tog sig upp och sprang vidare för att komma bort från Taher.  beskriver att hon 
sprang mot ett ställe där det fanns tegel och stenar för att hon ville försvara sig själv. Taher 
kom ikapp henne och tillät inte att ta stenen. Taher drog återigen ner  på marken. 
Hon försökte att slå mot Taher och hans ögon med små pinnar och saker som var runt henne. 

 vet inte om Taher fick några skador eller inte.

 berättar att Taher var starkare än henne och han kom att låsa fast henne mot marken 
med hjälp av både sina ben och armar.  ombeds att berätta om vad som händer efter att 
hon blivit liggande på marken.

 berättar att Taher satte sig på hennes ben. Hon slog honom med örfilar och drog honom 
i håret men beskriver att det var förgäves. Taher slog  i ansiktet med knytnävsslag och 
sedan drog han ner hennes byxor. uppger att hon då var helt ifrån sig själv. Hon hade 
fastat den dagen och kände sig orkeslös och torr i munnen men upplevde att Taher var stark 
och mådde bra.

 berättar vidare att Taher, när han drog ner hennes, byxor sa "Ja, ska din före detta 
pojkvän få göra det här med dig, men inte jag". bönade och bad om att Taher inte 
skulle göra det men han brydde sig inte om vad hon sa. beskriver att Taher därefter tog 
fram sitt könsorgan, sin snopp och lade den i hennes kön. Taher förde därefter sin snopp in 
och ut i henne. uppger att det inte ens tog en minut innan Taher sa att han hade fått 
utlösning och att det nu var bra.

Taher reste sig upp från ben och sa "det sista är kvar, det som jag ska göra".  
drog själv upp sina trosor och byxor. minns inte om Taher därefter drog henne i håret 
eller i armen men han drog och drog och tog henne mot gruvhålet. bad honom sluta 
med det han höll på med men Taher sa "nej, det här är din sista dag, du ska dö här".

tillfrågas om hur hon kände och hur hon tänkte när Taher stoppade in sitt kön i hennes. 
 uppger att hon var stressad och inte riktigt förstod vad som hände. Hon såg dock 

väldigt tydligt hans penis och hur han förde den in och ut i henne.

 ombeds berätta om vad som händer vid gruvhålet. berättar att Taher sa "det här 
är den sista platsen" och beskriver sedan vidare vad som händer.

 besrättar att det var som två hål. Ett var fyllt med vatten och i det andra såg man snö, 
skräp, glas och stenar. kämpade emot för att Taher inte skulle kasta henne ner där det 
fanns vatten. Hon kämpade så mycket att Taher började dra henne i kläderna så att de gick 
sönder. skrek och skrek så mycket hon kunde med det fanns ingen där. 

 kände att hon tappade hoppet. Taher hade våldtagit henne och hon kände att han skulle 
mörda henne nu. beskriver att hon stod alldeles precis vid kanten på gruvhålet och 
Taher ville kasta ner henne för att ingen skulle hitta hennes lik. Hon fortsatte att kämpa och 
göra motstånd och blev tröttare och tröttare och kände sig helt utmattad. Taher knuffade 
henne mot hålet där det fanns vatten men kastade sig då åt sidan mot det håll där det 
fanns snö.

beskriver att hon landade med ena handen först i snön.  landade sedan i snö och 
när hon lyfte sitt ansikte från snön så föll den ena armen bara på sidan. försökte dra upp 
armen men det gick inte. Armen hängde inte med och var inte som hennes längre, den gick 
inte att röra på. kände även att hon hade rivsår i ansiktet men trodde att inget annat 
hade gått sönder i hennes kropp annat än armen.
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Där uppe stod Taher kvar. Han skrattade och frågade om hon ville ha hjälp, om han skulle 
komma och hjälpa henne.  uppger att hon sa nej. Hon var chockad, ledsen och kände att 
Taher förlöjligade henne. Taher hämtade därefter stenar och tegel som han kastade ner mot 
henne i hålet. vet inte hur hon gjorde men hon lyckades dra sig undan och undvek att 
bli träffad av det som kastades mot henne. beskriver att Taher hoppade runt där uppe 
hela tiden och kollade ner på henne och funderade på hur han skulle kunna döda henne.  
berättar att Taher såg chockad ut.

Sedan försvann Taher och var borta i en till två timmar. När han kom tillbaka hade han med 
sig ett rep som han kastade ner i hålet. Han sade åt  att komma fram och knyta repet 
runt midjan. tog först tag i repet men eftersom ena armen inte fungerade kunde hon inte 
knyta det. sa att han skulle hjälpa henne och ta henne till sjukhus men  kände sig 
lurad och kom på sig själv med att hon inte kunde lite på Taher eftersom han precis försökt 
att mörda henne. var också övertygad om att Taher skulle kasta ner henne i det 
vattenfyllda hålet eller skära halsen av henne om han fick upp henne ur hålet. 

förklarade att hon inte kunde knyta repet eftersom armen inte fungerade. Taher gick då 
iväg och hämtade flera stenar som han kastade mot henne men hon tog sig undan för att 
försöka skydda sig från stenarna som kastades.

berättar att hon tror att Taher gjorde det här mot henne vid 9-tiden på förmiddagen. 
Han höll sig sedan kvar, som att han väntade att hon skulle dö. På eftermiddagen sa Taher till 

 att hon skulle lägga sig ner och sova och att han skulle åka till polisen och lämna in sig. 

berättar att hon fick en känsla av hämnd, att hon var tvungen att överleva för att den 
här mördaren inte ska gå fri. beskriver att hon var väldigt frusen och att hon bland 
annat värmde sig med gamla kläder som fanns nere i gruvhålet. Hon drack av vatten som 
fanns i ett hörn där nere och dag som natt skrek hon efter hjälp.

 hörde sen vad hon tror var en pappa med sin son. Hon såg dem aldrig men hörde att de 
rörde sig där uppe.  bad dem ringa till polisen och ambulansen och sedan hörde hon 
pappan säga hallå polisen. kände att hon kort innan räddningen kom började tappa 
hoppet och att de inte skulle hinna i tid eftersom hon hade blött mycket, det var blod överallt.

tillfrågas om vad som hänt om hon inte hade kastat sig mot där det fanns snö.  
svarar att Taher då hade kastat henne där det fanns vatten.  uppger att Taher också hade 
kniv med sig och den hade han skurit halsen av henne med om hon hade kämpat emot mera. 

 beskriver att hon i bilen såg att Taher hade en stor kniv med sig.

 tillfrågas om vad hon bar för kläder den här dagen.  svarar att hona hade svarta 
tighta byxor, stövlar och bar sjal samt en jacka med sig. På fråga om hon bar trosor svarar 

 ja. Hon hade även en tröja på sig men den rev Taher sönder och sjalen hon bar vet inte 
vart den tog vägen. Tillfrågad om vad det var för färg på tröjan svarar att den 

hade många olika färger och var lång.

 delges att det anträffats en röja efter vägen på väg mot Långgruvan och förevisas en 
bild på tröjan (Se bilaga 1) och tillfrågas om hon känner igen den.  svarar ja, det är 
hennes tröja. uppgav att Taher rev sönder tröjan och tillfrågas om hur han gjorde. 

uppger att hon inte vet hur Taher bar sig åt, men han drog den från hennes kropp. 
tillfrågas om när hon blev av med tröjan. svarar att det var alldeles vid gruvhålet 

när Taher försökte kasta ner henne. Det var efter att våldtäkten ägt rum.

tillfrågas om varför Taher gjort som han gjort mot henne.  svarar att Tahers 
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problem var att han tyckte att han gjort så mycket gott för henne och att hon ändå skaffat sig 
en annan pojkvän. Taher sa till att hon måsta vara endast med honom och att hon skulle 
gifta sig med Taher. 

 tillfrågas om hon i sin kultur får gifta sig med vem hon vill eller om det finns några 
regler. svarar att, efter att hon kom till Europa, sa hennes mamma till henne att hon har 
rätt att välja vem hon vill. Att hon får gå ut, lära känna männen och välja den tycker 
om.  tillfrågas om hon vet hur det är med Taher gällande giftermål.  svarar att 
Taher är en gammal gubbe och får bestämma själv.

tillfrågas om hon använde sig mobiltelefon innan hon kom fram till gruvhålet.  
svarar att hon var så rädd för Taher i bilen att hon inte vågade det, Tahers ansikte var 
jätteskrämmande. Innan hade  berättat för sin mamma att hon skulle träffa Taher. 
Mamman sa att det var okej om de skulle åka och handla.

 tillfrågas om hon hade kontakt med Taher innan han kom till henne.  svarar ja. 
Taher ringde och sa att han var där tillsammans med sin dotter. På fråga om  och Taher 
ofta hade kontakt via telefonen svarar hon ja.  tillfrågas om hon använder sig av appar i 
sin telefon. svarar ja. Hon har de flesta, Facebook, Instagram, Telegram och Imo. 
Whatsapp hade dock raderat i sin telefon.

 har tidigare berättat att Taher lånat bilen de åkte i av en man som är vän till Taher. 
tillfrågas om hon känner mannen. svarar ja, eftersom mannen bor på samma 

förläggning. Ombedd att beskriva mannen närmre berättar att mannen heter 
Mohammed, han bor i huset som ligger åt ett annat håll än de andra, det huset närmast vägen. 
Mohammed har fru och  tror att de har tre barn, de bor som en familj.

delges att Taher i förhör sagt att  vid tre tillfällen ska ha försökt att kasta sig 
framför bilar och tillfrågas om det stämmer. uppger att hon visst tänkt på självmord 
men att hon aldrig skulle vara så feg att hon kastade sig framför en bil inför Taher.  
delges att Taher även sagt att  försökt att kasta sig ut från en balkong.  uppger att 
det inte stämmer. 

tillfrågas av biträdande förhörsledare om det är rätt uppfattat att hon stod nära kanten 
på gruvhålet när hon kastade sig. svarar ja, det var precis efter kanten.

Målsägandebiträde Anna Möller frågar om hon låg på mage eller rygg innan 
våldtäkten. uppger att hon föll ner framåt men att det var hon själv som vände sig om 
sen. Anna Möller påtalar även att  pratar om klockslag och tillfrågar därför om 
hon bar klocka på sig.  svarar att hon inte hade någon klocka. Hon vet att de åkte iväg 
vid 9-tiden på morgonen och sedan tittade hon på solen.

tillfrågas om hon har något hon önskar tillägga.  uppger att hon känner att hon 
själv skulle vilja slå Taher för det han gjort. förklarar att han gjort henne så illa och att 
hon har så ont i kroppen nu.

Förhöret avslutas kl. 10:33 
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hon hade en nål som hon kunde sätta i sjalen. fick låna en nål och satte den i sjalen. 
Rumskompisen sade att det såg bra ut och sedan lämnade lägenheten. 

Förhörsledaren informerar  om att tiden som hon låg i gruvhålet var en natt och att det 
inte var flera nätter. Brottstiden är uppsatt från klockan 10 den 21 april till klockan 17:20 den 
22 april.  berättar att hon upplevde att tiden var mycket längre än vad som 
förhörsledaren berättar för henne. 

Förhörsledaren frågar om hon känner till någon kvinna som heter Marjan.  
berättar att det gör hon inte. Hon känner inte igen någon kvinna med det namnet.

Förhörsledaren frågar om hon känner någon som heter Ali Karimi. berättar att 
hon känner igen en man som heter Ali Karimi, han var kompis med Taher.  berättar att 
hon såg att Ali Karimi kom och hälsade på Taher i Bolagshagen, han kom då i bil.  
berättar att hon har sett att Ali Karimi och Taher har lekt med boll. De har spelat basket 
tillsammans. Hon upplevde att Ali Karimi var en nära vän till Taher. De pratade mycket i 
telefon med varandra. berättar att hon såg vid flera tillfällen att Ali Karimi och Taher 
pratade i videosamtal med varandra. De gjorde det både när Taher hälsade på och när 

var hemma hos Taher. 

berättar att Ali Karimi flyttade till Örebro.  berättar att Taher sade till henne när 
han kom och hämtade henne den 21 april att Ali Karimi hade ordnat wifi till henne. De skulle 
åka till Örebro och hämta wifin hos Ali Karimi. berättar att hon har själv inte pratat 
med Ali Karimi. Hon fick inte prata med Tahers kompisar, det tillät han inte. Det var Taher 
som hade pratat med Ali Karimi att han skulle ordna en wifi åt  Förhörsledaren frågar 

om hon minns hur Ali Karimis bil såg ut när han kom och hälsade på Taher.  
berättar att hon kommer inte ihåg hur bilen såg ut. Hon upplevde att det var en enkel bil. 

Förhörsledaren frågar  om hon vet när Ali Karimi ska ha flyttat till Örebro. Hon berättar 
att det vet hon inte. Det är Taher som har berättat och sagt till henne att Ali Karimi har flyttat 
till Örebro. Ali Karimi har enligt Taher tidigare bott i centrum av Norberg. 

Förhörsledaren frågar  om hon kan peka ut platsen för våldtäkten på ett fotografi. 
Förhörsledaren visar ett fotografi för och det är benämnt som sida 2 i en bildbilaga och 
bildbilagan nämns som UAS Långgruvan. ritar ett kryss på platsen där våldtäkten 
skedde och hon berättar att det var alldeles i närheten av stängslet till gruvan. 

Förhörsledaren frågar om hon kan via samma bildbilaga som benämns UAS 
Långgruvan peka ut var Taher parkerade bilen. får titta på sida 3 och hon ritar ett kryss 
där han parkerade bilen. 

FÖRHÖRET ÖVERGÅR I DIALOGFORM

Förhörsledaren: Då övergår förhöret i dialogform och  stämmer det här vi pratat in på 
bandet?

 Ja.

Förhörsledaren: Och då är förhöret slut och klockan är 10:25.
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med det som Taher gjorde mot henne.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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berättar att när det står älskling så är det en hälsning till en vän och det är på det sättet som 
hon skriver när hon skriver till sina vänner och kompisar. berättar att det som hon har 
skrivit betyder vännen/hjärtat, det betyder inte älskling.  berättar att hon har inte varit 
kär i Taher. 

Meddelandena som förhörsledaren har läst upp kommer ifrån beslag BG56284-6. 

berättar att de hade mest kontakt via att de pratade med varandra i telefon. 

Förhörsledaren frågar om  minns hur Taher var klädd när han kom och hämtade  
den dagen vid händelsen för gruvhålet?

berättar att hon minns att han hade svarta byxor och en rutig skjorta. Han var klädd 
som han brukar vara och hon minns också att han hade mycket parfym på sig. Förhörsledaren 
frågar om hon reagerade på någotvis att Taher hade trasiga kläder när han kom och 
hämtade henne?  

berättar att Tahers kläder var inte trasiga när han hämtade henne. 

 berättar att någon knapp kan ha gått sönder vid kragen på Tahers skjorta när hon gjorde 
motstånd. 

Förhörsledaren frågar  om tröjan som hittades en bit ifrån gruvhålet, hur hon hade fått 
den? 

berättar att den hade hon köpt själv. Förhörsledaren berättar för att Taher sagt i 
förhör att han skulle ha gett tröjan till och att det var hans exfrus tröja.  berättar 
att det stämmer inte. Hon har köpt tröjan själv.  berättar att hon har fått kläder ifrån 
Taher och det har Taher sagt varit hans exfrus kläder. uppger att det är 
pyjamas-liknande kläder och det var inga finkläder. När  låg på sjukhuset så kastade 
hennes mamma kläderna som hon hade fått av Taher. 

 berättar att tröjan som hittades en bit ifrån gruvhålet köpte hon troligtvis i Grekland 
och hade med sig till Sverige. 

Förhörsledaren visar skärmklipp som är sparade i Taher Aminis mobiltelefon, beslag 
BG45646-1. Förhörsledaren visar skärmklipp på konversation 1. 

berättar att Ali Sina var en man som hon hade varit tillsammans med. Hon skickade 
konversationen mellan sig och Ali Sina till Taher eftersom Taher var en vän. Hon skickade 
konversationen och bad om råd. Hon tyckte det var lättare att skicka konversationen än 
berätta allting för Taher. berättar att hon skickade över konversationen till Taher för 
hon var besviken på Ali Sina, han hade träffat en ny tjej. 

Förhörsledaren visar ett skärmklipp ifrån Taher Aminis mobiltelefon, beslag BG45646-1, 
nämns som konversation 2.

Förhörsledaren visar utdraget för  och  berättar att det är hon som har skrivit med 
Taher. Hon har skrivit på IMO. Det är liknande What´s up och används mycket i Iran. 

Förhörsledaren berättar för  att ett meddelande har översatts "Du varken skickat några 
meddelande eller ringer längre till Du raderar hennes nummer för hon har själv 
pojkvän nu och vill inte att du ska fortsätta meddelanden till henne. Ha lite manlig 
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självrespekt och tappa inte fattningen. Lycka till". berättar att det var hennes pojkvän 
Ali Sina som hade tagit hennes telefon och skickat det här meddelandet till Taher.  
berättar att Ali Sina tyckte att Taher var påflugen på  berättar att Taher skickade 
mycket meddelanden till henne och det såg Ali Sina och Ali Sina tyckte att Taher var 
påflugen i meddelandena därför så skrev han som han gjorde till Taher från  mobil. 

Förhörsledaren frågar om hon någon gång sagt eller antytt till Taher att hon har fått 
uppehållstillstånd? 

 berättar att hon fick papper från Migrationsverket som hon skickade till sin dåvarande 
pojkvän Ali Sina. Ali Sina berättade då för via telefon och Ali Sina berättade då för 

att han har gått in på datorn, in på Migrationsverkets hemsida. Han berättade då för 
att  hade fått uppehållstillstånd. Det är ingenting som själv har fått översatt 

från n på Migrationsverket.  trodde att hon hade fått uppehållstillstånd och 
berättade då det för Taher. kan inte säga när det var i tid. 

berättar att när hon hade sagt det till Taher så blev han glad. Hans beteende ändrade sig 
efter att hon hade sagt det, han sade då att han ville gifta sig med henne. 

Förhörsledaren frågar hur hennes dygnsrytm såg ut. Hon berättar att hon var ofta uppe 
på nätterna och sov lite längre på dagarna. Hon vaknade vid 11-12 på förmiddagarna. 

Förhörsledaren frågar  om hennes pappas inblandning i det som har hänt. Hon berättade 
i föregående förhör att han kunde ha varit inblandad i det här.  berättar att hennes pappa 
var elak mot henne när de bodde i Iran och likadant när de var i Grekland. Hon har inget 
konkret som visar på att hennes pappa ska vara inblandad i detta utan det är mer en känsla. 

FÖRHÖRET ÖVERGÅR I DIALOGFORM

Förhörsledaren: Då övergår förhöret i dialogform och , stämmer det här vi pratat in på 
bandet?

 Ja. 

Förhörsledaren: Och då är förhöret slut och klockan är 14:15.

Förhöret genomläst och korrigerat 220811 av krinsp Per Malmqvist.
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UPPLÄST FRÅN KONCEPTANTECKNINGAR UTAN INVÄNDNING.
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Jonas tillfrågas om han gjorde några andra iakttagelser. Jonas svarar nej. Det var lugnt och 
tyst. Han noterade inga andra människor eller fordon. Det var när man närmade sig det här 
gruvhålet som man hörde kvinnans röst nerifrån botten. Jonas tror att kvinnan antagligen 
hade hört hennes barn innan. 

Förhörsanteckningar återgivna utan erinran.
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gravid. Det är så jag uppfattar det i alla fall, men jag är osäker.

 Oscar tillfrågas om hur kvinnan var klädd.
Tunn vår-jacka med endast en BH eller en ''topp'' under.
Tunna byxor (tights)
Jag såg också ett par skor liggandes en bit bort men hon hade inga skor på sig.

 Oscar tillfrågas om han såg några andra tillhörigheter.
Nej inga andra tillhörigheter. 

 Oscar berättar vidare.
Jag frågar henne om vad som har hänt. Jag frågar om hon har ramlat eller om hon har blivit 
knuffad, men jag får inget konkret svar på vad som har hänt.

Det känns också konstigt med det här med nedslagsplatsen. Den måste vara längre bort och 
inte där vi hittade och vårdade henne. Hon måste ha kravlat en bit på backen där. 

Sedan får vi höra att helikoptern är på väg och att ambulanspersonal kommer att firas ner till 
oss för att hjälpa till. En ambulansman kommer ner och Emanuel hjälper honom till oss. 
Sjukvårdsväskan firas också ned efter ambulansmannen. Ambulansmannen tar nu vid 
vårdandet av kvinnan.

Jag Emanuel och ambulansmannen spänner fast kvinnan på spinboarden, detta efter 
ambulansmannens bedömning. Nu firar även sjöfartsverket ned med sin korg. Jag och 
Emanuel sågar sönder en stock för att få fri lejd med spinboarden och korgen. Därefter bistår 
vi med vinschning av kvinnan upp till helikoptern.

 Oscar tillägger. 
Min magkänsla är att detta ej är frivilligt. Det är också konstigt med den klädseln som 
kvinnan har på sig samt att hon inte har några andra tillhörigheter. Sammantaget känns allting 
väldigt lustigt då kvinnan också säger att hon vill till sjukhus. Därmed känns det väldigt 
konstigt att hon ska ha gjort detta frivilligt.

UPPLÄST FRÅN KONCEPTANTECKNINGAR UTAN INVÄNDNING.
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Oscar tillfrågas om hur ljusförhållandena var nere i gruvhålet. Oscar uppger att det var 
dunkelt. Det var ett ljusinsläpp från öppningen men Oscar och hans kollega använde 
pannlampor för att kunna se och arbeta ordentligt.

Oscar har i tidigare förhör berättat att han var tvungen att smärtstimulera kvinnan vid några 
tillfällen. Oscar svarar att det stämmer. Kvinnan hade ett påverkat medvetande. Hon somnade 
till och försvann bort ibland och när det inte gick att väcka henne med rösten så var Oscar 
tvungen att smärtstimulera henne för att hålla henne vaken.

Oscar berättade i tidigare förhör att hans uppfattning var att kvinnan försökte förklara att hon 
var gravid och tillfrågas om han kan utveckla detta. Oscar förklarar att det dels var orden 
kvinnan sa "bulasch" eller liknande. Samtidigt så gjorde hon upprepade rörelser med sin hand 
över magen, som en halvcirkel uppåt från kroppen. Oscar vet inte om det var det kvinnan 
menade, men rörelserna hon gjorde tolkades som att hon försökte beskriva att hon var gravid. 
Oscar berättar att man försökte ta hjälp av telefoner för att översätta, men det fanns ingen 
mottagning där de befann sig i gruvhålet. Kvinnan kunde säga vissa saker på engelska och 
svenska, exempelvis "vatten" och "hjälp"

Oscar tillfrågas om hur underlaget var där kvinnan hittades. Oscar svarar att kvinnan låg på 
sten. När Oscar kom ner i gruvhålet landade han i snö, men kvinnan hade tagit sig därifrån 
och in en bit mot ett mindre stenröse och där hon låg var det ingen snö. Oscar uppger att 
kvinnan inte kan ha landat där man hittade henne utan att hon måste ha förflyttat sig nere i 
gruvhålet.

Oscar berättar att känslan när man hittade henne var att hon inte självmant hoppat ner i 
gruvhålet, att det inte var ett självmordsförsök. Kvinnan var inte ordentligt klädd och hon 
hade inga andra tillhörigheter med sig. Kvinnan var också väldigt mån om att få hjälp. Hon 
ville ha hjälp, hon bad om vatten och hon ville komma till sjukhus. Platsen var också en 
sådan att Oscar tänker att kvinnan inte rimligen kan ha tagit sig dit utan något färdmedel.

Förhörsanteckningar återgivna utan erinran.

Förhör med Alm Sarin, Oscar; 2022-06-10 12:20   diarienr: 5000-K449760-22 71





Hon var lite slö och försökte prata med det gick inte bra. Det kändes som att hon somnade till 
och från, man fick hålla lite koll.

 Såg du några andra skador på henne?
Lite små märken på vänster arm, såg ut som rivmärken. Inga märken i ansiktet.
Hon var väldigt kall, när de skulle sticka henne i armen så kom det inge blod för att hon var 
så kall.

Uppläst utan erinran
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Lula uppgav att hon inte vet ifall de hade en relation

Lula uppgav att det var en äldre man

På fråga uppgav Lula att hon inte vet ifall mannen hade någon bil

Uppläst utan erinran
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Mohammed frågar om det är han eller Taher som ska ha ringt upp och får uppgiften om att det 
var Taher som ringde. Förhörsledaren förevisar ytterligare kontakter som Mohammed och 
Taher ska ha haft via telefon från den 19/4 fram till och med den 21/4. Förhörsledaren påtalar 
att det tycks som att Mohammed och Taher känner varandra.

Mohammed berättar att han vid ett tillfälle gav sitt nummer till en man som han nu då tror är 
Taher som det pratas om i förhöret. De var landsmän och kom att träffas utomhus i 
Bolagshagen och Taher fick Mohammeds nummer då. Tillfrågad om de umgåtts med varandra 
svarar Mohammed nej, det har de aldrig gjort.

Tillfrågad om vad de pratat med varandra om svarar Mohammed att det varit allmänna samtal. 
Mohammed minns inte vad man pratat om, det har inte varit något särskilt.

Mohammed informeras om att det framgår i samtalslistorna framgår att han och Taher hade 
kontakt under torsdagen den 21/4. Mohammed tillfrågas om vad de samtalen handlade om 
eller vad som sades. Mohammed svarar att han inte vet. Mohammed berättar vidare att hans 
fru för en tid sedan fick missfall och att hon mått dåligt efter det. Det är många som har hört av 
sig till honom för att fråga om fruns hälsa. Mohammed tänker att det kan ha varit ett sådant 
samtal men är inte säker.

Mohammed tillfrågas om han träffade Taher den 21/4. Mohammed svarar nej.

Mohammed tillfrågas om han har tillgång till någon bil. Mohammed svarar att han inte har det. 
Han saknar körkort och har inte heller någon bil. Mohammed tillfrågas vidare om han vet om 
Taher har haft tillgång till bil eller lånat bil av någon i Bolagshagen. Mohammed svarar att han 
inte vet någonting om det.

Förhörsanteckningar återgiva under förhörets gång utan erinran.
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telefonnummer, att Taher kontaktat honom på olika nummer. Mohammed svarar att han inte 
vet från vilka telefonnummer Taher ringt.

Mohammed informeras om att kvinnan som hittades har berättat att hon åkt i en bil 
tillsammans med Taher. Kvinnan har även beskrivit personen vars bil det var, inte 
nödvändigtvis ägaren, men den som brukar använda bilen. Utifrån kvinnans beskrivning och 
uppgifter så är det bara Mohammed som passar in som den person som brukar använda bilen. 
Mohammed tillfrågas därför om vilken bil han har haft tillgång till. Mohammed svarar att han 
inte har någon bil och att han heller inte känner till kvinnan. 

Mohammed berättar vidare att han inte längre har körkort. Han blev stoppad av Polisen i 
Norberg en gång. De tog hans körkort och sa att han inte fick köra bil något mera. Mohammed 
uppger att han heller aldrig har haft tillgång till någon bil, så att han skulle ha haft en bil nu 
eller lånat ut en bil till Taher stämmer inte. Tillfrågad om hur han tog sig till Fagersta för 
dagens förhör svarar Mohammed att han åkte buss.

Förhörsanteckningar återgivna utan erinran.
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på Youtube och i nyheter på Sveriges Radio. Akbar tillfrågas om han vet vem kvinnan som 
hittades är. Akbar svarar ja. Hon bodde också i Bolagshagen och Akbar uppger att Taher och 
kvinnan umgicks mycket med varandra. Akbar uppger att inte bara han vet om det utan det är 
många som kan bekräfta att Taher och kvinnan umgicks med varandra.

Akbar tillfrågas om Taher och kvinnan hade en relation. Akbar svarar att han inte vet om de 
hade en relation eller om de bara var kompisar. Tillfrågad om Taher sagt något gällande sin 
relation till kvinnan svarar Akbar att Taher sagt att de bara är kompisar, men Akbar vet inte 
om det stämmer att det var så eller om Taher bara inte berättade att de hade någon annan 
relation.

Akbar tillfrågas om han vet om Taher lånat bil av någon. Akbar svarar att han inte vet om 
Taher lånade bil av någon, men under en period när Taher bodde i Bolagshagen så hade han 
en mindre blå bil som han använde. Akbar vet inte vad det var för märke på bilen.

Förhörsanteckningar återgivna utan erinran.
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henne. Akbar uppger att han ifrågasatte varför Taher gjorde det, eftersom han märkte att 
kvinnan inte var kär i Taher. Akbar uppger att det märktes att Taher var kär i kvinnan.

Akbar tillfrågas om Taher någon gång sa till honom att han var kär i kvinnan eller om det var 
någonting Taher också berättade. Akbar uppger att han umgicks mycket med Taher och de 
pratade om allt möjligt med varandra. Akbar uppger att Taher också berättat om att att han 
var kär i kvinnan. Akbar tillägger att Taher även friat till kvinnan och att han ville gifta sig 
med henne. Kvinnan ville dock inte gifta sig och sa nej. Anledningen var att Tahers dotter var 
i samma ålder som henne själv. 

Akbar berättar att han ofta såg Taher och kvinnan tillsammans på promenader. När han 
frågade Taher om de brukade promenera ihop så svarade Taher att de gjorde det nästan varje 
kväll. Akbar uppger att han inte vet hur Taher och kvinnans relation såg ut, men de var ofta 
med varandra.

Akbar tillfrågas om när i tid det var som Taher friade till kvinnan. Akbar uppger att han inte 
vet exakt när det var och att Taher friat till henne ett par gånger. 

Akbar flyttade från Norberg runt årskiftet till Boden. Akbar uppger att Taher också blev 
flyttad men till Malmö. Akbar uppger att han och Taher fortsatt att hålla kontakten med 
varandra efter att de båda flyttade från Norberg. De träffades inte men pratade med varandra 
via telefon. Akbar berättar att han aldrig kommer att glömma den hjälp han fick av Taher när 
han kom till Norberg. Taher hjälpte honom mycket och är en god man. De blev vänner och 
har därför fortsatt att hålla kontakten.

Akbar tillfrågas om hur Taher kände över att ha behövt flytta från Norberg. Akbar uppger att 
Taher trivdes på det nya stället och kände att det kanske skulle hjälpa honom att få 
uppehållstillstånd och till att få stanna i Sverige. 

Akbar tillfrågas om han vet något om Taher och kvinnans kontakt efter att Taher flyttade från 
Norberg. Akbar uppger att de fortsatt hade kontakt. Vid ett samtal som Akbar hade med 
Taher berättade Taher att kvinnan hade fått uppehållstillstånd och att han var var väldigt glad 
för hennes skull att hon skulle få stanna i Sverige. Taher sa också att han hoppades att han 
och Akbar också skulle få uppehållstillstånd en dag.

Akbar delges att det i en tidningsartikel framgår att han lämnat uppgifter om Taher och 
kvinnan. I den tidningsartikeln ska Akbar ha sagt att Taher och kvinnan varit osams på något 
sätt och han ombeds därför berätta mera om det. Akbar berättar att det ibland märktes att de 
var osams och var i från varandra några dagar. Akbar uppger att det aldrig var så att han 
märkte av något bråk eller något som var allvarligt. Tillfrågad om det här var under tiden som 
Taher bodde i Norberg svarar Akbar ja.

Akbar tillfrågas om Taher sagt något om att han åkt tillbaka för att hälsa på kvinnan efter att 
han flyttade. Akbar svarar nej. Akbar vet bara att Taher hade kontakt med henne på telefonen. 
Akbar har heller inte hört något från andra som fortfarande bor i Norberg att Taher skulle ha 
varit på besök. När Akbar pratat om att han och Taher eventuellt skulle träffas svarade Taher 
att det var svårt att resa och att han hade barnen att ta hand om.

Tillfrågad om hur länge Akbar bodde i Norberg svarar han att han tror att det var i ungefär ett 
år. Akbar lärde känna Taher när Akbar kom till Norberg, de kände inte varandra innan. 
Tillfrågad om Akbar ser Taher som en vän svarar han ja.

Akbar tillfrågas om det finns något han önskar tillägga till förhöret. Akbar uppger att under 
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tiden han bodde i Norberg så var Taher och kvinnan alltid tillsammans, hon sov till och med 
över. Akbars känsla var att de verkligen gillade varandra. Akbar uppger att han, om Taher, 
inte kan säga något annat än att det är en fin, hjälpsam och god man. 

Akbar tillfrågas om hur Taher reagerade när kvinnan inte ville gifta sig med honom. Akbar 
uppger att Taher aldrig visade att han skulle vara ledsen när kvinnan sa nej till giftermål och 
han isolerade sig inte utan fortsatte att vara som vanligt. Det enda Taher sa till Akbar var att 
det var slut mellan honom och kvinnan. 

Förhörsanteckningar återgivna under förhörets gång utan erinran. 
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 Uppläst och godkänt. 
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till Avesta/Krylbo och att Taher skulle åka dit. Så Ali gjorde det.

Ali tillfrågas om Taher har betalat honom för biljetten. Ali svarar ja. Taher betalade via swish 
och det var 1500kr som Taher betalade. Ali uppger att Taher betalade lite för mycket, 
biljetten var lite billigare. Ali erbjöd sig att betala tillbaka 60-70kr till Taher men Taher ville 
inte ha pengarna nu. Ali berättar att när Taher först ringde så hade Ali inte tillräckligt med 
pengar på sitt konto för att betala biljetten, men Taher sa att han skulle swisha. Ali vet inte 
vilket nummer som swishade men han fick pengarna.

Ali tillfrågas om han träffade Taher när han kom till Avesta. Ali svarar nej, han träffade 
honom inte. Ali uppger att Taher sa att han ville låna Alis bil. Ali uppger att han dock inte 
ville låna ut sin bil till Taher och eftersom Ali precis tagit körkort och behöver bilen kände 
han inte att han kunde låna ut bilen. Taher försökte säga att de ju är kompisar och att han 
därför borde kunna låna bilen. Ali stod dock på sig och sa att han inte kunde låna ut sin bil, 
men att han kunde köpa biljetten. Ali tillfrågas om Taher ville ha bilen i Avesta. Ali svarar att 
han inte vet vad Taher ville ha bilen till.

Ali tillfrågas om han och Taher pratade samtidigt som han bokade biljetten. Ali svarar att han 
inte är säker, men att han vet att han bokade biljetten på eftermiddagen efter att han slutat 
jobba. 

Ali informeras om att det i bokningen av biljetten fanns en mailadress angiven, 
"alikeshvar44@gmail.com". Ali uppger att det är hans mailadress och det var för att man var 
tvungen att ange en mail när man bokade biljetten. Det var Taher som sa att han var tvungen 
att skriva sin egen mailadress för att Taher inte hade någon egen.

Ali tillfrågas om telefonnumret som angavs i bokningen också är hans,  Ali 
svarar nej. Det är inte hans nummer och han känner inte igen det.

Utifrån att Taher ville låna bil så tillfrågas Ali om han har en eller flera bilar. Ali svarar att 
han har en bil som han använder, men han står som ägare på en bil till. Båda bilarna är VW 
Golf. Den andra bilen brukas dock av en vän som heter Ali Jasimi. Vännen bor i Kumla nära 
Örebro. Tillfrågad om hur länge vännen haft bilen i Örebro svarar Ali att det nog varit i 
nästan år.

Ali tillfrågas om han har någon vetskap om Taher brukade låna bil av någon när han bodde i 
Norberg. Ali svarar nej, han vet ingenting om det. Taher har aldrig lånat bil av Ali.

Ali tillfrågas om hur ofta han och Taher brukar prata i telefon. Ali uppger att det inte är 
särskilt många gånger de pratat med varandra. De är inte nära kompisar utan kom bara att lära 
känna varandra när Ali var i Kärrgruvan. 

Ali tillfrågas om han blev förvånad över varför Taher ringde till honom och bad om hjälp 
med att boka biljetten. Ali svarar att han egentligen inte blev det. Ali berättar att han varit 
länge i Sverige och kan språket. Han brukar hjälpa andra personer som inte kan svenska med 
olika saker. Ali berättar att han tidigare fick mycket hjälp själv av olika personer och att han 
därför försöker ge tillbaka till andra nu när han kan.

Ali berättar att Taher var glad när han ringde och det verkade inte som att det var några 
problem. Ali tycker det känns lite jobbigt nu i efterhand eftersom han hört vad det är Taher är 
misstänkt för att ha gjort.

Ali tillfrågas om han känner eller vet något om en kvinna som heter  Ali uppger 
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att han inte gör det. När han träffar andra i Kärrgruvan brukar det inte vara några kvinnor 
med. 

Ali informeras om att det i telefonlistor kan ses att Taher ringde honom sent på 
eftermiddagen, dagen efter att biljetten bokades. Ali tillfrågas om han minns vad det samtalet 
handlade om. Ali uppger att Taher ringde då för att han ville ha skjuts till Avesta, att han var 
tvungen att komma dit för att ta tåget hem som Ali hade köpt biljetten till. Ali förklarade att 
han inte kunde skjutsa Taher eftersom Ali då var i Fagersta. Han sa till Taher att han fick lov 
att försöka ringa någon annan, ringa taxi eller ta bussen istället. Ali tillfrågas om Taher sa 
något om vart han var någonstans eller från vart han ville ha skjuts. Ali svarar nej. Taher sa 
bara att han ville ha skjuts till Avesta men Ali tror att Taher måste ha varit i Norberg eftersom 
han ringde till just honom.

Förhörsanteckningar återgivna utan erinran.
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Lina berättar att hon dock fick kontanter av mannen som skulle ha biljetten och därefter 
bokade hon biljetten åt honom. De två männen lämnade därefter platsen i bil. Tillfrågad om 
hon kan beskriva bilen svarar Lina att hon är osäker. Hon vet inte vad det var för märke, men 
det var en mindre bil och den kan ha var brunaktig i färgen.

Lina tillfrågas om männen på något vis kontaktade henne innan de möttes. Lina svarar nej. 
De kom fram till henne när hon var ute. Lina tillfrågas om hon efter den här dagen har haft 
kontakt med eller träffat mannen som hon hjälpte med biljettbokningen. Lina svarar nej. Det 
är den enda gången hon sett eller haft kontakt med honom.

Förhörsanteckningar återgivna utan erinran.
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Datum

2022-07-29

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotodokumentation från Långgruvan.
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1. Långgruvan, Norberg.

Fotograferat från UAS 2022-04-29

Sida 2 (13)
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2. 

Sida 3 (13)
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3. Långgruvan, Norberg.

Fotograferat från UAS 2022-04-29
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4. Långgruvan, Norberg.

Fotograferat från UAS 2022-04-29
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5. Gruvhålet

Fotograferat från UAS 2022-04-29
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6. Gruvhålet

Fotograferat från UAS 2022-04-29
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7. Gruvhålet

Fotograferat från UAS 2022-04-29
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8. Området vid Långgruvan.

Fotograferat 2022-04-23
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9. Området vid Långgruvan.

Fotograferat 2022-04-23
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10. Området vid Långgruvan.

Fotograferat 2022-04-23
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11. Området vid Långgruvan.

Fotograferat 2022-04-23
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12. Gruvhålet

Fotograferat 2022-04-23
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Datum

2022-04-24

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografier samt bildtext ingiven av Oscar Alm Sarin, brandman som deltog vid

räddningsaktionen i gruvhålet.

Ingivna via mail till utredare 2022-04-24.

Sida 1 (4)
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1. Taget från där patienten anträffades i gruvan, mot öppningen.
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2. Taget mot botten på gruvan, där jag landade i snön vid den stående trästocken när jag rappellerade mig ner till patienten.

Efter att min kollega anslutit till mig.

Sida 3 (4)
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3. Liknande vy som foto 2, men där patientens högra knä kan skymtas stycka ut under filten i nedre delen av fotot.
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Region Mitt 
Forensiska sektionen, Uppsala 

Box 3007 

750 03 UPPSALA 

Datum 

2022 04 25 

Diarienummer 

5000 K449760 22 

Protokoll över hundsök

Inledande uppgifter 

Begärd av: J-ful Maria Jackson. 
  
Anledning: Grov våldtäkt, försök till mord. 
  
Hundförare: Pinsp Johan Hellström. 
Hund: Check, utbildad att söka efter brännbara vätskor samt sperma. 
Medundersökare:  
  
Plats och tider: Kärrgruvan, Norberg 220423 kl. 10.15. 
  
Avspärrning: Nej. 
  
Bevakning: Nej. 
  
Övrig information: Kvinna som blivit våldtagen och därefter nedslängd i ett 20 meter 

djupt gruvschakt. 
 

Platsbeskrivning 

Avsökt område är området mellan gruvschaktet och ödehuset (ca 15x10 meter), samt 
längs den västra och norra sidan av ödehuset (från fasad och ca 5 meter ut) samt insida 
av ödehus. 
Söket genomfördes fyra dygn efter själva händelsen på en plats där det varit 
räddningstjänst, vilket gjorde att förutsättningarna var svåra. 

Undersökning/sök 

Check sattes att söka ovan beskrivna plats UTAN att markera för sperma. 

Spårsäkring 
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Region Bergslagen 

Regional Operativ enhet 
Specialsökhundgrupp 1 
  
  

Datum 

2022 04 25 

Diarienummer 

5000 K449760 22 

Protokoll över platsundersökning med specialsökhund
 

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Jourförundersökningsledare Maria Jacksson 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Platsundersökning med brottsplatsundersökningshund1 (Bpu-
hund) med anledning av våldtäkt och försök till mord. 

  
Hundpatrull: Inspektör Jörgen Altervall med tjänstehunden Astrid. 

 
Närvarande: Krim.jour Joel Gabrielsson och Mårten Andersson 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 
 
Väder vid 
undersökningen: 

2022-04-23, Långgruvan, Norberg. 
 
 
Sol och plus 10 grader 

  
Avspärrning och 
bevakning: 

Ej avspärrat och ej bevakat.  

  
Övrig information: Då jag anlände till brottsplatsen hade platsen genomsökts av 

specialsökshundförare med spermahund på morgonen. Jag 
fick utpekat det område som han sökt i. När jag anlände var 
det en reporter från SVT som gick omkring och filmade runt 
aktuellt gruvhål.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 En brottsplatsundersökningshund är en utbildad och kvalitetssäkrad tjänstehund som söker och markerar 

saliv, blod, hår och föremål med mänsklig vittring. 
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Sökt område / Platsundersökning 
 

 
Kartbild över platsen. Skärmklippt från avrapporterings PM i dur2.  
 
 

 
Flygfoto över aktuell plats, tagen från poliskarta web.  
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Rödmarkerade området är det området som jag sökte genom. De gröna pilarna anger 
ungefärlig plats för hundens två markeringar.  
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Sammanfattning  
 
Utifrån förhörsuppgifter från målsäganden samt uppgifterna från specialsökhundförare 
Johan Hellström så sökte jag igenom ovan rödmarkerade område.  
 
Innan för stängslet, lite till höger om gruvhålet (se bild) så markerade min hund 
någonting. Då jag med blotta ögat inte kunde se någonting så vände jag försiktigt på 
löven där hon markerat. Under löven så låg det en som jag bedömer det relativt färsk 
portionssnus. Jag sökte vidare runt gruvhålet men fick ingen mer markering där.  
 
 
 

 
Mitt i bild syns min hund och där är platsen som hon markerade portionssnusen. Till 
vänster i bild syns gruvhålet.  
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Platsen där portionssnusen anträffades.  

 
Portionssnusen markerad med plastpil.  
 

 
Närbild på portionssnusen. 
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Efter jag sökt innanför det stängslade gruvhålet så gick jag utanför stängslet och sökte 
ned mot ödehuset/ruinen, mellan gruvhålet och huset så markerade hunden någonting på 
marken. Jag kunde inte heller se någonting med blotta ögat, men det var mycket 
rödmyror på platsen. Då jag lyfte på löven så fanns det en, vad jag tror är en soft-airgun 
kula ett par centimeter från platsen där hunden markerade. Min bedömning är dock att 
hon inte markerade själva kulan, då vi såg massor av kulor i området som hunden inte 
markerade.  
 

 
Översiktsbild på markering nr 2. Ganska mitt i bild syns platspilen som jag markerade 
platsen med.  

 
Samma platspil fast från andra hållet.  

BPU-hundsök Långgruvan Norberg, 2022-04-25 11:42   diarienr: 5000-K449760-22 147



 7 (8)  

 
Markering nr 2. i närbild 
 

 
Markering nr 2. i närbild, där man även kan se soft-airgun kulan.  
 

Övrigt 
 
Då inga tekniker fanns på platsen tog jag hjälp av krim.jouren och vi försökte att säkra 
spåren. Jag bar nitrilhandskar och munskydd då vi försökte säkra spåren.  
 
I övrigt så markerade hunden ingenting mer på platsen.  
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Falun 2022-04-25 

 

Inspektör Jörgen Altervall 

Specialsökhundförare 
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Polismyndigheten

Therese Bergqvist

Mårten Andersson

Information och övervakningsfilm från Trafikverket

Efter inskickad begäran till Trafikverket framkom denna information gäl-

lande Taher Aminis tågresor onsdagen den 20/4 fredagen den 22/4.

Bilderna är stillbilder hämtade från Trafikverkets övervakningskameror på 

respektive station. 

Tågens rutter och ankomst/avgångstider är hämtade från Trafikverket och är

de faktiska tiderna för respektive tåg de aktuella resorna.

PM

Datum 2022-05-25

Diarienr (åberopas) 5000-K449760-22

PM - Taher Aminis tågresor , 2022-05-25 10:55   diarienr: 5000-K449760-22 157



Polismyndigheten  2022-05-25 2 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

Torsdagen den 21/4 kl.05:49 ses Taher Amini på Stockholm C (spår 19) då 

han kliver av Tåg 2 (nattåg) som avgick från Malmö den 20/4 kl. 22:37. 

 

 
 

Tåg 2: Malmö  Stockholm C 

Station Ankomsttid Avgångstid 

Malmö (spår 5)  22:37  

Lund  22:50 22:52 

Helsingborg  23:25 23:27 

Hässleholm 00:30 00:32 

Alvesta 01:24 01:26 

Nässjö 02:13 02:15 

Linköping 03:21 03:24 

Norrköping 03:53 03:56 

Stockholm C (spår 19) 05:46  
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Polismyndigheten  2022-05-25 3 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

Misstänkt går sedan från spår 19 där nattåget ankommit, till spår 18 där han 

går på tåg 12 mot Falun via Avesta/Krylbo. Han klev på tåget kl.05:56 och 

tåget avgick kl.06:14.  
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Polismyndigheten  2022-05-25 4 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

 

 
 

Tåg 12: Stockholm C - Falun 

Station Ankomsttid Avgångstid 

Stockholm C (spår 18)  06:14  

Arlanda 06:34 06:35 

Uppsala 06:51 06:55 

Sala 07:40 07:43 

Avesta/Krylbo 07:59 08:01 

Hedemora 08:15 08:16 

Säter 08:26 08:28 

Borlänge 08:43 08:48 

Falun (spår 1a) 09:06  
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Polismyndigheten  2022-05-25 5 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

På kvällen den 21/4 kl 20:16 anländer Taher Amini åter till Stockholm C. 

Han anländer till spår 10 med tåg 25 som gått från Falun, via 

Avesta/Krylbo. 

 

 
 

Tåg 25: Falun  Stockholm C  

Station Ankomsttid Avgångstid 

Falun (spår 2)  17:39 

Borlänge 17:57 18:01 

Säter 18:15 18:16 

Hedemora 18:25 18:27 

Avesta/Krylbo 18:39 18:40 

Sala 18:57 19:01 

Uppsala 19:34 19:35 

Arlanda 19:52 19:54 

Stockholm C (spår 10) 20:15  
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Polismyndigheten  2022-05-25 6 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

Fredagen den 22/4 kl.05:11 och kl.05:21 ses misstänkt på Stockholm C, spår 

13, där tåg mot Göteborg C (Tåg 419) sedan avgår kl.05:29 
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Polismyndigheten  2022-05-25 7 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

Tåg 419: Stockholm C  Göteborg C 

Station Ankomsttid Avgångstid 

Stockholm C (spår 13)  05:29 

Södertälje Syd  05:48 

Katrineholm 06:23 06:26 

Skövde 07:28 07:31 

Göteborg C 08:31  

 

 

Nedan bilder visar Taher Amini på Göteborg C den 22/4 då han kliver av tå-

get från Stockholm C kl.08:35. Han går längs med stationsbyggnaden bort 

till spår 14 och kliver ombord på tåget mot Halmstad/Köpenhamn med av-

gångstid 08:40. 
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Polismyndigheten  2022-05-25 8 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     
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Polismyndigheten  2022-05-25 9 (9) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     
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Tåg 2: Malmö-Stockholm Central (tid: h.min.sek).  

(avgång 20/4- ankomst 21/4)  

 

Malmö (spår 5):  

· avg: 22:37 

 

Lund (spår 5):  

· ank: 22:50  

· avg: 22:52 

 

Helsingborg C (spår 4): 

· ank: 23:25,  

· avg: 23:27 

 

Hässleholm (spår 6b):  

· ank: 00:30,  

· avg: 00:32 

 

Alvesta (spår 2):  

· ank: 01:24  

· avg: 01:26 

 

Nässjö (spår 5):  

· ank: 02:13  

· avg: 02:15 

 

Linköping C (spår 2): 

· ank: 03:21  

· avg: 03:24 

 

Norrköping (spår 7a): 

· ank: 03:53 

· avg: 03:56  

 

Cst (Stockholm Central) (spår 19):  

· ankomst 05:46. (21/4) 
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Tåg 12 Stockholm Central – Falun  

 

Cst (spår 18):  

· avg: 06:14.29 

 

Arnc (spår 1):  

· ank: 06:34.07  

· avg: 06:35.43 

 

U (spår 2)  

· ank: 06:51.10  

· avg: 06:55.11 

 

Sala (spår 1)  

· ank: 07:40.25 

· avg: 07:43.19 

 

Avesta Krylbo (spår 2) 

· ank: 07:59.41 

· avg: 08:01.22 

 

Hedemora (spår 1) 

· ank: 08:15.02  

· avg: 08:16.54 

 

Säter (spår 2)  

· ank: 08:26.30  

· avg: 08:28.15 

 

 

Borlänge C (spår 5)  

· ank: 08:43.00  

· avg: 08:48.19 

Falun C (spår 1a)  

· ank: 09:06.07  
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Tåg 25 Falun – Stockholm Central 21/4 

Falun (spår 2)  

· avg: 17:39.57 

 

Borlänge (spår 3):  

· ank: 17:57.44,  

· avg: 18:01.50 

 

Säter (spår 2):  

· ank: 18:15.03  

· avg: 18:16.46 

 

Hedemora (spår 1):  

· ank: 18:25.00  

· avg: 18:27.07 

 

Avesta Krylbo (spår 3):  

· ank: 18:39.33  

· avg:18:40.00 

 

 

Sala (spår 1):  

· ank: 18:57.16  

· avg: 19:01.34 

 

Uppsala (spår2):  

· ank: 19:34.08  

· avg: 19:35.53 

 

Arlanda C (spår 2):  

· Ank: 19:52.05  

· avg: 19:54.54 

 

Cst (spår 10)  

· ank: 20:15.08. 
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Tåg 419 Stockholm Central – Göteborg, (via Katrineholm, Skövde) 22/4. 

 

Stockholm C (spår 13):  

· avg: 05:29.49 

 

Södertälje syd (spår 7):  

· avg: 05:48 

 

Katrineholm (spår 4):  

· ank: 06:23, avg: 06:26 

 

Skövde C (spår 2):  

· ank: 07:28, avg: 07:31 

 

Göteborg (spår 7): 

· ank 08:31.24.  
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Datum

2022-05-25

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder hämtade från Trafikverkets övervakningskameror.

Maskering av andra personers ansikten har gjorts av Pa Mårten Andersson.

Sida 1 (13)

Övervakningsbilder från Trafikverket, 2022-05-25 10:55   diarienr: 5000-K449760-22 172



1. Torsdag 21/4 - 05:49

Stockholm C, spår 19

Kliver av Tåg 2 (nattåg)

Sida 2 (13)

Övervakningsbilder från Trafikverket, 2022-05-25 10:55   diarienr: 5000-K449760-22 173



2. Torsdag 21/4 - 05:49

Stockholm C

Sida 3 (13)

Övervakningsbilder från Trafikverket, 2022-05-25 10:55   diarienr: 5000-K449760-22 174



3. Torsdag 21/4 - 05:56

Stockholm C

Sida 4 (13)
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4. Torsdag 21/4 - 05:56

Stockholm C, spår 18

Kliver på norrgående tåg mot Falun (Tåg 12)

Sida 5 (13)
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5. Torsdag 21/4 20:16

Stockholm C, spår 10

Ankommer till Stockholm med tåg 25 som avgått från Falun via Avesta/Krylbo.

Sida 6 (13)
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6. Fredag 22/4 - 05:11

Stockholm C

Sida 7 (13)
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7. Fredag 22/4 - 05:21 

Stockholm C

Avgående tåg mot Göteborg

Sida 8 (13)

Övervakningsbilder från Trafikverket, 2022-05-25 10:55   diarienr: 5000-K449760-22 179



8. Fredag 22/4 - 08:35 

Göteborg C

Kliver av tåget från Stockholm

Sida 9 (13)
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9. Fredag 22/4 - 08:36.

Göteborg C

Sida 10 (13)
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10. Göteborg C - 08:36

Sida 11 (13)
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11. Fredag 22/4 - 08:37

Göteborg C

Sida 12 (13)
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12. Fredag 22/4 - 08:37.

Göteborg C, spår 14

Kliver ombord på tåg mot Halmstad/Köpenhamn med avgångstid 08:40.

Sida 13 (13)
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1 (1)

Polismyndigheten

Mårten Andersson

Tågtider, kompletterande gällande sträckan Halmstad - Hässleholm

Taher Amini ankom med Tåg 2 till Stockholm Central på torsdagen den 21/4 kl. 05:46.

Utifrån uppgifterna från SJ om att Taher Amini hade bokade tågbiljetter för resan mellan 

Halmstad och Avesta/Krylbo inhämtades historiska uppgifter från Trafikverket avseende även

den första delen av resan mellan Halmstad och Hässleholm. Detta för att se eventuella avvi-
kelser från tidtabellen.

Tåg 1117 avgick från Halmstad kl. 21:32 och ankom till Åstorp 22:06.

Tåg 1838 avgick från Åstorp kl. 22:54 och ankom sedan till Hässleholm kl. 23:36.

Klockan 00:30 avgick sedan Tåg 2, med vilket Taher Amini sedan anlände till Stockholm

med, från Hässleholm.

Uppgifterna från Trafikverket bifogas som bilaga till detta PM.

PM

Datum 2022-07-21

Diarienr (åberopas) 5000-K449760-22
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Tåg 1117 (Göteborg C – Köpenhamn)  

 

Halmstad C  

· avg: 21:32 (Försenat, ordinarie avgångstid 21:04) 

 

Åstorp Stn: 

· ank: 22:06 

 

 

Tåg 1838 (Helsingborg C – Hässleholm) 

 

Åstorp Stn: 

· avg: 22:54 (försenat, ordinarie avgångstid 22:39) 

 

Hässleholm  

· ank: 23:26 
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1 (2)

Polismyndigheten

Mårten Andersson

Bokning av biljetter hos SJ

I förhör den 27/5 uppgav Taher Amini att han haft biljetter bokade för tågresor mellan Halm-

stad och Avesta.

Fråga ställdes därför till SJ för att kontrollera detta. SJ återkom med svar om att det fanns bil-

jetter utställda i Taher Aminis namn. (Se bilaga 1)

Taher hade bokade biljetter för resa Halmstad – Hässleholm och därefter från Hässleholm –

Stockholm – Avesta/Krylbo. Avgångstid från Halmstad var beräknad kl. 21:04 den 20/4 med 

ankomst till Avesta/Krylbo kl. 07:58 den 21/4.

Taher hade även bokade biljetter för resa Avesta/Krylbo – Halmstad den 21/4. Avgångstid 

från Avesta/Krylbo kl 10:36 och beräknad ankomst till Halmstad kl 18:36 samma dag.

Biljetterna var utställda i Taher Aminis namn med telefonnummer 076-446 96 63. Det fanns 

även en mailadress angiven i bokningen; alikeshvar44@gmail.com

Biljetterna bokades den 20/4 kl. 14:54 samt 14:56. Den totala kostnaden var 1352kr och beta-

lades genom betaltjänsten Swish från telefonnummer 070–7667974.

Förfrågan skickades till Swish för att få information om vem som, hos Swish, är registrerad på 

det telefonnummer som genomfört betalningen. I svaret framgick att numret är registrerat på 

Ali Karimi, hemmahörande i Norberg. (Se bilaga 2)

Förhör genomfördes med Ali Karimi som uppgav att han är bekant med Taher Amini och att 

han kontaktats av Taher som ville ha hjälp att boka tågbiljetter då han själv inte kunde det. Ali 

berättade vidare att han genomförde bokningen och att mailadressen som angetts i bokningen 

är hans. Telefonnumret som finns angivet går dock inte till Ali och han känner inte till num-

ret. Ali berättade även att Taher betalat 1500kr för biljetterna och att Ali tog emot pengarna 

via Swish.

PM

Datum 2022-06-10

Diarienr (åberopas) 5000-K449760-22

PM - Bokning av biljetter hos SJ , 2022-06-21 12:10   diarienr: 5000-K449760-22 188



Polismyndigheten  2022-06-10 2 (2) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

Efter avslutat förhör ingav Ali även en ljudfil till Polisen som Taher skickade som MMS till 

honom samma dag som biljetterna bokades.  

 

Historik gällande Ali Karimis Swish inhämtades från Handelsbanken och det framgår där att 

Ali mottog en betalning på 1500kr den 20/4 kl. 11:17. Meddelandet i betalningen löd ”Taher” 

och var skickad från telefonnummer; 073–7754362. (Se bilaga 3) 

 

Förfrågan skickades till Swish för att få information om vem som, hos Swish, är registrerad på 

det telefonnummer som genomförde överföringen till Ali Karimi. I svaret framgick att numret 

är registrerat på Fahrad Araden, hemmahörande i Halmstad. (Se bilaga 4) 

 

Förhör genomfördes med Fahrad Araden. Han uppgav att han inte minns denna betalning, 

men berättade att han driver en kiosk i centrala Halmstad. Dit kommer ofta personer som be-

höver hjälp med att betala fakturor eller föra över pengar digitalt då de inte kan göra det 

själva. Fahrad berättade vidare att personerna då brukar ge honom kontanter och sedan hjälper 

han till med de digitala överföringarna. Fahrad känner inte till namnet Taher Amini och tror 

därför att Taher är en av dem som kommit in till kiosken för att få hjälp med att föra över 

pengar. 
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1 (1)

Polismyndigheten

Mårten Andersson

Tågresa till Avesta/Krylbo i mars 2022.

I samband med undersökning och analys av innehållet i mobiltelefon BG56284-6 anträffades 

information gällande en bokning av tågresor i mars 2022. Det handlade om, delvis raderade, 

meddelanden från SJ (Se Kompletterande analysprotokoll BG56284-6)

I ett av meddelandena, som mottogs den 23/3, framgick ett bokningsnummer
(ZTR3170R0003). Utifrån detta bokningsnummer ställdes fråga till SJ för mera detaljer kring 

denna bokning. 

RESA TILL AVESTA/KRYLBO

I svaret (se bilaga 1) framgick att Taher Amini hade en bokade resa från Göteborg C till 

Avesta/Krylbo (via Stockholm och Gävle). Avgångstid var kl 20:24 den 22/3 med beräknad 

ankomsttid till Avesta/Krylbo kl 05:21 den 23/3.

Resan bokades under eftermiddagen den 22/3 kl 15:24.

Resan var bokad i Taher Aminis namn med telefonnummer +46764469663. Betalning skedde 

via faktura som ställdes till Ali Karimi, född -94 och hemmahörande i Norberg. Det är samma 

person som genomförde betalning av Taher Aminis resor senare i april 2022 (Se - PM - Bok-

ning av biljetter hos SJ).

RESA FRÅN AVESTA/KRYLBO

I svaret från SJ framgick även att Taher Amini hade en bokad återresa från Avesta/Krylbo till 

Halmstad med avgångstid kl. 17:35 den 23/3 och beräknad ankomst till Halmstad kl. 00:08 

den 24/3.

Även denna resa var bokad i Taher Aminis namn och biljetten skickades till +46764469663. 

Resan bokades drygt två timmar innan avgång, kl. 15:14 den 23/3 och betalades via swish av 

en kvinna vid namn Lina Lundholm.

Lina Lundholm har i utredningen hörts gällande denna resebokning (se separat förhör med 

Lina Lundholm 2022-06-16). Sammanfattat så berättar Lina att hon hjälpte en för henne 

okänd man att boka och betala för en resa. Mannen kom fram till henne och bad om hjälp. 

Han betalde för resan med kontanter och Lina genomförde sedan betalningen med swish då 

mannen själv inte hade möjlighet till det.

PM

Datum 2022-08-19

Diarienr (åberopas) 5000-K449760-22
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Datum

2022-05-23

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Stillbilder från övervakningsfilm, inhämtad från Biltema i Avesta.

Datumet är 2022-04-21 och angivna tidsangivelser kommer från övervakningssystemet. Tiderna

överensstämmer med kassasystemets tidsangivelser.

Andra personers ansikten har maskerats av Pa Mårten Andersson.

Sida 1 (7)

Övervakningsbilder från Biltema, 2022-05-25 10:59   diarienr: 5000-K449760-22 200



1. 14:38:41

Står i kassakön. Har lagt upp tre förpackningar med rep på bandet

Sida 2 (7)

Övervakningsbilder från Biltema, 2022-05-25 10:59   diarienr: 5000-K449760-22 201



2. 14:39:03

Står i kassakön. Kontanter i handen

Sida 3 (7)

Övervakningsbilder från Biltema, 2022-05-25 10:59   diarienr: 5000-K449760-22 202



3. 19:39:37 

Betalar 300kr kontant

Sida 4 (7)

Övervakningsbilder från Biltema, 2022-05-25 10:59   diarienr: 5000-K449760-22 203



4. 14:39:41

Plockar upp förpackningarna med rep

Sida 5 (7)

Övervakningsbilder från Biltema, 2022-05-25 10:59   diarienr: 5000-K449760-22 204



5. 14:39:44

Plockar upp tre förpackningar med rep. Avböjer kvittot från kassapersonalen.

Sida 6 (7)

Övervakningsbilder från Biltema, 2022-05-25 10:59   diarienr: 5000-K449760-22 205



6. 14:39:46

Går i riktning mot utgången

Sida 7 (7)
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1 (2)

Polismyndigheten

Mårten Andersson

Pressbyrån Halmstad C

BAKGRUND

I Taher Aminis jacka (BG45646-4:1) anträffades ett kvitto från Pressbyrån på 

Halmstad Centralstation. Kvittot var daterat 2022-04-20 kl. 21:10 och avsåg 

ett köp på 30kr av ”Cheeze Doodles”. Köpet gjordes med kort.

  

Vid kontroll av Taher Aminis kontohistorik så fanns detta inköp med.

PM

Datum 2022-05-30

Diarienr (åberopas) 5000-K449760-22

PM - Inköp på Pressbyrån, Halmstad C , 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 207



Polismyndigheten  2022-05-30 2 (2) 

 
 Dnr 5000-K449760-22     

 

 

ÖVERVAKNINGSFILM 

Fråga ställdes till Pressbyrån om övervakningsfilm fanns som avsåg detta köp. 

Pressbyrån återkom till Polisen och bekräftade att övervakningsfilm fanns att 

tillgå. Övervakningsfilmen hämtades sedan på plats i butiken av Pa Mårten 

Andersson den 18/5. 

På filmerna kan man se att Taher Amini kommer in i butiken kl. 21:07. Han 

rör sig i butiken innan han slutligen köper en påse ”Cheez Doodles” som han 

betalar med kort. Han tar emot kvittot efter att ha betalat och lämnar butiken 

kl. 21:10. Jackan Taher Amini bär bedöms vara samma som i vilken kvittot se-

nare anträffas. 

 

 

 

Kommer in i butiken 21:07:54 

Betalar i kassan 21:10:18 

Lämnar butiken 21:10:23 

PM - Inköp på Pressbyrån, Halmstad C , 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 208



Datum

2022-05-27

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Övervakningsbilder från Pressbyrån, Halmstad C

Sida 1 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 209



1. Kommer in på Pressbyrån 21:07:54

Sida 2 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 210



2. Kommer in på Pressbyrån 21:07:58

Sida 3 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 211



3. Vid kassan 21:09:50

Sida 4 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 212



4. Betalar och tar kvitto 21:10:18

Sida 5 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 213



5. På väg att lämna Pressbyrån 21:10:20

Sida 6 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 214



6. Lämnar Pressbyrån 21:10:23

Sida 7 (7)

Övervakningsbilder - Pressbyrån, 2022-05-30 13:47   diarienr: 5000-K449760-22 215







1 (2)

PM - Väderobservationer.docx

Polismyndigheten

Mårten Andersson

Väderobservationer

Information gällande vädret är hämtat från SMHI

Enligt SMHI så finns den närmaste aktiva väderstationen i Avesta. Avståen-

det från Långgruvan är ca 8 km fågelvägen. 

Mätningar av temperatur görs två gånger per dygn. Nedan tabell redogör för 

temperaturer som rådde 2022-04-21 2022-04-22.

Datum Tid (UTC) Lufttemperatur (celcius)

2022-04-21 06:00:00 6.1

2022-04-21 18:00:00 12.3

2022-04-22 06:00:00 5.7

2022-04-22 18:00:00 8.5

2022-04-23 06:00:00 6.6

PM

Datum 2022-05-05

Diarienr (åberopas)

PM - Väderobservationer , 2022-05-20 13:10   diarienr: 5000-K449760-22 218



Polismyndigheten  2022-05-05 2 (2) 

 
        

 

 

 

 

 

Mätning av nederbörd görs en gång per dygn. Under aktuell tidsperiod före-

kom ingen nederbörd. 

 

Från Datum Tid(UTC) Till Datum Tid(UTC) Representativt dygn Nederbörds-

mängd (mm) 

2022-04-21 06:00 2022-04-22 06:00 2022-04-21 0.0 

2022-04-22 06:00 2022-04-23 06:00 2022-04-22 0.0 

 

 

Tider för Solens upp- och nedgång. 

 

Närmaste observationsplats för solens upp- och nedgång är Borlänge. In-

formationen hämtad från https://www.stjarnhimlen.se/2022/bor-

lange.html#apr 

 

Datum Gryning början Solen uppgång Solen nedgång Skymning slut 

2022-04-21 01:38 04:23 19:33 22:22 

2022-04-22 01:31 04:20 19:36 22:18 
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1. Hallen, målsägandes rum längst ner till vänster

Sida 2 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan - 2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 221



2. Översikt från rummet

Sida 3 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 222



3. 

Sida 4 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 223



4. Soffa och säng

Sida 5 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 224



5. Säng med mobilladdare

Sida 6 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 225



6. Mobilladdare av märket Samsung

Sida 7 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 226



7. Comviq kontantkort. Anträffades under sängen där mobilladdaren låg

Sida 8 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 227



8. Comviq kontantkort. Anträffades under sängen där mobilladdaren låg

Sida 9 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan - 2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 228



9. Förvaringsmöbel

Sida 10 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 229



10. Innehåll förvaringsmöbel

Sida 11 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 230



11. Innehåll garderob

Sida 12 (12)

Fotografi(er) Husrannsakan -  2022-04-24 11:25   diarienr: 5000-K449760-22 231



Datum

2022-07-29

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på kläder som togs i beslag i samband med gripande av Taher Amini samt inledande

husrannsakan på Spenshult 101.

2022-04-24

Sida 1 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 232



1. Översiktbild jackor i entré. Bild tagen av Pa Carlsson 220424 19:43

Sida 2 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 233



2. Bild på innerficka i jacka, där patrull visuellt påträffar kontanter. Bilden tagen av Pa carlsson 20220424 19:43

Sida 3 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 234



3. Bild på misstänkts skor. Skor påträffas vid entré. Bild tagen av Pa Carlsson 20220424-19:46 Beslagspunkt

2022-5000-BG45646-5

Sida 4 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 235



4. Bild på misstänks skjorta. Skjorta påträffas i garderob. Bild tagen av Pa Simon Carlsson 220424 kl 19:58  Beslagspunkt

2022-5000-BG45646-8

Sida 5 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 236



5. Bild på misstänkts byxa. Påträffas i garderob. Bild tagen av Pa Carlsson 220424-20:12 Beslagspunkt

2022-5000-BG45646-10

Sida 6 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 237



6. Bild på misstänkts skjorta. Bild tagen av Pa Carlsson 220424 kl 20:04 Beslagspunkt 2022-5000-BG45646-9

Sida 7 (7)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-04-24, Spenshult 101, 2022-07-29 10:37   diarienr: 5000-K449760-22 238



Datum

2022-09-03

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotodokumentation från husrannsakan på Spenshult 101, 2022-05-18

Husrannsakan genomfördes av Mårten Andersson och Peter Ström

Sida 1 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 239



1. Ryggsäck anträffad på golvet i rummet

Sida 2 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 240



2. Ryggsäck med innehåll

Sida 3 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 241



3. Någon form av antenn, i ryggsäck

Sida 4 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 242



4. Handskriven lapp i ryggsäcken

Sida 5 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 243





6. ID-band från sjukvården som låg nedanför en av sängarna

Sida 7 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 245



7. Säkerhetsskåpet. Öppnades med nyckel som sedan tidigare funnits i beslag (BG45646-6)

Sida 8 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 246



8. SIM-kort anträffades i sopkorg nedför sängen. (BG56284-3)

Sida 9 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 247



9. SIM-kort anträffades i sopkorg nedför sängen. (BG56284-3)

Sida 10 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 248



10. Städskrubb till vänster i bild, klädkammare till höger

Sida 11 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 249



11. Städskrubben

Sida 12 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 250



12. I påse på golvet anträffades kvitto från Preem i Avesta

Sida 13 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 251



13. Kvitto från Preem Avesta, daterat 2022-04-21 kl.11:41 (BG56284-4)

Sida 14 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 252



14. Mobiltelefon som anträffades på en TV som stod på en hylla i städskrubben (BG56284-1)

Sida 15 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 253



15. Mobiltelefon som anträffades på en TV som stod på en hylla i städskrubben (BG56284-1). SIM-kortet (BG56284-2) låg
dolt bakom ett skyddsskal

Sida 16 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 254



16. Klädkammaren

Sida 17 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 255



17. Klädkammaren

Sida 18 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 256



18. Ryggsäck i klädkammaren

Sida 19 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 257



19. Mobiltelefon (BG56284-6) anträffades i ryggsäckens ytterfack

Sida 20 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 258



20. Mobiltelefon (BG56284-6) - Baksida

Sida 21 (21)

Fotografi(er) Husrannsakan 2022-05-18, Spenshult 101, 2022-05-30 14:31   diarienr: 5000-K449760-22 259





Datum

2022-07-27

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2022-5000-BG51020-1

Tröja, anträffad i området kring Långgruvan.

Sida 1 (5)

Fotografi(er) Anträffad Tröja - BG51020-1, 2022-07-29 09:47   diarienr: 5000-K449760-22 261



1. I beslag tagen tröja. Tröjan upphängd på rotvältan av inringaren. Foto taget av pa Klingström.

Sida 2 (5)

Fotografi(er) Anträffad Tröja - BG51020-1, 2022-07-29 09:47   diarienr: 5000-K449760-22 262



2. I beslag tagen tröja. Foto taget av pa Klingström.

Sida 3 (5)

Fotografi(er) Anträffad Tröja - BG51020-1, 2022-07-29 09:47   diarienr: 5000-K449760-22 263



3. 

Sida 4 (5)

Fotografi(er) Anträffad Tröja - BG51020-1, 2022-07-29 09:47   diarienr: 5000-K449760-22 264



4. Rakt under tröjan så finns det en hålighet där tröjan ska ha legat innan inringaren hängde upp detta på rotvältan. Foto taget

av pa Klingström.

Sida 5 (5)

Fotografi(er) Anträffad Tröja - BG51020-1, 2022-07-29 09:47   diarienr: 5000-K449760-22 265





Datum

2022-09-03

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

2022-5000-BG45187

Beslag av målsägandes kläder och smycken. Togs i beslag på Falu lasarett.

OBS! Jackan och byxorna har klippts upp av vård- och räddningspersonal i samband med

vårdande insatser av målsägande.

Sida 1 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 267



1. BG45187-2

Målsägandes örhängen

Sida 2 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 268



2. BG45187-3

Målsägandes byxor - Framsida

Sida 3 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 269



3. BG45187-3

Målsägandes byxor - Baksida

Sida 4 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 270



4. BG45187-3

Målsägandes byxor - Baksida (närbild)

Sida 5 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 271



5. BG45187-4

Målsägandes jacka - Framsida

Sida 6 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 272



6. BG45187-4

Målsägandes jacka - Framsida, höger axelparti och ärm

Sida 7 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 273



7. BG45187-4

Målsägandes jacka - Baksida

Sida 8 (8)

Fotografi(er) Målsägandes kläder - BG45187, 2022-09-03 10:00   diarienr: 5000-K449760-22 274



Datum

2022-07-29

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Beslag av mobiltelefoner.

Mobiltelefoner som togs i beslag i samband med gripande av Taher Amini och inledande

husrannsakan på Spenshult 101.

2022-5000-BG45646 Punkterna 1, 2:1, 2:2

Sida 1 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 275



1. Beslagtagen mobiltelefon 2022-5000-BG45646-1 Framsida.

foto Gustav Bengtsson

Sida 2 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 276



2. Beslagtagen mobiltelefon 2022-5000-BG45646-1 Baksida.

foto Gustav Bengtsson

Sida 3 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 277



3. Beslagtagen mobiltelefon 2022-5000-BG45646-2:1 Framsida.

foto Gustav Bengtsson

Sida 4 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 278



4. Beslagtagen mobiltelefon 2022-5000-BG45646-2:1 Baksida.

foto Gustav Bengtsson

Sida 5 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 279



5. Beslagtagen mobiltelefon 2022-5000-BG45646-2:2 Framsida.

foto Gustav Bengtsson

Sida 6 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 280



6. Beslagtagen mobiltelefon 2022-5000-BG45646-2:2 Baksida.

foto Gustav Bengtsson

Sida 7 (7)

Fotografi(er) Mobiltelefoner i beslag BG45646, 2022-07-29 10:31   diarienr: 5000-K449760-22 281



Datum

2022-09-03

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Övervakningsbilder, Bankomat på Sthlm C

Uttagen genomförs 2022-04-21 (torsdag) kl. 22:32 och 22:33

Sida 1 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 282



1. Taher Amini kommer gående till bankomaten

Sida 2 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 283



2. 

Sida 3 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 284



3. Talar i telefon via videosamtal i samband med uttaget

Sida 4 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 285



4. 

Sida 5 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 286



5. 

Sida 6 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 287



6. Talar i telefon via videosamtal i samband med uttaget

Sida 7 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 288



7. 

Sida 8 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 289



8. 

Sida 9 (9)

Övervakningsbilder - Bankomat Sthlm C , 2022-06-02 10:52   diarienr: 5000-K449760-22 290



Datum

2022-06-21

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Stockholm Central

2022-04-22 kl 05:21.

Stillbilder från Trafikverkets övervakningsfilmer. Maskering av andra personers ansikten har

gjorts av Pa Mårten Andersson

Sida 1 (4)

Övervakningsbilder - Stockholm C , 2022-06-21 11:41   diarienr: 5000-K449760-22 291



1. 

Sida 2 (4)

Övervakningsbilder - Stockholm C , 2022-06-21 11:41   diarienr: 5000-K449760-22 292



2. 

Sida 3 (4)

Övervakningsbilder - Stockholm C , 2022-06-21 11:41   diarienr: 5000-K449760-22 293



3. 

Sida 4 (4)
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Datum

2022-09-03

Diarienummer

5000-K449760-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Stillbilder från Trafikverkets övervakningskameror på Göteborg C (två olika vinklar).

2022-04-22 08:35 - 08:36.

Sida 1 (10)
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1. 1

Sida 2 (10)
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2. 2

Sida 3 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 297



3. 3

Sida 4 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 298



4. 4

Sida 5 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 299



5. 5

Sida 6 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 300



6. 6

Sida 7 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 301



7. 7

Sida 8 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 302



8. 8

Sida 9 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 303



9. 9

Sida 10 (10)

Övervakningsbilder - Göteborg C , 2022-09-03 11:16   diarienr: 5000-K449760-22 304
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Region Väst 
Regionalt it-brottscentrum Väst - 
Halmstad 

 

  

Datum 

2022-05-04  

 

Diarienummer 

5000-K449760-22 

5505/16013-22 

 

Protokoll över mobiltelefonundersökning avseende beslag: 
2022-5000-BG45646-1  

Inledande uppgifter 

Undersökningen begärd av: Ann-Sofie Trossing, Åklagarkammaren Västerås 

Utredare: Mårten Andersson, LPO Fagersta 

Brottsrubricering: Försök till mord 

Handläggare: Stefan Björk Olsén 

Plats och tider för 
undersökningen: 

Undersökningen påbörjades den 26 april 2022 vid 
Regionalt it-brottscentrum Väst - Halmstad. 

Information om undersökningen   

Har enheten extraherats? 
☒ Ja     ☐ Nej  

  
Har SIM-kort extraherats? 
☒ Ja     ☐ Nej  

 
Information från enheten har lästs ut i enlighet med beställning från utredaren. 
Materialet redovisas till utredare. Gods skickas till beslagsenheten. 
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Polisregion Mitt

Diarienummer 5000-K449760-22

Datum 2022-08-24

Elin Lagerholm, operativ analytiker

Mårten Andersson, polisassistent

2022-5000-BG45646-1

Protokoll telefontömning 

Misstänkt Taher Amini
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Dokument Sida

RAPPORT 2 (8)

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version

Elin Lagerholm / Mårten Andersson 2022-08-24 5000-K449760-22 01.00

BG45646-1

Innehåll

1 Beslaget.....................................................................................................3

2 Kontakter med målsägande .............................................4

3 Analys/sammanfattning ..........................................................................4

4 Bilder ........................................................................................................5

4.1 Bilder vid gruvhål ..........................................................................5
4.2 Skärmklipp av konversationer .......................................................6
4.2.1 Konversation 1...................................................................................... 7
4.2.2 Konversation 2...................................................................................... 8
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Dokument Sida

RAPPORT 5 (8)

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version

Elin Lagerholm / Mårten Andersson 2022-08-24 5000-K449760-22 01.00

4 Bilder

Samtliga bilder är påträffade i mobilens bildbibliotek. 

4.1 Bilder vid gruvhål
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Dokument Sida

RAPPORT 6 (8)

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version

Elin Lagerholm / Mårten Andersson 2022-08-24 5000-K449760-22 01.00

4.2 Skärmklipp av konversationer

I mobiltelefonen anträffades även bildmaterial i form av skärmklipp som tyckts beröra målsä-

gande Bilderna förevisar konversationer i olika chat-funktioner/meddelande-

tjänster.

Det går inte att säga om bilderna har skickats till mobiltelefonen eller om de tagits med mobil-

telefonen.

Skärmklippen har skickats för översättning. Översättningarna bifogas.

Undersökningsprotokoll Analysprotokoll BG45646-1, 2022-08-24 13:03   diarienr: 5000-K449760-22 311











Översättning från persiska

Översatt av mig, Linus Olsson, av Kammarkollegiet auktoriserad translator nr 827.

Underlaget (BG56284-1 (Skärmklipp)) har förevisats mig i elektronisk form. Uppsala, den 4 juli 2022

Hej min charmiga [�] God morgon! (09:12)

[emoticons]

Jag är på arbetet. Jag skriver när jag får tid.

[2 missade samtal]

Jag hoppas till Gud att du har ett övertygande svar om varför det inte går att nå din mobil eller

huruvida den är avstängd.

Hej

Å Guuud [emoticon]

Allt väl, älskling?

Den var inte avstängd. Jag sov fram till klockan 3

Hallå, tror du jag är dum i huvudet eller?

Du har varit försvunnen ända sedan i morse

Okej

Okej älskling

Älskling åt helvete

Översättning - Konversation 1, 2022-08-24 13:03   diarienr: 5000-K449760-22 316



Översättning från persiska

Översatt av mig, Linus Olsson, av Kammarkollegiet auktoriserad translator nr 827.

Underlaget (BG56284-1 (Skärmklipp)) har förevisats mig i elektronisk form. Uppsala, den 4 juli 2022

Så jag gick och la mig (16:35)

Vad har det med saken att göra?

Jag somnade inte förrän 5 i natt.

Det var fel av dig att inte sova.

Jag kunde inte somna.

Jag är på jobbet och följer upp saken. Förr eller senare förstår jag vad

som är på gång.

Följ upp saken du.

Som om jag skulle vara rädd för dig!

Snacka inte skit.

Du har varit försvunnen sedan kl. 8. Klockan 5 på eftermiddagen

skickade du ett meddelande till mig. Varför din telefon� varför var den

avstängd?

�Som om jag skulle vara rädd för dig!�

Skärp dig och sluta snacka strunt

�Den var inte avstängd. Jag sov fram till klockan 3�

Vad har du haft för dig för jävelskap från kl. 3 och fram tills nu så att du

inte skickat något meddelande?

Hej (21:55)

Översättning - Konversation 1, 2022-08-24 13:03   diarienr: 5000-K449760-22 317



Översättning från persiska

Översatt av mig, Linus Olsson, av Kammarkollegiet auktoriserad translator nr 827.

Underlaget (BG56284-1 (Skärmklipp)) har förevisats mig i elektronisk form. Uppsala, den 4 juli 2022

Vän

Senast sedd (15:05)

[emoticon] (19 Mars 17:28)

Hej, hur är det? (19 mars 17:28)

Er berättelse/saga

(19 mars 17:28)

Er berättelse/saga

(19 mars 17:28)

10:00 [emoticon]

Du varken skickar några meddelanden eller ringer längre, till

Du raderar hennes nummer. För hon har själv pojkvän nu och vill inte

att du ska fortsätta skicka meddelanden till henne. Ha lite manlig

självrespekt och tappa inte fattningen. Lycka till. (15:02)

15:04 [emoticon]

Översättning - Konversation 2, 2022-08-24 13:03   diarienr: 5000-K449760-22 318







 Dokument Sida 

 RAPPORT 1 (31) 

Upprättad av   Datum Diarienr Saknr Version 

Elin Lagerholm   2022-07-18 5000-K449760-22  01.00 

 

bg56284-6 docx 

 

 

 

Diarienr 5000-K449760-22  

Datum 2022-07-18  

 Polisregion Mitt 

Elin Lagerholm, operativ analytiker 

 

   

 

  

  

 

 

2022-5000-BG56284-6  

 

Protokoll telefontömning 

Misstänkt Taher Amini 
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 Dokument Sida 

 RAPPORT 2 (31) 

Upprättad av   Datum Diarienr Saknr Version 

Elin Lagerholm   2022-07-18 5000-K449760-22  01.00 

 

bg56284-6 docx 

Innehåll 

1 Beslaget ..................................................................................................... 3 
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2 Kontakter med målsägande  ............................................. 5 

2.1 Kontaktbok .................................................................................... 5 
2.2 Samtal ............................................................................................ 5 
2.3 Meddelanden.................................................................................. 6 

3 Övriga meddelanden av intresse ............................................................ 7 

4 Wifi ............................................................................................................ 8 

5 Webbhistorik ............................................................................................ 9 

5.1 Skärmklipp på webbsida .............................................................. 11 
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 Dokument Sida 

 RAPPORT 3 (31) 

Upprättad av   Datum Diarienr Saknr Version 

Elin Lagerholm   2022-07-18 5000-K449760-22  01.00 

 

bg56284-6 docx 

1 Beslaget 

Beslaget är en Samsung Galaxy J3 vilken anträffas i en ryggsäck på Taher 

Aminis rum på boendet i Spenshult. 

Vid beslagstillfället satt ett SIM-kort med ICCID 8946120807036479284 i 

tillhörande operatören Lycamobile.  

Mobiltelefonen har dubbla SIM-kortsplatser vilket ger två olika IMEI; 

- 351821100884471  

- 351822100884479  

Enligt inhämtad HÖK-lista på mobilnummer 46764469663 har detta num-

mer använts i det fetmarkerade IMEI. 

Flertalet olika SIM-kort har suttit i telefonen.  

 

För tekniska detaljer om beslaget se protokoll Mobiltelefonextraktion, 2022-

5000-BG56284-6 från IT-forensiker.  
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 Dokument Sida 

 RAPPORT 10 (31) 

Upprättad av   Datum Diarienr Saknr Version 

Elin Lagerholm   2022-07-18 5000-K449760-22  01.00 

 

bg56284-6 docx 

Sökningen till artikeln på sitt ursprungsspråk finns i Bilaga 3 till detta proto-

koll. 

I mobiltelefonens bibliotek återfinns även nedan bild sparad på ämnet. 
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 Dokument Sida 

 RAPPORT 11 (31) 

Upprättad av   Datum Diarienr Saknr Version 

Elin Lagerholm   2022-07-18 5000-K449760-22  01.00 

 

bg56284-6 docx 

5.1 Skärmklipp på webbsida 

I aktuellt beslag anträffas en skärmdump från Google. Det går inte att säga 

om bilden har tagits i telefonen eller om den har skickats till telefonen.  

Bilden skickades på översättning till en auktoriserad tolk och översattes en-

ligt nedan. 

 

 

 
 

6 Analys/Sammanfattning 

Mobiltelefonen är konstaterat i Taher Aminis besittning vid brottstillfället 

även om han förefaller dela den med sina söner övrig tid. 

Mycket har raderats ur beslaget, framförallt kontakter med målsägande 

 

Det finns inga koordinater att hämta från beslaget men via samtalslistor från 

operatören vet vi var telefonen befunnit sig. Via uppkopplade och registre-

rade Wifi vet vi att mobiltelefonen har befunnit sig på olika tåg under dyg-

nen 21-22/4.  

I anslutning till brottstillfället har sökningar gjorts på att ta bort fingerav-

tryck. 

 

 

 

 

 

”Nyheter / händelser om 

en kvinna som fallit ned i 

en brunn” 
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1 (3)

Polismyndigheten

Mårten Andersson

Kompletterande protokoll - BG56284-6

Detta protokoll är en komplettering gällande innehåll i mobiltelefon med beslagsnummer 

BG56284-6. För information gällande beslaget samt analys avseende brukare - Se ”Analys-

protokoll BG56284-6”

Meddelanden 

I mobiltelefonen anträffades meddelanden i form av SMS från SJ avseende bokning av tågre-

sor den 22 23/3 2022. Två av dessa meddelanden var raderade i mobiltelefonen. 

WIFI

Vid samma datum som tågresan var aktuell kan man se att mobiltelefonen kopplat upp mot 

trådlösa nätverk tillhörande SJ. 

Protokoll

Datum 2022-08-22

Diarienr (åberopas) 5000-K449760-22

Kompletterande analysprotokoll BG56284-6 , 2022-08-23 08:30   diarienr: 5000-K449760-22 352
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(8) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning DNA) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-05-13 2022008632 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-04 5000-K449760-22 
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Polismyndigheten 

LPO Västerås PO Västmanland 

Erik Palmqvist 

751 81 Uppsala 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer 

information kontakta ärendeansvarig. 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Hanna Elnegård
2022-05-13 11:05

NFC Delredovisning (DNA) 2022-05-13 underskriven, , 2022-05-13 11:05, diarienr: 5000-K449760-22 378









 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(8) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning DNA) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-05-13 2022008632 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-04 5000-K449760-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och DNA 

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt 

forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och 

DNA. 

 

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta 

ansvarig handläggare i ärendet. 

 

Använd fras Förklaring 

… reagerade så som för blod … Vid ett test har spåret reagerat så som för blod. 

… blod påvisades … Spåret är blodliknande, har reagerat så som för 

blod med ett test och ett dna-resultat har 

erhållits. 

… spermier påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret men 

manligt dna har inte påvisats. 

… sperma påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret och manligt 

dna har påvisats. 

… dna påvisades … Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp 

har inte fastställts. Används exempelvis när 

områden spårsäkrats för analys, så som för 

”brukarDNA” eller ”touchDNA”. 

… kunde blod/sperma inte påvisas … Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det 

undersökta materialet. 

Något detekterbart dna kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) av 

provet kunde dna inte påvisas (0,001 ng/µL). 

Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) 

påvisades dna i provet, men fortsatt analys har 

inte utförts på grund av att mängden dna 

(0,001-0,0099 ng/µL) är låg för en 

standardanalys. 

Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av 

komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte 

utvärderas 

Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras 

av en komplicerad blandbild med flera 

personer, vara ett svagt resultat med avsaknad 

av information, eller en kombination av de två. 

Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av 

föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka 

på resultatet. 

Den mindre delen av dna:t kunde inte 

utvärderas 

Används när resultatet utgörs av en blandbild 

med olika proportioner på de bidragande 

inslagen och den mindre delen inte kan 

utvärderas och användas på grund av 

komplexitet. 
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En undersökning inleds med att eftersöka och säkra biologiska spår och om möjligt fastställa 
spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller 
vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan 
sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. 
Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd 
spår säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras 
går det inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår 
eller dna på den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna 
och möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande 
spårtyp inte klargöras. 
 

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande 

slutsatser: ”... blod/sperma påvisades” eller ”... kunde blod/sperma inte påvisas.” När spårtyp inte 

kan fastställas används ”… påvisades dna …”. Slutsatsen ”kunde inte påvisas” utesluter inte att det 

kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets 

beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På 

material där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet 

baseras på erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet. 

 

Efter spårsäkringen utförs extraktion, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets 
egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, kvantifieringen, undersöker 
mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas 
analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/µL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något 
dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: ”Något 
detekterbart dna kunde inte påvisas” eller ”Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas”. Innehåller 
provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är kopiering med s.k. 
PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör 
undersökning av små mängder dna. 
 

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar 

sig inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-

resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en 

ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till 

starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar 

variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs 

som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om 

en individs egenskaper, men ytterligare en markör analyseras som visar på biologiskt kön. 
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De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i 

spårregistret. Följande hypoteser används vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot 

person; 

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen. 

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den 

aktuella personen). 

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för 
att erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en 
annan person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att 
erhålla resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen 
redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom 
att analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig 
överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en frekvensberäkning som visar hur (o)vanligt 
dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning¹. Beräkningen avser två obesläktade personer. 
Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett fullständigt dna-
resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen ”Grad +4”: Resultaten talar 
extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 
kommer från en nära släkting² . Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets beskaffenhet kan 
medföra att en ofullständig dna-profil erhålls, vilket kan leda till lägre slutsatsgrader. 
 

Ett spår kan innehålla dna från två eller flera personer, en blandbild. Detta kan medföra fler 
möjligheter att förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av 
en slump skulle kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett 
blandbildsresultat tas hänsyn till bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha 
bidragit till resultatet, mängden dna i provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken 
proportion de förekommer. När det finns proportionsskillnader i form av en huvuddel och en 
mindre del i blandningen så kan i vissa fall inte den mindre delen användas. I dessa fall används 
fraser motsvarande: ”Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas”. Vissa blandbilder kan inte 
användas för att det erhållna resultatet är allt för komplext att utvärdera. I dessa fall redovisas 
resultatet med fraser motsvarande: ”Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet inte 
utvärderas”. 

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större för närbesläktade personer att visa 

överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer³. Sannolikheten för överensstämmelse 

är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta 

lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha 

överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt 

lägre för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs 

av en ofullständig dna-profil eller av en blandbild. 

  
¹Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFlSTR NGMTM, 

AmpFlSTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92. 
²För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala 

³Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap. 
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Råder oklarheter i utredningen kan personprov från relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-

profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om en direkt jämförelse inte är möjlig kan på 

begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse mellan släktingar beräknas. 

 

Om avvikelser iakttas vid jämförelse mellan två dna-resultat erhålls i de flesta fall slutsatsen 

”Grad -4”: Resultaten talar extremt starkt för att dna:t inte kommer från NN (Grad -4). Generellt 

sett är det ovanligt med slutsatserna ”Grad -1” till ”Grad -3” för dna-resultat. 

 
Vid all material- och spårhantering behöver risken för kontaminering minimeras. Effekterna av 
kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras Vid all hantering eller kontakt 
med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att 
minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som 
minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta 
och utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som 
vid laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som 
hanterat material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna 
avfärda dem som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad 
elimineringsdatabas (EDB), med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar 
undersökningsmaterial, t.ex. kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov 
från andra personer som inte förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. 
Korrekt använd skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår 
(det räcker inte med att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen). 
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Polismyndigheten 
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Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer 

information kontakta ärendeansvarig. 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan. 
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Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och dna 
 
I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt 

forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och 

dna. 

 

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta 

ansvarig handläggare i ärendet. 

   

Använd fras Förklaring 

… reagerade så som för blod … Vid ett test har spåret reagerat så som för blod. 
 

… blod påvisades … Spåret är blodliknande, har reagerat så som för 

blod med ett test och ett dna-resultat har 

erhållits. 

… spermier påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret men 

manligt dna har inte påvisats. 

… sperma påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret och 

manligt dna har påvisats. 

… dna påvisades … Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp 

har inte fastställts. Används exempelvis när 

områden spårsäkrats för analys, så som för 

”brukarDNA” eller ”touchDNA”. 

… kunde blod/sperma inte påvisas … Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det 

undersökta materialet.  

Något detekterbart dna kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) av 

provet kunde dna inte påvisas (<0,001 ng/µL). 

Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) 

påvisades dna i provet, men fortsatt analys har 

inte utförts på grund av att mängden dna 

(0,001-0,0099 ng/µL) är låg för en standard-

analys. 

Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av 

komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte 

utvärderas 

Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras 

av en komplicerad blandbild med flera 

personer, vara ett svagt resultat med avsaknad 

av information, eller en kombination av de två. 

Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av 

föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka 

på resultatet. 

Den mindre delen av dna:t kunde inte 

utvärderas 

Används när resultatet utgörs av en blandbild 

med olika proportioner på de bidragande 

inslagen och den mindre delen inte kunde 

utvärderas och användas på grund av 

komplexitet.  
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En undersökning inleds med att eftersöka och säkra biologiska spår och om möjligt fastställa 

spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller 

vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan 

sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. 

Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår 

säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det 

inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på 

den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och 

möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande 

spårtyp inte klargöras.  
 

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande 

slutsatser: ”... blod/sperma påvisades” eller ”... kunde blod/sperma inte påvisas”. När spårtyp inte 

har fastställts används ”… påvisades dna …”. Slutsatsen ”kunde inte påvisas” utesluter inte att det 

kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets 

beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material 

där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på 

erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet. 
 

Efter spårsäkringen utförs extraktion, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets 

egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, kvantifieringen, undersöker 

mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas 

analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/µL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något 

dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: ”Något 

detekterbart dna kunde inte påvisas” eller ”Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas”. Innehåller 

provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är kopiering med s.k. 

PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör 

undersökning av små mängder dna.  
 

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig 

inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-

resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en 

ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till 

starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar 

variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs 

som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en 

individs egenskaper, men en markör analyseras som visar på biologiskt kön.  
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De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i 

spårregistret. Följande hypoteser används vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot 

person; 
 

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen. 

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den 

aktuella personen). 

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att 

erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan 

person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla 

resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen 

redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att 

analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig 

överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en beräkning av resultatvärdet som visar hur 

(o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning 
1
. Beräkningen avser två obesläktade 

personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett 

fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen ”Grad +4”: 

Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting 
2
. Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets 

beskaffenhet kan medföra att ett ofullständigt dna-resultat erhålls, vilket kan leda till lägre 

slutsatsgrader eller att resultatet inte kan användas för jämförelse. 
 

Ett spår kan innehålla dna från flera personer, en blandbild. Detta medför fler möjligheter att 

förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle 

kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till 

bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i 

provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer.  
 

Vid utvärdering av dna-resultat används expertsystemet DNAxs
3
. I expertsystemet finns en 

beräkningsmodul som grundar sig på en internationellt vedertagen beräkningsmodell kallad 

”probabilistic genotyping”. Utvärdering med stöd av DNAxs har potential att hantera resultat med 

upp till fyra personer som bidragare och där resultatet uppvisar s.k. stokastisk variation, såsom att 

inte hela dna-profilen framträder på grund av liten mängd dna. För att ett resultat ska kunna 

utvärderas med DNAxs behöver dna-provet analyseras minst två gånger. Undantaget är om det dna 

som påvisas kommer från en person då det räcker med en analys.  

Utvärdering av dna-resultat med DNAxs sker i flera steg. Först görs en bedömning om dna-resultatet 

är användbart. Det görs också en bedömning av antalet bidragande personer i dna-resultatet. För dna-

resultat som bedömts användbart för jämförelse görs en inledande jämförelse mot person/er i ärendet. 

Beroende på antalet bidragande personer i dna-resultatet samt hur väl spårets dna-resultat och 

personens dna-profil stämmer överens avgörs det om någon beräkning av resultatvärde mot person 

(eller ett annat dna-spår) ska utföras. Därefter sker en beräkning av resultatvärdet. Hur stor skillnad 

som tillåts mellan dna-resultatet och person för beräkning av resultatvärde styrs av validerade 

tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är beroende av antalet personer i dna-resultatet. I de fall 

personers dna-profiler eller andra spår vid jämförelse inte uppfyller tröskelvärdet så utförs ingen 

beräkning av resultatvärde. Stegen i NFC:s utlåtandeskala för Grad -2, Grad-1, Grad+1 och Grad +2 

                                                 
1
Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFlSTR NGMTM, 

AmpFlSTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.   
2
För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala.   

3
 Det finns ett separat Faktablad kring utvärdering av dna-resultat med DNAxs. 
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motsvarar resultatvärden som i dna-sammanhang kan betraktas som låga eller relativt sett låga. Vid 

utvärderingen av komplexa analysresultat med ett kraftfullt beräkningsverktyg som DNAxs så anses 

inte resultatvärden i de ovan nämnda intervallen vara tillräckligt robusta, varför dessa sammantaget 

redovisas som Grad 0.  

 

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större för närbesläktade personer att visa 

överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer 
4
. Sannolikheten för överensstämmelse 

är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta 

lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha 

överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre 

för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en 

ofullständig dna-profil eller av en blandbild. Råder oklarheter i utredningen kan personprov från 

relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om 

en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse 

mellan släktingar beräknas. 
 

Vid all material- och spårhantering behöver risken för kontaminering minimeras. Effekterna av 

kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras Vid all hantering eller kontakt 

med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att 

minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som 

minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och 

utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid 

laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat 

material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem 

som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), 

med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. 

kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte 

förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd 

skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med 

att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen). 

 

 
 

                                                 
4
Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap. 
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Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Mårten Andersson
Signerat datum

2022-04-23

Diarienummer

5000-K449760-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Amini, Mohamad Taher

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-04-23 13:37
Beslutsfattare

Koci, Karin
Plats för verkställan

 
Norberg

Verkställt av

Andersson, Mårten
Datum och tid för verkställighet

2022-04-23 13:40

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Omfattning/direktiv

Husrannsakan skall genomföras i målsägandens bostad. Avgränsas till utrymmen disponerade av
målsäganden.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-04-23 13:37
Beslutsfattare

Koci, Karin
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Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jonas Falk
Signerat datum

2022-04-24

Diarienummer

5000-K449760-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Amini, Mohamad Taher

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-04-24 09:04
Beslutsfattare

Ramberg, Jerry
Plats för verkställan

LGH A4-3034 ,  Spenshult 101 , 
Oskarström

Verkställt av

Johansson, Thomas
Ljungberg, Daniel
Bartholdsson, Billy
Carlsson, Simon
Persson, Linnéa
Falk, Jonas

Datum och tid för verkställighet

2022-04-24 19:25

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Omfattning/direktiv

Söka misstänkt som är anhållen i sin frånvaro, söka IT-utrustning, samt målsägandes ev tillhörigheter.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG45646

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-04-24 09:04
Beslutsfattare

Ramberg, Jerry
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45646

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Misstänkt person

Amini, Mohamad Taher, 19810381-4730
Plats för verkställan

LGH A4-3034 ,  Spenshult 101 ,  Oskarström
Datum och klockslag för verkställighet

2022-04-24 19:37
Beslutat av

Falk, Jonas
Verkställt av

Johansson, Thomas
Ljungberg, Daniel
Bartholdsson, Billy
Carlsson, Simon
Persson, Linnéa
Falk, Jonas

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Domstol för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Amini, Mohamad Taher

Föremålspunkter

2022-5000-BG45646-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på golvet mitt i rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : Samsung Operatör : Comviq
Färg : Svart

Anteckningar: Barnen har sagt att det är faderns telefon.

2022-5000-BG45646-2
Mobiltelefon ( 2 st)

Platsbeskrivning

Anträffade under sängen i ett låst skåp.
Status

Delad från Ej Fast-
ställd

Fabrikat : Samsung Färg : Svart
Anteckningar: Den ena är svart och den andra är guldig med fodral. Den guldiga är avstängd.

2022-5000-BG45646-2:1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg under sängen i låst skåp
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : Samsung IMEI-/SERIE-nr : 354361082384221
Färg : Svart

Anteckningar: I skalet ligger även ett löst minneskort, p. 2:3
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45646

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG45646-2:2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg under sängen i låst skåp
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : Samsung Modell : DUOS
IMEI-/SERIE-nr : 351821107838116 Färg : Guld

Anteckningar: IMEI nr 2: 351822107838114
2022-5000-BG45646-2:3
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bakom skalet på mobiltelefon p.2:1
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Anteckningar: Korr: Minneskort
2022-5000-BG45646-3
Plånbok ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på misstänkts säng vid kudden.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Typ : Plånbok Material : Skinn
Färg : Brun

Anteckningar: Innehåller diverse kort.

2022-5000-BG45646-4
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på en krok direkt till vänster i
hallen innanför dörren.

Status

Delad från Fast-
ställd

Typ : Dunjacka Modell : Dunjacka
Färg : Svart

Anteckningar: Obs! Innehåller fler föremål, bland annat kontanter!

2022-5000-BG45646-4:1
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Delas för att speca upp innehåll i jackan
(pengar och simkort)

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 4
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Typ : Dunjacka Modell : Dunjacka
Färg : Svart
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45646

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG45646-4:2
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i jacka 4:1
Status

Utlämnad till om-
bud

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 4
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 5501

2022-5000-BG45646-4:3
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i jacka, 4:1
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 4
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : LYCA
2022-5000-BG45646-5
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod i hallen direkt innanför dörren.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Typ : Gympaskor Modell : Gympaskor
Material : Textil Färg : Vit

2022-5000-BG45646-6
Nyckelknippa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på en krok direkt till vänster i
hallen innanför dörren. Nycklarna låg i
den högra jackfickan.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 4
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

På ring : Ja Antal nycklar : 3
I fodral : Nej

Anteckningar: Nyckelklippa på kedja.
2022-5000-BG45646-7
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i garderoben innanför rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Material : Denim Färg : Svart
Anteckningar: Svarta jeans med brunt bälte.
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45646

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG45646-8
Skjorta ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i garderoben innanför rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Material : Bomull Färg : Svart
Anteckningar: Svart med silvrigt mönster.

2022-5000-BG45646-9
Skjorta ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i garderoben innanför rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Material : Bomull Färg : Vit
Anteckningar: Vit med blått rutmönster.

2022-5000-BG45646-10
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i garderoben innanför rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Material : Denim Färg : Svart
2022-5000-BG45646-11
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde i garderoben innanför rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Material : Bomull Färg : Grå
Anteckningar: Gråa med kamouflagemönster

2022-5000-BG45646-12
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i låst skåp under sängen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Operatör : Comviq Telefonnummer : 0790580325
Färg : Vit

Anteckningar: Sim-kortshållare
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45187

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Misstänkt person

Amini, Mohamad Taher, 19810381-4730
Plats för verkställan

Falu lasarett akuten ,  Falu lasarett akuten, Lasa-
rettsvägen 1 ,  Falun

Datum och klockslag för verkställighet

2022-04-22 22:46

Beslutat av

Daun, Helene
Verkställt av

Aretorn, Felix
Sund, Mikael

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Domstol för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2022-5000-BG45187-1
Trosor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av målsägande - I beslag på
akutmottagningen i Falun

Status

Fastställd

Anteckningar: Mörkfärgande trosor

2022-5000-BG45187-2
Örhänge ( 2 st)

Platsbeskrivning

Bars av målsägande - I beslag på
akutmottagningen i Falun

Status

Fastställd

Anspråkstagare

2022-5000-BG45187-3
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av målsägande - I beslag på
akutmottagningen i Falun

Status

Fastställd

Färg : svart

2022-5000-BG45187-4
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av målsägande - I beslag på
akutmottagningen i Falun

Status

Fastställd

Färg : Svart
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45629

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Misstänkt person

Plats för verkställan

Polisen Halmstad ,  Polisen Halmstad, Norra Källe-
gatan 3 ,  Halmstad

Datum och klockslag för verkställighet

2022-04-24 20:46

Beslutat av

Berg, Anna
Verkställt av

Brander, Emanuel
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Domstol för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Amini, Mohamad Taher

Föremålspunkter

2022-5000-BG45629-1
Kalsonger ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläder som misstänkt hade på sig vid
gripandet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

2022-5000-BG45629-2
Strumpor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Kläder som misstänkt hade på sig vid
gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

2022-5000-BG45629-3
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläder som misstänkt hade på sig vid
gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Färg : Svart

2022-5000-BG45629-4
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläder som misstänkt hade på sig vid
gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Anteckningar: Star Wars
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredningsjour
10 PO Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG45629

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG45629-5
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläder som misstänkt hade på sig vid
gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Anteckningar: flerfärgad, militär
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Verkställande enhet

Region Mitt, BF-IGV 3 LPO
Norra Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG51020

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Misstänkt person

Plats för verkställan

Långgruvan ,  Långgruvan ,  Fagersta
Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-06 14:07
Beslutat av

Törnblom, Mikael
Verkställt av

Klingström, Mattias
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Fullbordat mord, dråp eller misshandel
med dödlig utgång utan användning av skjutvapen
mot kvinna/flicka

Domstol för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2022-5000-BG51020-1
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Upphängd på rotvälta vid Långgruvan i
Norberg.
60°07'12.2"N 16°02'34.2"E
60.120050, 16.042822

Status

Fastställd

434



Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Mårten Andersson
Signerat datum

2022-05-18

Diarienummer

5000-K449760-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Amini, Mohamad Taher

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-12 14:41
Beslutsfattare

Trossing, Ann-Sofie
Plats för verkställan

LGH A4-3034 ,  Asylboende,
Spenshult 101 ,  Oskarström

Verkställt av

Andersson, Mårten
Ström, Peter

Datum och tid för verkställighet

2022-05-18 09:35

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Omfattning/direktiv

Husrannsakan ska genomföras i misstänkt Aminis rum på Asylboendet i Spenshult.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Rummet öppnades med hjälp av ordningsvakter på Asylboendet.

Beslag

2022-5000-BG56284

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-12 14:41
Beslutsfattare

Trossing, Ann-Sofie
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG56284

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Misstänkt person

Amini, Mohamad Taher, 19810381-4730
Plats för verkställan

LGH A4-3034 ,  Asylboende, Spenshult 101 , 
Oskarström

Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-18 09:45

Beslutat av

Andersson, Mårten
Verkställt av

Andersson, Mårten
Ström, Peter

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt

Domstol för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Amini, Mohamad Taher

Föremålspunkter

2022-5000-BG56284-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades på en hylla i "städskrubban"
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : Samsung Färg : Blå
Anteckningar: Med ett svart "skal"

2022-5000-BG56284-2
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg dolt bakom skalet på
mobiltelefonen som anträffades på en
hylla i "städskrubben"

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Operatör : Comviq Simkortsnummer : 89462048009122568109

2022-5000-BG56284-3
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i en sopkorg som stod på
golvet intill en säng i rummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Operatör : Lycamobile Simkortsnummer : 8946120807034464007
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Verkställande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland
Handläggande enhet

Region Mitt, Utredning 2
LPO Norra Västmanland

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG56284

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K449760-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG56284-4
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades överst i en papperskasse
som stod i "städskrubben"

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Företag : Preem Avesta Spärrat : Nej

2022-5000-BG56284-5
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i en resväska som låg under
en av sängarna i rummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : SanDisk Modell : Ultra 32GB

2022-5000-BG56284-6
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i en grå ryggsäck som låg i
klädkammaren

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Amini, Mohamad
Taher

Fabrikat : Samsung Färg : Mörk
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1 Terminologi

För att underlätta förståelsen av analysen av samtalstrafik och SMS har här sammanställts ett 

antal termer kopplade till detta. De begrepp som kommer att tas upp i följande stycken är:

· Basstation/telefonmast

· Basstation Vinklar och täckningsområde

· Samtalslista/HÖK-lista och datatrafiklista

· IMEI-nummer

· SIM-kort

1.1 Basstation/telefonmast

Basstationer eller telefonmaster är stationära radiosändare som gör det möjligt att trådlöst 

ringa upp och ta emot samtal och SMS i mobilnätet och även koppla upp sin mobiltelefon mot 

Internet. Varje basstation har en eller flera antenner eller celler som pekar i olika riktningar, 

och dessa är i allmänhet högt monterade på exempelvis master eller byggnader för att kunna 

täcka ett så stort område som möjligt.

Ju fler basstationer som en operatör placerar ut desto större blir täckningen och ju fler basstat-

ioner som finns på samma yta desto fler kan ringa samtidigt. Varje basstation är knuten till 

andra noder i mobilnätet som gör det möjligt att ringa till en person som befinner sig någon 

helt annanstans. 

1.1.1 Vinklar och täckningsområde

En basstation har vanligen tre olika celler som tillsammans täcker alla riktningar ut från mas-

ten, sammanlagt 360 grader. Varje vinkel täcker alltså cirka 120 grader. Namnet på basstat-

ionens olika celler sätts genom en kombination av namnet och den riktning just den cellen 

verkar i. Riktningen som anges är medellinjen i den cellen, t ex. 90° (den blå pilen i bilden ne-

dan). Det betyder att just den cellen verkar ungefär 60° på vardera sida om medellinjen, sam-

manlagt 120°, från ca 30° (nordost) till cirka 150° (sydost).

Se modell på nästa sida.

Hur långt en basstation verkar i djupled beror på topografi och andra basstationer i området, 

det djup som ses på kartbilderna motsvarar inte djupet som basstationen verkar i, bara rikt-

ningen.
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Basstationen har oftast en riktverkan, d.v.s. man försöker koncentrera effekten av signalen i 

en viss riktning. Basstationen sprider dock signalen i alla riktningar men med viss reducerad 

effekt. Vid antenninstallationer på byggnader och exempelvis fasader minimeras detta. Förut-

sättningarna är därmed unika för varje installation. För antenninstallationer på landsbygden så 

är det vanligare med spridning med reducerad effekt i flera riktningar än i just riktverkan.

   

Telia har i bilden till vänster visat ex-

empel på täckningsområde, där pilen 

symboliserar basstationens riktning 

och blått område är exempel på ef-

fektfördelning.  

Signaler kan därmed spridas i flera 

olika riktningar under vissa förutsätt-

ningar och speciellt vid antenninstall-

ationer högt i mast. Men den största 

effekten fås vanligtvis i den riktning 

som anges för cellen.
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1.2 Samtalslista och datatrafiklista

En samtalslista, eller HÖK-lista, är ett utdrag från en mobiloperatör på ett specifikt mobiltele-

fonnummers eller en mobiltelefons (IMEI) samtalstrafik under en bestämd tidsperiod. En da-

tatrafiklista är ett likadant utdrag men som innehåller information om datasessioner som skett.

En samtalslista kan även inhämtas på tömda basstationers celler. Informationen skiljer sig nå-

got beroende på från vilken mobiloperatör listan begärts, men i allmänhet erhålls följande in-

formation:

· Utgående och inkommande samtal

· Inkommande samtal som kopplats till röstbrevlåda

· Inkommande samtal då mobiltelefonen varit avslagen eller utanför täckningsområde

· Utgående och inkommande SMS

· Samtalslängd/ datasessionslängd

· Parter i kommunikationen

· Basstation som sökt mobiltelefon kopplat upp mot

HÖK står för Hemlig Övervakning av elektronisk Kommunikation och åsyftar det lagstöd 

som används för inhämtning av samtalslistor/HÖK-listor. Samtalslistorna ger enbart informat-

ion om trafiken, inte om innehållet i trafiken. 

1.2.1 2G, 3G, 4G och 5G

· 2G är detsamma som GSM och är det äldsta nätet i drift. Ger bra täckning för tal, men 

ger inga högre hastigheter på data.

· 3G är detsamma som UMTS och ger bra samtalskvalité och bra hastigheter på mobil-

data. Sänder på en högre frekvens och behöver därmed fler basstationer för att täcka 

upp samma område som 2G/GSM. Kan användas till både tal och mobildata samtidigt.

· 4G är detsamma som LTE och är operatörernas senaste nät för endast surf. Om du sur-

far på 4G och det ringer i telefonen, kopplar telefonen automatisk ner datasessionen 

och kopplar fram samtalet på 3G. VoLTE (Voice over LTE) är något som kommer att 

komma i 4G-nätet och då blir det som först möjligt att ringa över 4G. Idag kan du 

ringa med Skype, Viber och FaceTime över data.

· 5G är nästa generations mobilnätverk.

1.2.2 Specifikt om datatrafiklistor

Generellt är tillförlitligheten i varje enskild post inte lika hög i datatrafiklistor jämfört med en-

skilda poster i en samtalslista. Det bror främst på att i en datatrafiklista avser uppkopplingen 

vid varje angiven start- och sluttid den senast kända positioneringen. Flera uppkopplingar mot 

samma mast innebär alltså inte nödvändigtvis att mobiltelefonen är kvar under samma cell 

utan kan vara ”kvarhängande”. Det finns dock ytterst säkra uppkopplingar för operatörerna 

Tele2 och Telia.

1.2.2.1 Tele2

Datatrafikposterna från Tele2 är att anse som är ytterst tillförlitliga då det sker ett så kallat 

”teknikbyte”. Ett teknikbyte innebär att surfen övergår från en teknik (t ex. 3G) till en annan 
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teknik (t ex. 4G). I samband med teknikbyten uppdateras alltid efterföljande dataposts startpo-

sition med ytterst exakt cellinformation. 

1.2.2.2 Telia

Datatrafikposterna från Telia är att anse som ytterst tillförlitliga om datasessionen är kort. I 

händelse av flera längre datasessioner med samma cellinformation är startcellen i första upp-

kopplingen tillförlitlig.

Övriga datatrafikuppkopplingar för båda operatörerna behöver inte vara felaktiga men an-

vänds enbart som indikationer på förflyttningar. 

I denna analys finns datatrafiklistor från både Telia och Tele2. Det är endast ytterst säkra po-

sitioneringar som har använts om inte annat anges. 

1.3 IMEI-nummer

IMEI står för International Mobile Equipment Identity och är en personlig identifiering för 

alla mobiltelefoner. IMEI-numret består av 15 siffror som innehåller information om mobilte-

lefonens ursprung, modell och serienummer. De åtta första siffrorna kallas för TAC [Type 

Approval Code] och identifierar mobiltelefonens fabrikat och modell. IMEI-numret finns oft-

ast utskrivet på eller under telefonens batteri och kan även visas i mobiltelefonens display ge-

nom att koden *#06# knappas in. 

Den sista siffran är en kontrollsiffra och kan variera på samtalslistor. 

1.4 SIM-kort

SIM står för Subscriber Identification Module och är ett elektroniskt kort som används i mo-

biltelefoner eller modem. Kortet utfärdas av en mobiloperatör och innehåller en elektronisk 

krets som programmerats med information om telefonnummer, vilka tjänster som ingår i 

abonnemanget samt teknik för att kryptera samtal. Även delar från den personliga telefonbo-

ken och annan information kan sparas på kortet. 

2 Ärendet

Den 22 april 2022 klockan 17:18 inkommer samtal till SOS om att förbipasserande personer 

hör en kvinna ropa på hjälp nerifrån ett gruvhål i Långgruvan, Norberg1. Med hjälp av rädd-

ningshelikopter kan målsägande  svårt skadad, lyftas ur det ca 25 meter djupa 

gruvhålet.

Vid inledande förhör med målsägande den 22/4 berättar hon att hon har blivit våldtagen och 

nedknuffad i gruvhålet av en för henne bekant person vid namn Taher Amini. 

                                                
1 HR 5201-20220422-0384
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4 Underlag

Som underlag för denna analys har information från nedanstående källor använts.

4.1 Beslagtagna telefoner

· BG45646-1 Taher Aminis mobiltelefon

· BG56284-6 Taher Aminis mobiltelefon

4.2 Samtalslistor/datatrafiklistor 

· Samtals- och datatrafiklista för 46727622704 mobilnummer (Telia)

· Samtalslista för 46737392820 Taher Aminis mobilnummer (Tele2)

· Samtals- och datatrafiklista för 35178011776863 IMEI Taher Aminis mobiltelefon

(Tele2)

· Samtals- och datatrafiklista för 46764469663 Taher Aminis mobilnummer (Telia)

4.3 Kvitton

· Kvitto från Pressbyrån Halmstad C, anträffat i Taher Aminis jacka.

· Kvitto från Preem Bergsnäsgatan, Avesta, anträffat vid husrannsakan på Taher Aminis 

boende i Spenshult.

4.4 Övervakningsfilmer  

Övervakningsfilmer från:

· Pressbyrån Halmstad C

· Stockholm C

· Biltema, Avesta

· Göteborg C

4.5 Tågbiljetter SJ

· Bokning BLV3847D

· Bokning BLV3946B 
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6 Tidslinje Taher Amini 20-22/4

Nedan presenteras en översikt av iakttagelser av Taher Amini dag för dag utanför samtals-

och datatrafiklistor. Mastuppkopplingar redovisas inte i tidslinjen utan presenteras närmare i 

kommande avsnitt.

6.1 Onsdag 20 april

6.2 Torsdag 21 april
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6.3 Fredag 22 april

7 Kontakt mellan  och Taher Amini

I förhör2 uppger Taher Amini att han hade kontakt med i mitten av april senast 

och att han efter det blockerat hennes nummer. I BG56284-6 finns en SMS-konversation, del-

vis raderad och återskapad, fram till den 16/4 samt samtal dem emellan till den 17/43. 

I samtalslistan (HÖK) för Taher Aminis mobilnummer *9663 finns även samtal till 

 den 19/4, 20/4 och 21/4. 

Kommunikationstyp Datum Tid Längd A-part B-part Master

Samtal 2022-04-19 13:00:48 01:06:07 46764469663 46727622704 Nissaström O 110°

Samtal 2022-04-20 16:13:44 00:12:42 46764469663 46727622704 Nissaström O 110°

Samtal 2022-04-21 01:14:51 00:06:00 46764469663 46727622704 Eneryda/L M1 V 270°

Utdrag ur HÖK 46764469663. 

Sista samtalet som Taher Amini gör till målsägande har en startmast som heter Eneryda/L M1 

V 270° men har också en stoppmast som heter Vislanda/City S 200° vilket betyder att Aminis 

mobiltelefon rör sig norrut under samtalet (se vidare om mastuppkopplingar i kommande ka-

pitel).   

                                                
2 Förhör med Taher Amini 2022-04-25.

3 Se protokoll telefonanalys BG56284-6.
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8 mastuppkopplingar

8.1 *2704 21 april

Nedan redogörs för de mastuppkopplingar mobilnummer *2704 gör under dyg-

net 21/4.

8.1.1 Översikt över samtliga uppkopplingar

8.1.2 Mastuppkopplingarna

Samtalslistan för *2704 visar att mobilnumret framförallt kommunicerar via datatrafik, alltså 

appar som t ex. Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger m.fl.   

*2704 har regelbunden och lika frekvent aktivitet 19 20/4 och fram till 21/4 klockan 16:10. 

Från klockan 16:10 visar telefonen ingen aktivitet till klockan 16:49 då ett samtal vidarekopp-

las. *2704 befinner sig då under masten Bjurfors SV 240° i riktning mot brottsplatsen.

Det skuggade området är vinkeln på täckningsområdet och innebär att *2704 befinner sig syd-

väst om masten men kan vara långt utanför det skuggade området, alltså närmare brottsplat-

sen. 
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Klockan 17:31 vidarekopplas 

ytterligare ett samtal vilket 

följs av ett SMS klockan 17:32. 

*2704 befinner sig då under 

masten Dunderbo NO 40°. 

Den sista mastuppkopplingen *2704 gör är mot mas-

ten Krylbo NO 30° klockan 18:28.

Efter klockan 18:28 används inte *2704 mer.
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Som tidigare nämnt ankommer tåg 419 till Göteborg C klockan 08:31. 

Klockan 08:35 syns Taher Amini kliva av tåg 41922.

                                                
22 PM - Taher Aminis tågresor, bilaga Övervakningsbilder
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Klockan 13:13 gör Taher Aminis mobiltelefon 1 första uppkopplingen mot hemadressen igen. 

Sannolikt befinner sig enheten vid basen på masten vilket gör att operatören registrerar två 

vinklar på samma sekund. Enheten ”hoppar” då mellan två vinklar under samma mast.

Efter denna uppkoppling stannar enheterna på migrationsboendet i Spenshult. 

Den 22/4 kl. 17:18 inkommer samtal om att en kvinna hörs i nere i ett gruvhål i Långgruvan24.

Samma kväll börjar Taher Amini må dåligt och hämtas med ambulans på migrationsboendet 

runt klockan 19:3025. Han är tillbaka runt midnatt igen.

                                                
24 HR 5201-20220422-0384

25 Se förhör med ordningsvakt Jennifer Fagerberg 22/4
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10 Sammanfattning

Taher Amini och har kontakt med varandra under den period Amini påstår att han 

har blockerat henne. I samtalslistorna finns det längre samtal mellan parterna som man kan se 

besvaras.

Taher Amini har minst två separata mobiltelefoner som kan knytas till honom, varav den ena 

innehåller tågbiljetter tur och retur till Avesta Krylbo ställda till Taher Amini vid brottstiden.

Båda mobilerna följer varandra i väg och tid, utmed tågspåren, från Halmstad till Avesta 

Krylbo och tillbaka under dagarna 20 22/4. 

Under resans gång fastnar även Amini på flera övervakningskameror på tågstationer. Det är 

således bekräftat att Taher Amini tar tåg till Avesta Krylbo och tillbaka till Halmstad vid tiden 

för brottet.

Samtalslistorna från operatörerna Tele2 och Telia visar att Taher Aminis två telefoner under 

den 21/4 kopplar upp på master i och runt Norberg samt brottsplatsen Långgruvan. 

Tidpunkterna på masterna och uppkopplingarna visar att Taher Amini måste haft tillgång till 

en bil under sin vistelse i Norberg och Avesta. 

berättar att Taher Amini kommer tillbaka till Långgruvan när hon befinner sig 

nere i gruvhålet och kastar ner ett rep till henne. Klockan 14:39 den 21/4 köper Taher Amini 

rep på Biltema i Avesta. 

 mobiltelefon har få uppkopplingar mot master aktuella dagar men under sen ef-

termiddag den 21/4 rör sig hennes telefon i närhet av Taher Aminis mobiltelefoner. Anmärk-

ningsvärt är att  mobiltelefon förefaller stängas av i samband med att Taher 

Amini tar tåget tillbaka mot Halmstad. mobiltelefon finns inte med henne när hon an-

träffas i gruvhålet och mobiltelefonens sista mastuppkoppling är vid Avesta Krylbos tågstat-

ion vilket är under samma mast som Taher Amini befinner sig vid samma tillfälle. 
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mellan 20/4 - 22/4 2022 vid Långgruvan Norberg i Norbergs kommun.

Mohamad tillfrågas om han förstår misstanken han är delgiven.
Ja 

Mohamad tillfrågas sin inställning till misstanken, erkänner eller förnekar?
Han har ingen vetskap om detta men det verkar som hon påstår att jag gjort något sådant.

Förhöret avbryts i väntan på försvarare.

Uppläst och godkänt utan erinran. 
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 Paus i förhöret 18:40 - 18:55

INSTÄLLNING TILL MISSTANKARNA
Taher tillfrågas om sin inställning till misstankarna som han nu delgivits och vad han tänker 
kring det. Taher svarar att det är hemskt om någon skulle vilja göra något sådant. Tillfrågad 
om han Taher har gjort det han misstänkt för svarar han nej. Han förnekar brott.

PERSONALIA
Taher tillfrågas om vart han bor någonstans och han svarar att han bor i Halmstad. Han bor på 
ett stort flyktingboende där han delar ett litet rum tillsammans med sina tre barn.

Tillfrågad om hur länge han har bott i Halmstad svarar Taher att han flyttade dit i början av 
året. Den 11 maj har han bott där i fyra månader. Tidigare bodde Taher i Norberg. Han bodde 
då i Bolagshagen i Kärrgruvan.

Taher kommer från Afghanistan och han kom till Sverige den 20/10 2015. Han kom då 
tillsammans med sin familj, men bor nu bara med sina barn. Tillfrågad uppger Taher att hans 
fru separerade från honom för fyra år sedan och han vet inte vart hon befinner sig idag.

FÖREHAVANDEN
Taher ombeds att berätta vad han gjort och vart han befunnit sig sedan onsdagen den 20/4.

 Onsdag 20/4
Taher uppger att han under onsdagen den 20/4 var hemma i Halmstad. Han var som vanligt 
på lektion på ABF där han studerar. Lektionerna börjar vid 9-tiden på morgonen och pågår 
fram till 12-tiden. Man läser alfabetet och pratar om olika saker, bland annat matlagning.

 Torsdag 21/4
Taher tillfrågas om han var i Halmstad även på torsdagen den 21/4. Taher uppger att han på 
morgonen fick feber som gjorde att han skakade. Han kom därför hem och var hemma fram 
till lunchtid då han reste till Göteborg. Taher reste till Göteborg klockan 11 och reste sedan 
vidare till Stockholm där han skulle ha ett arbetsmöte. Mötet skulle äga rum klockan 17 med 
personen Taher skulle träffa dök inte upp och svarade inte i telefon. Taher missade därför 
tåget tillbaka hem och fick tillbringa natten i Stockholm och åkte tillbaka till Göteborg först 
dagen efter.

Tillfrågad om vad arbetsmötet handlade om berättar Taher att han hade fått numret till en 
pizzeria av en vän och att han kunde ringa om han kom till Stockholm någon gång. 

Tillfrågad uppger Taher att han reste med tåg från Halmstad till Göteborg och även från 
Göteborg till Stockholm. Taher tillfrågas om hur han betalade för resan. Taher svarar att han 
inte hade tillräckligt med pengar för att köpa en biljett och att han reste som fripassagerare. 
På hemresan skulle Taher ha fått skjuts, men han tvingades att åka med som fripassagerare 
även då.

Tillfrågad om vad Taher gjorde under natten i Stockholm svarar han att han var på 
tågstationen i Stockholm. Taher tillfrågas om han var ensam och svarar att han var ensam 
men att han träffade en landsman som han besökte en bar med. Ingen av dem drack dock 
någon alkohol där, Taher dricker aldrig alkohol.

 Fredag 22/4 – Söndag 25/4
Taher uppger att han klev på tåget mot Göteborg klockan 05:20. Direkt när han kom till 
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Göteborg tog han tåg vidare mot Halmstad och han anlände till Halmstad klockan 10:10.

Därefter gick Taher till sin lektion på ABF och närvarade på den.

Taher tillfrågas om vad han gjorde under helgen, från fredag eftermiddag efter lektionen fram 
tills dess att polisen kom hem till honom och han greps under söndagskvällen.

Taher svarar att han inte gjorde något särskilt. Han umgicks och pratade med andra personer 
på boendet. Tillfrågad om han var på några resor under helgen svarar Taher nej. Han var 
hemma hela tiden.

Taher tillfrågas om det hände någonting särskilt från fredag eftermiddag fram till söndag 
kväll. Taher svarar nej, inget särskilt. Men på söndagen klockan 16:25 så ringde  
mamma och sa att han skulle ge telefonen till hennes dotter så att hon kunde prata med henne. 
Taher ifrågasatte hur han skulle kunna göra det eftersom han befann sig i Halmstad. Mamman 
påstod att det var tänkt att han skulle ha komma till dem med sin dotter. Taher förklarade att 
hans dotter befunnit sig i skolan vilket dottern också berättade i telefonen för mamma. 
Taher uppger att han egentligen inte känner mamma, han vet inte hur hon ser ut.

FRÅGOR GÄLLANDE TAHERS FÖREHAVANDEN
Taher tillfrågas om det finns någon person som kan bekräfta hans uppgifter om att han var i 
Stockholm. Taher svarar att det tyvärr inte finns det och personen som han skulle träffa har 
blockerat Taher.

Taher delges att det finns vittnesuppgifter från personal på hans boende om att Taher fördes 
med ambulans till sjukhus under fredagskvällen. Taher svarar ja, det stämmer. Han mådde 
inte bra och larmade ambulansen som tog med honom till sjukhuset i Halmstad. Han var på 
sjukhuset mellan klockan 21 fram till midnatt innan han kom hem igen.

Taher tillfrågas om varför han inte spontant berättade om det här sjukhusbesöket, om de är 
vanligt att han förs till sjukhus. Taher svarar att han är lite tankspridd efter allt som hänt nu 
med att polisen tog honom och barnen som är kvar hemma. Så han glömde bort att berätta 
det. Taher uppger att han heller inte fick någon direkt fråga om vad han gjort under 
fredagskvällen. I sådana fall hade han berättat det.

Taher uppger att han lämnade flera blodprov på sjukhuset så vill polisen kolla det så får de 
gärna göra det. Tillfrågad om läkarna kunde konstatera vad som var fel svarar Taher nej. Han 
fick aldrig träffa någon läkare efter att ha lämnat blodprov och det fanns inga läkare och inga 
tolkar så då lämnade Taher sjukhuset.

RELATION TILL 
Taher tillfrågas om hur han känner  Taher uppger att de lärde känna varandra när 
hon kom från Grekland och flyttade in i Norberg. De bodde då grannar. Taher bodde på 
Bolagshagen 3C lgh 1001 och bodde i huset mitt emot. De kände inte varandra innan 

 kom till Sverige utan kom att träffa varandra när hon kom till Norberg.

Taher tillfrågas om hur deras relation sett ut. Taher uppger att de inte varit ett par utan  
har varit nära vänner och hon har nästan varit som en dotter för honom. Hon bodde tidvis 
mycket hemma hos Taher. Taher uppger att många boende i området säkert kan bekräfta det.

Taher tillfrågas om de haft en kärleksrelation. Taher svarar nej, han ställde bara upp för  
och hjälpte henne. Taher tillfrågas om de haft någon sexuell relation någon gång. Taher 
svarar nej, aldrig.
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Taher tillfrågas om han ser dem som vänner. Taher uppger att de aldrig haft någon vänskap 
där man haft något i kikaren utan de har varit nära vänner och Taher har fortsatt att ställa upp 
för henne efter att han flyttade till Halmstad.

Taher tillfrågas om när de senaste hade kontakt. Taher svarar att han tror att det var 10-12 
dagar sedan då de skickade meddelanden till varandra. bror skulle komma på besök 
till henne i Norberg och hon ville ha hjälp av Taher att skicka adressen till henne så att hon 
kunde ge rätt adress till sin bror. Taher uppger att han sen fick veta att det inte var hennes 
bror som kommit dit utan hennes pojkvän. Taher ogillade detta och uppmanade henne till att 
inte göra så nu när hon var i Sverige. När hon inte lyssnade ville inte Taher ha kontakt med 
henne och blockerade hennes nummer. har sedan försökt att kontakta Taher via andra 
sociala medier men han har blockerat henne även där.

Taher tillfrågas om vad det var i det  gjorde som han blev arg över. Taher uppger att 
han blev arg över att hon ljög om att det var hennes bror som skulle komma dit men det 
visade sig vara andra killar. Taher tillfrågas om vad det är i att det är andra killar som kommit 
dit som gjort honom upprörd eller arg. Taher svarar att han inte blir arg. Han tänkte dock att 
om någonting skulle hända i framtiden så ville han inte få skulden för något, vilket han dock 
nu fått.

På fråga svarar Taher att  och han haft kontakt både genom samtal och skriftliga 
meddelanden via Telegram. Taher berättade även för att han blockerat henne men hon 
förklarade då för honom att hon aldrig kommer att släppa taget om honom. Taher uppger att 
han svarat att han inte har någon tid över att ägna åt henne och att han har lektioner och annat 
att ta hand om.

ÖVRIGT
Taher tillfrågas om när han senast var i Norberg. Taher svarar att han inte varit där sedan han 
flyttade i början av året. Har ingen anledning att besöka Norberg. 

UPPGIFTER
Taher delges att i förhör berättat om att Taher kom hem till henne. De åkte iväg 
tillsammans i bil, där de sedan blev osams. Taher tog henne sedan till ett område utanför 
Norberg, där han våldtog henne och tvingade eller kastade ner henne i ett djupt gruvhål.

Taher tillfrågas om det finns någon sanning i det som  berättat. Taher svarar att för det 
första så har han inte rätt att köra bil och för det andra har han inte tillgång till bil. 
Förhörsledaren upprepar att frågan var om det finns någon sanning i det som berättat. 
Taher svar nej.

Taher tillfrågas om det finns någon anledning till att  skulle vilja sätta dit honom för 
någonting. Taher uppger att det är mycket möjligt att hon gjort det här med någon annan och 
sedan lägger skulden på honom. Taher tillfrågas om varför hon skulle göra det. Taher svarar 
att när han berättade för att han skulle blockera henne i telefonen så sa hon att hon 
skulle skapa Taher ett bekymmer så att han inte ens själv skulle kunna ana vad hon gjort mot 
honom. Tillfrågad om när hon uttryckte detta svarar Taher att det var innan han blockerade 
henne för ungefär 10-12 dagar sedan. Taher uppger att hans misstag var att han inte 
polisanmälde henne då.

MOBILTELEFONER
Taher delges att polisen tog tre mobiltelefoner i beslag från hans lägenhet under kvällen den 
24/4 och förevisas bilder på dessa. Han ombeds berätta om vems de olika telefonerna är.
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BG45646-1 - Det är Tahers telefon.
BG45646-2:1 - Det yngsta barnets telefon
BG45646-2:2 - Även detta är yngsta barnets telefon

Tillfrågad om kod till sin mobiltelefon avböjer Taher att uppge koden då han inte är tvingad 
att svara.

BANKENGAGEMANG
Taher tillfrågas om han har konton i någon bank. Taher svarar nej. Han får kort att betala med 
i affärer från Migrationsverket. Kortet ska ligga bland barnens tillhörigheter.

Taher har inte heller några andra betal- eller kreditkort.

 Paus i förhöret 19:46 - 19:56

SLUTLIGEN
Taher tillfrågas om det är något han vill berätta som han inte fått möjlighet att berätta om. 
Taher svarar nej. 

Advokat Maria Wilhelmsson tillfrågas om hon har några frågor. Hon svarar nej.

Förhöret avslutas
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tillfrågas om han förstått misstankarna. Taher svarar ja, han förstår.

Taher tillfrågas om det uppfattades rätt i tidigare förhör från den 25/4 att han åkte hem från 
Stockholm på morgonen, fredagen den 22/4 någon gång kring 05:20. Taher svarar ja. Någon 
gång vid 05:19 eller 05:20 begav han sig mot Göteborg.

Taher förevisas bild från Trafikverkets övervakningskameror där man ser honom på 
Stockholm C på fredag morgon kl. 05:11. Taher tillfrågas om det är han som syns på bilden. 
Taher svarar ja. Taher förevisas därefter en bild från perrongen i Stockholm och sedan en bild 
då Taher kommer till Göteborg C kl 08:35 för att sedan kliva på tåg mot Halmstad. 
Förhörsledaren påtalar att polisen undersökt de uppgifter som Taher lämnade i tidigare förhör.

Taher berättade även i tidigare förhör att han kom till Stockholm på torsdagen den 21/4 någon 
gång vid 17-tiden på eftermiddagen. Taher tillfrågas om det var rätt uppfattat från 
förhörsledaren. Taher svarar att han tog tåget mot Stockholm någon gång vid kl. 11. Taher 
uppger att han inte är säker på exakt när han kom fram till Stockholm men tror att det måste 
ha varit efter kl. 16. Tillfrågad om det stämmer att han skulle träffa någon för att prata om ett 
jobb svarar Taher ja. Taher blev uppringd av en som sa att han skulle sluta jobba vid 17 och 
de skulle träffas i Stockholm. Träffen blev dock aldrig av. 

Taher delges att Polisen inte hittat honom på några övervakningskameror som visar på att han 
skulle ha kommit till Stockholm vid den tiden runt kl. 17. Taher uppger att han inte är säker 
på om klockan var 16 eller 16:30 men förhoppningen hos Taher var att han skulle få ett arbete 
som han desperat sökte efter. Det var syftet med resan, men vilken tid exakt det var vet inte 
Taher.

Taher delges att Polisen dock hittat Taher på en övervakningskamera på Stockholms Central 
under torsdagen den 21/4 men att klockan då är 05:49 på morgonen. Taher uppger att han inte 
vet hur det kommer sig, han var inte där 05:49 på morgonen. Taher uppger att han klev på 
tåget någon gång efter klockan 11 och har ingen aning om att han skulle ha varit där på 
morgonen. Taher förevisas bilder från Stockholm C med tidsstämpel 05:49 och 05:54 den 
21/4.

Taher delges att han enligt bilderna kom till Stockholm på morgonen den 21/4 och att det tåg 
han klev av kl. 05:49 var ett nattåg som gått via Halmstad. Taher uppger att han inte har en 
aning om när de här bilderna kan vara tagna. Det Taher vet är att han klev på tåget mot 
Stockholm strax efter kl 11 den dagen och kom dit någon gång efter klockan 16. Taher 
tillfrågas om det inte är han som syns på bilderna. Taher svarar att det är han på bilderna. 
Förhörsledaren påtalar att de bilderna är daterade 05:49 på Stockholm C. Taher uppger att det 
kan vara från fredagen. Förhörsledaren påtalar att det är Trafikverkets övervakningskameror 
och att det är torsdag morgon, den 21/4 kl 05:49. Taher svarar att han inte har någon aning 
om detta.

Taher delges att det i en jacka som hittades hemma hos honom, bedömt vara samma jacka 
som han bär på bilderna, låg ett kvitto från Pressbyrån i Halmstad. Inköpet var på 30kr och 
daterat på onsdag kväll den 20/4, innan nattåget passerade. Tillfrågad om han har något 
minne av att han handlade på Pressbyrån och sedan klev på ett nattåg svarar Taher att han inte 
har köpt någonting. Taher tillfrågas om varför det då skulle ligga ett sådant kvitto i hans 
jacka. Taher svarar att han inte vet, han kan ha fört någon anteckning på det men han minns 
inte att han ska ha köpt något.

Förhörsledaren påtalar att det på bilderna syns att Taher kommer till Stockholm C innan 
klockan 06 på morgonen. Taher tillfrågas därför om vad han gör efter att ha kommit dit. 
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Taher svarar att han inte alls kom till Stockholm klockan 06 på morgonen utan att han 
påbörjade resan strax efter 11 och var i Stockholm mellan kl. 16-17 på eftermiddagen.

Förhörsledaren förevisar bild och delger Taher att han på morgonen den 21/4 kl. 05:56 kliver 
på ett nytt tåg. Taher tillfrågas om vart det tåget gick. Taher svarar att han inte vet. Det han 
minns är att han under torsdagen åkte tåg från Halmstad till Göteborg och från Göteborg till 
Stockholm. Förhörsledaren påtalar att man ser att Taher kliver på ett tåg kl 05:56. Det tåget är 
benämnt som Tåg nr 12, går mot Falun och har avgångstid kl. 06:14. Taher uppger att han 
inte vet något om det.

Förhörsledaren påtalar att det ju syns att han kliver på tåget. Taher uppger att han inte har åkt 
någonstans. Taher tillfrågas om vad han gjorde den dagen, utifrån att bilderna talar för att han 
klev på ett tåg mot Falun när själv Taher säger sig ha varit i Halmstad. Taher uppger att han 
har åkt från Halmstad till Göteborg och att han hade busskort han kunde använda för det. 
Förhörsledaren påtalar att det fortsatt är så att Taher syns på Stockholms Central på morgonen 
under torsdagen och ombeds berätta vad han gör under torsdagen. Taher uppger återigen att 
han påbörjade resan vid 11-tiden och att han kom fram efter klockan 16. Tiden dessförinnan 
har Taher ingen aning om.

Taher tillfrågas om han ifrågasätter att det här han som syns på bilderna. Taher svarar att det 
är han som är på bilden, men uppger att han inte har varit där då. Taher vet inte hur bilden har 
hamnat där. Förhörsledaren påtalar återigen att bilderna som förevisas är från Trafikverkets 
övervakningskameror från Stockholm Central.

Förhörsledaren förevisar en bild och delger Taher att han kl 20:16 på torsdagskvällen den 
21/4 kommer tillbaka till Stockholm Central med tåg som avgått från Falun. Taher kliver 
således på ett tåg mot Falun vid 06-tiden på morgonen och kommer åter till Stockholm vid 
20:16 med tåg från Falun. Taher uppger att han inte har en aning om detta, han måste tänka 
på hur det kan vara möjligt att Polisen säger att han ska ha åkt till Falun och sen åter till 
Stockholm. Förhörsledaren klargör att det inte påstås att Taher varit i Falun men att han klivit 
på ett tåg som går mot Falun som är tågets slutstation.

Taher tillfrågas om han minns något om vad han gör den torsdagen den 21/4 eller om det 
fortsatt är så att hans uppfattning är att han satt på tåg mellan Göteborg och Stockholm den 
dagen. Taher svarar att han inte minns vad han gjort. Taher beklagar att han inte minns om 
han varit där vid de tider som det pratats om.

Taher delges att IT-forensiker tagit sig in i och tagit del av information från den telefon som 
han vid tidigare förhör uppgav var hans. Analys och undersökning av innehållet pågår 
fortfarande men det kan redan nu konstateras att samtalshistorik i telefon tycks vara raderad. 
Detta fram till någon gång på fredagskvällen den 22/4. Taher tillfrågas om varför han raderat 
innehållet i sin telefon. Taher svarar att han inte rört sin mobiltelefon, den är som den har 
varit. Taher delges att den person som analyserat innehållet i telefonen har bedömt att historik 
i telefonen har raderats. Taher uppger att han för en eller ett par månader sedan råkade tappa 
telefonen. Det gjorde att telefonen efter det inte sparat uppgifter om samtal och liknande. 
Taher uppger att han själv funderat på vad han skulle göra åt det. Taher uppger att uppgifter 
om samtal och kontakter har sparat i telefon i högst 4-5h innan de försvunnit. Taher delges 
att det noterats att telefonen använts under den tid som historik tycks vara raderad.

Taher tillfrågas om han kan telefonnumret till telefonen. Taher svarar ja och uppger 073-73 
928 20. Taher delges att det är det nummer som sitter i den telefon som Polisen har undersökt.

Förhörsledaren repeterar att det i den misstanke som Taher har delgivits idag, framgår att 
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och att det var därför som hon betedde sig så.

Utifrån att Taher beklagar att nu anklagat honom, tillfrågas han om hans inställning 
fortsatt är att ska ha hittat på det här. Taher svarar ja. I samband med att  skaffade 
sig en pojkvän så blockerade Taher henne och när Taher gjorde det började att anklaga 
honom för saker. Taher tillfrågas om det var det han berättade om i tidigare förhör. Taher 
svarar ja. Taher tror dock inte att han berättade om självmordsförsöken då. Anledningen till 
det är antagligen att han vid ett olycksfall i Iran skadade huvudet och därför kan han ha glömt 
att berätta vissa saker.

Advokat Anders Ylönen tillfrågas om han har några frågor. Advokat Ylönen svarar nej.

Taher tillfrågas avslutningsvis om hans inställning fortsatt är att han förnekar brott. Taher 
svarar ja, han har inte gjort något och känner inte till något om vad som hänt heller.

Förhöret avslutas
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Taher delges att det finns övervakningsfilm från Pressbyrån i Halmstad från kvällen den 20/4 
gällande ett inköp, vars kvitto, anträffades i Tahers jacka. På övervakningsfilmen kan man se 
att det är Taher som handlar och köpet görs med hans kort. Taher uppger att han vet att han 
köpte "Cheeze Doodles" på Pressbyrån. Taher uppger att han varit tankspridd i de första 
förhören och att han därför inte kommit ihåg det tidigare.

TAHERS UPPGIFTER OM SIN RESA
Taher uppger att han känt sig orolig och hotad vid de inledande förhören och att han känt sig 
orolig för sina barn och därför inte riktigt vetat hur han ska förklara och berätta saker. Taher 
uppger att han nu känner sig lugnare då han vet att hans barn blivit omhändertagna av 
Socialtjänsten. Taher uppger att han nu när han känner sig lugnare gällande barnen och frågar 
om han kan få berätta om omständigheterna kring sin resa. Förhörsledaren svarar ja.

Taher berättar att han hade stämt träff med en kvinna i Avesta och det var hon som köpt 
biljetterna till honom, så Tahers resa fortsatte från Stockholm till Avesta. Tanken var att 
Taher och kvinnan skulle träffas och sitta och prata i 1,5 - 2h och därefter skulle Taher ta 
tåget åter mot Stockholm. Taher hade biljett till återresa vid 10-tiden.

Taher uppger att han kom till Avesta kl 8 och vid 8:20-8:30 kom kvinnan i sin bil och 
hämtade upp honom. I bilen kände sig Taher törstig och frågade om kvinnan hade vatten med 
sig vilket hon hade. Taher drack ur vattenflaskan och efter att ha druckit halva flaskan så 
började det kännas svart framför ögonen och Taher visste inte vart han var någonstans eller 
vad som hände med honom, allt bara svartnade till.

Kvinnan körde sedan på små oasfalterade vägar mot Sala i 30-40 minuter. När de kom fram 
till ett ställe så stannade hon bilen och sa "nu kan vi göra det". Taher frågade vad hon menade 
med att "kan göra det". Taher svarade också kvinnan att han var där för att prata om 
äktenskap och så men förstod inte vad kvinnan menade det hon sa. Kvinnan gick fram till 
Taher, tog av honom byxorna och började göra "det där" med honom. När hon var klar så 
satte hon sig återigen i bilen och fortsatte färden.

Taher uppger att hon körde vidare mot Sala och Uppsala. De kom aldrig fram till Uppsala 
utan hon vände senare om och tillbaka mot Avesta. Kvinnan stannade återigen på den här 
grusvägen och de gjorde "något" med varandra. Efter det så fick kvinnan ett samtal. Hon 
svarade utan vanliga inledande hälsningar och sa saker som "ja, vi har gjort det", "vi håller 
på" och liknande saker. Taher uppger att han blev förvånad över kvinnans beteende eftersom 
kvinnan var en sådan som bar sjal.

Kvinnan fick flera frågor i telefonen som hon svarade på. Det var frågor om hur det gick, vart 
de var och så. Kvinnan svarade att hon var "med honom" och att de "håller på". Det ska också 
ha uttalats att hon inte ska göra något galet. 

När man sedan kom tillbaka till Avesta/Krylbo så stannade kvinnan bilen och tog Tahers 
mobiltelefon och raderade i stort sätt allt som fanns i den. När Taher sedan skulle lämna bilen 
sa kvinnan att "det som vi nu har gjort, det är jag som sett till att göra det", att det var hennes 
initiativ och att Taher inte att gjort någonting. Kvinnan sa också att Taher nu skulle komma 
att få med polisen att göra, att hon kände till Tahers adress och att hon skulle kunna göra vad 
som helst och utsätta hans barn för elände.

Taher uppger att han, efter att ha klivit ur bilen, blev liggande på en gräsmatta för att sedan 
krypa mot en bro. Där blev han kvar i upp emot två timmar. Han vaknade till när en äldre 
svensk man med sparkade till honom på foten och undrade vad som hänt. Taher berättade att 
han var lite yr och mannen frågade om ha skulle larma en ambulans men Taher sa nej. Sedan 
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gick Taher mot tågstationen och där stod ett tåg och väntade. Taher hörde något i 
högtalarsystemet och frågade om tåget var på väg till Stockholm. Svaret var ja och Taher klev 
ombord. Han somnade till på sätet en stund. När konduktören kom så kollade han in i sin 
mobiltelefon och såg att hans biljett saknades. Konduktören kunde dock se i sin apparat att 
Taher hade biljett och han fick därför åka med tåget. Taher tror att det var kvinnan som 
raderade allt i telefonen, inklusive biljetterna.

Väl åter i Stockolm ringde Taher till den här mannen som han stämt träff om arbete med och 
som Taher berättat om i tidigare förhör. Mannen svarade dock inte. Taher lämnade över 
numret till en annan person och bad honom att ringa. Tio minuter senare ringde Taher 
återigen samma nummer och då såg han att telefonen var helt avstängd. Han kom då på att 
kvinnan sagt att han inte kommer behöva bry sig om arbete och så. Taher uppger att han inte 
visste att de två kvinnorna och den här mannen hade en plan för att sätta dit honom.

Taher tillfrågas om vem den här kvinnan han träffar i Avesta är. Taher svarar att hon sagt att 
hon heter Marjan men att hon i hemlandet kallas Mehrabonjon. Taher tillfrågas om hur de 
kom att komma i kontakt med varandra. Taher svarar att Marjan ringde honom ett par dagar 
efter att han hade blockerat  Marjan frågade om Taher behövde en vän, men han 
sa att han inte behövde någon och att han hade det bra som han hade det. Taher uppger att de 
fortsatte att prata med varandra fem till sex nätter i rad och att de antagligen pratade minst en 
timme  de gångerna. Marjan föreslog sedan att Taher skulle resa till henne så att de kunde 
träffas och prata öga mot öga istället.

Tahar tillfrågas om det är rätt uppfattat att det var Marjan som hämtade upp honom och att 
han blev yr efter att ha druckit ur en vattenflaska. Taher svarar ja, han kände sig berusad och 
groggy som om man druckit alkohol.

Tillfrågad om det var rätt uppfattat att de hade sex med varandra svarar Taher ja. Tillfrågad 
om detta var på en grusväg mellan Avesta och Sala svarar Taher att det var ända framme vid 
Sala.

ANALYSSVAR NFC
Taher delges att efter att hon räddats ur gruvhålet fördes till sjukhus där hon vårdades 
för sina skador och att man även tog prover på henne. Ett av dessa prover har analyserats av 
NFC och svaret visar på Tahers DNA. Taher tillfrågas om hur det kommer sig att hans DNA 
hittas när man undersöker  Taher svarar att han inte vet. Taher berättar att kvinnan efter 
att hon haft sex med honom tog av sig sina trosor och stoppade dem i handskfacket i bilen. 
Taher misstänker att det kan handla om det och att han inte vet varför kvinnan gjorde så.

Taher tillfrågas om varför hans DNA hittas då när provtas, då det var Marjan han 
träffade. Taher förklarar att Marjan fick det där samtalet i bilen som hon besvarade. Han 
uppfattade inte så mycket då men när han senare har tänkt på det så tänker han att det var en 
fälla de planerade mot honom.

Taher delges att det DNA som hittats är i form av hans sperma och att provet togs i  
kropp, i hennes vagina vid livmodertappen. Taher uppger att han varken träffat  

eller haft någonting med henne att göra. Förhörsledaren påtalar att hans sperma finns i hennes 
kropp när hon hittas i gruvhålet och frågar hur det kommer sig. Taher svarar att han inte vet 
vad varit och vad hon gjort. Taher tillfrågas om han har någon förklaring till varför 
hans sperma finns i kropp. Taher svarar att som han sagt tidigare, kvinnan tog av sig 
sina trosor och stoppade undan dem. Taher misstänker att det handlade om en fälla som de 
hade planerat mot honom.
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Taher delges att analyssvaret är en "grad +4" vilket betyder att det talar extremt starkt för att 
det är hans sperma. Taher tillfrågas om han hade sex med  den där dagen. Taher svarar 
nej och tillägger att han inte hade träffat på 3-3,5 månader och inte haft kontakt på 
10-12 dagar efter att ha blockerat henne.

FÖREHAVANDEN I AVESTA
Taher tillfrågas om han minns vad han gjorde i Avesta mer än att bli upphämtad på 
tågstationen. Taher svarar att inte vet riktigt.

Taher delges att det vid en husrannsakan hemma hos honom anträffades ett kvitto från Preem 
i Avesta. Det är daterat 2022-04-21 kl 11:41 och gäller en kontant betalning på 300kr för 
bensin. Taher tillfrågas om det var han som var där och tankade. Taher svarar att han kände 
sig yrvaken. Han vet inte vad kvinnan förde honom eller vad hon utsatte honom för. Han 
minns inte. Känslan han hade var att han var den som när man dricker alkohol och inte 
känner sig riktigt vaken.

Taher förevisas en övervakningsbild där han står i en kassakö och tillfrågas om han kan 
berätta vad han gör. Taher berättar att kvinnans bil luktade som om att hon haft får och djur i 
den. Taher fick pengar av kvinnan för att gå in och köpa rep. Taher undrade varför hon inte 
själv gjorde det, men han var inte riktigt vaken så han gjorde det och gick sedan och satte sig 
i bilen igen.

Taher tillfrågas om vad det var han köpte. Taher svarar att kvinnan sa åt honom att han var 
tvungen att köpa rep. De behövdes till hennes får. Repen hon haft tidigare hade gått sönder 
och hon behövde dessa för att hålla fåren inne.

Förhörsledaren påtalar att Taher inte frågat om vart bilderna kommer ifrån och tillfrågas 
därför om han känner igen vart han är. Taher svarar att han inte minns vart han var 
någonstans.

Taher delges att bilderna kommer från Biltema i Avesta och daterade 2022-04-21 kl 14:38. 
Taher tillfrågas om det var så att han fick pengar av kvinnan att betala med. Taher svarar ja, 
han fick pengar och en bild på det han skulle köpa. Tillfrågad om ur mycket han fick svarar 
Taher att han fick en 500-lapp.

Taher delges att man på övervakningsfilmen kan se hur han tar upp en stor bunt sedlar från 
sina byxor, stor och räknar pengar och sedan betalar exakt 300kr. Taher svarar att det sades 
att det kostade 300kr så han betalade det. Han fick behålla 200kr. Förhörsledaren påtalar att 
det inte stämmer för Taher tar inte emot någon växel.

Förhörsledaren påtalar att det på övervakningsfilmen inte framstår som att han är särskilt 
snurrig utan att han vet vad han gör i butiken. Taher svarar att han var yr men han kunde hör 
av kassörskan och så sa när han var där.

Taher delges att i förhör uppgett att Taher, efter att ha knuffat ner henne i gruvhålet, 
lämnar platsen för att sedan komma tillbaka med rep som han kastade ner för att han ville att 
hon skulle komma upp igen. När Polisen sedan kontrollerar om det gjorts inköp av rep i 
närområdet så ses han på en övervakningsfilm där han köper 3x15m rep. Förhörsledaren 
påstår att det därför är troligt det som säger. Taher svarar att det är som han sagt 
tidigare, han har inte haft kontakt med alls och inte visste inte vart hon befann sig. 
Taher uppger att de har planerat en fälla mot honom i samförstånd med varandra och att de 
bara vill sätta dit honom. Taher uppger att han aldrig i hela sitt liv skadat någon, inte ens en 
liten fågel, och än mindre att han skulle skada någon person eller knuffa ner en människa i ett 
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30-45meter djupt hål. Taher frågar varför han skulle göra det. Förhörsledaren delger Taher 
att gruvhålet var 24 meter djupt.

MOBILPOSITIONERING
Taher tillfrågas om han var i Norberg den här dagen. Taher svarar nej, han reste inte till 
Norberg. Förhörsledaren påtalar att hans telefon var det. Taher svarar att han inte alls var i 
Norberg, han lämnade inte Avesta.

Taher delges att hans telefon kopplade upp mot en mast i Avesta ungefär samtidigt som 
tankningen på Preem ägde rum. Därefter kopplar telefonen upp i Norberg och Taher tillfrågas 
om hur det kommer sig. Taher svarar att han inte varit i Norberg. Han satte sig i bilen och 
kvinnan körde honom mot Sala och Uppsala men inte åt det hållet. Taher har därför ingen 
aning om hur det kommer sig att telefonen kopplar upp i Norberg.

Taher och advokat Ylönen delges att Polisen tagit in mastuppkoppling som Tahers 
mobiltelefon och SIM-kort gjort, så kallade "HÖK-listor". Dessa visar att Tahers 
mobiltelefon var i Norberg den här dagen. Taher svarar att han inte varit i Norberg. Han var 
snurrig och kvinnan körde runt honom i bilen, men han är säker på att han inte varit i Norberg.

Taher delges att hans mobiltelefon under eftermiddagen kopplar upp i området där gruvhålet 
ligger och tillfrågas om hur det kommer sig. Taher svarar att han inte har varit där. Han har 
inte sett  och vet ingenting om henne. Han har ingen aning om varför hans 
mobiltelefon kopplar upp mot en telefonmast i området.

Taher delges att mobiltelefonen sedan återvänder till Avesta/Krylbo och i princip följer 
tågspåret som går från Avesta tillbaka mot Stockholm C. 

Taher delges att han kan ses på övervakningsbilder från en bankomat på Stockholm C kl. 
22:32 på torsdagskvällen den 21/4. Taher svarar att det stämmer. Han gjorde uttaget. Han 
träffade en person som han trodde var afghan men personens språk var snarare från Pakistan. 
Personen behövde pengar för att köpa eller handla något så Taher tog ut pengar.

Taher delges att det framgår av utredningen att han tar ut 1700kr, men också att han i 
samband med detta står med sin mobiltelefon i handen. Därför påstås det att det är han som 
har sin mobiltelefon med sig och att han därför är i både Norberg och vid brottsplatsen vid 
Långgruvan under dagen. Taher svarar att det inte stämmer. Han var inte där och minns 
ingenting av det.

YTTERLIGARE BESLAG AV MOBILTELEFONER
Taher delges att det togs ytterligare två telefoner i beslag i samband med en husrannsakan i 
hans rum. Taher förevisas bilder på BG56284 punkterna 1 och 6. Taher uppger att det är 
telefoner som använts av hans barn.

KOMPLETTERNADE FRÅGOR
Taher tillfrågas om han har flera uppgifter kring kvinnan han träffade i Avesta som hette 
Marjan så att polisen kan komma i kontakt med henne för att hon ska kunna bekräfta Tahers 
historia.

På fråga om vart Marjan bor svarar Taher att hon sagt att hon bor någonstans mellan Avesta 
och Sala. När de ska ha närmat sig bostaden ska det ha funnits två mindre barn där, en pojke 
och en flicka.

Marjan ska vara afghansk och i 35-års åldern. Taher uppger att hon sagt att hon bott i Iran i 
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20 år och 9 år i Sverige. Därför verkar hon vara runt 35år.

Tillfrågad om de hade kontakt på telefon den dagen svarar Taher att det var hon som 
kontaktade honom via appen "Imo". Han har aldrig ringt henne. Tillfrågad om de inte hade 
kontakt på telefon när han anlände till Avesta svarar Taher att de hade pratat under natten 
fram till fyra-tiden på morgonen. Men sen skulle de bara mötas upp någon gång runt kl 8:20 
när han kommit fram.

Tillfrågad om hur bilen såg ut svarar Taher att det var en grå bil men den var väldigt smutsig. 
Han vet inget om vilket bilmärke det var.

AVSLUTNINGSVIS
Advokat Ylönen tillfrågas om han har några frågor. Han svarar nej.

Taher tillfrågas om han har något han önskar tillägga. Taher uppger att han verkligen är 
ledsen för att den kvinna som varit hemma hos honom i 8-9 månader och fått äta hos honom 
nu anklagar honom för det här. Taher berättar att ingen annan skulle peka ut honom som 
syndare, en person som begår fel eller är en dålig person. 

Taher berättar vidare att sagt, då hon varit hos honom, att han är en väldigt bra pappa 
mot sin dotter och att dottern har sin frihet. Taher svarade  att han bara tar hand om sina 
barn så gott han kan.

Taher tillfrågas avslutningsvis om det fortsatt är så att han förnekar brott. Taher svarar att han 
tar ansvar för det han gör och frågar varför han ska ansvar för något han inte gjort. Taher 
uppger att Polisen gärna får vända sig till hans grannar för att höra hur han är som person.

Förhöret avslutas 13:22
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Våldtäkt, genom att med våld ha tilltvingat sig penetrerande samlag med målsägande  
Brottet har ägt rum under torsdagen den 21/4 vid Långgruvan i Norbergs kommun.

Som alternativ misstanke till försök till mord delges Taher Amini följande:

Synnerligen grov misshandel, genom att den 21/4 vid Långgruvan i Norbergs Kommun ha 
misshandlat  med slag, knuffar samt dragit henne i kroppen och därefter knuffat 
ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål. Detta har orsakat målsägande bland annat smärta, 
frakturer och öppna frakturer. Taher har visat särskild hänsynslöshet.  har 
orsakats synnerligt lidande och fått bestående kropssskador.

Olaga frihetsberövande, genom att efter att ha knuffat ner  i gruvhålet ha lämnat 
kvar henne i det en längre tid fram tills dess att hon räddades av allmänhet den 22/4.  

hade ingen möjlighet att lämna gruvhålet utan hjälp.

RESA TILL AVESTA 
I tidigare förhör berättade Taher att han hade bokade biljetter för resan till Avesta. Taher 
delges att polisen inhämtat uppgifter från SJ och att det där framgår att det stämmer att Taher 
hade biljett bokad för resan från Halmstad till Avesta via Stockholm C. Han hade även en 
biljett bokad för hemresa tidigt under förmiddagen. 

Förhörsledaren spelar därefter upp en ljudfil som är på Tahers eget språk. Advokat Ylönen får 
i samband med detta läsa den översättning som gjorts av ljudfilen. Taher tillfrågas sedan om 
vad det är som hörs på ljudfilen. Taher svarar att hans vän sagt att han ska skaffa biljetter som 
vännen kommer att stå för. Taher berättar att han därför gjorde så och att det var han själv 
som skaffade biljetterna. 

Förhörsledaren påtalar att Taher i tidigare förhör uppgav att det var en Marjan som hade 
bokat biljetterna till honom. Taher uppger att Marjan sade åt honom att han skulle köpa 
biljetter och att hon skulle betala för dem. Taher uppger att det inte alls spelar någon roll vem 
som köpt biljetterna. Förhörsledaren svarar att det gör skillnad om det var Taher eller någon 
annan som bokade resan. Taher uppger att det det för honom inte gör någon skillnad även om 
det gör det för förhörsledaren, men berättar att Marjan sagt att hon hade skickat 1500kr och 
att Taher skulle skaffa biljetter för pengarna.

Taher tillfrågas om till vem han skickade ljudfilen. Taher svarar att han skickade den till en 
vän som skulle skaffa biljetterna. Tillfrågad om vad vännen heter svarar Taher att han heter 
Ali Karimi. Taher delges att det stämmer med vad som framkommit i utredningen och att 
ljudfilen skickades till Ali Karimi den 20/4. Taher uppger han inte minns vilket datum det 
var. Det han minns är att Marjan sa att han skulle få pengar och skaffa biljetter. Taher 
tillägger att han, när det gäller  inte hade en aning om henne. Det handlar bara 
om falska anklagelser från hennes sida.

Taher delges att polisen pratat med Ali Karimi och att polisen kan se att Taher försökte att 
söka Ali innan ljudfilen skickades. Det kan också ses att de har kontakt på telefon i samband 
med att biljetten bokades. Ali Karimi har berättat att han mottog en swishbetalning där det 
stod "taher" och att det var 1500kr. Den betalningen kan också ses i transaktionshistorik på 
Alis konto.

Taher tillfrågas om det väl är så att han själv inte har Swish. Taher svarar att det stämmer att 
han inte har Swish och berättar att han överlämnade pengar till en butik som swishade dem 
vidare till Ali. Tillfrågad om vart butiken ligger svarar Taher att den ligger i Halmstad. Taher 
delges att det stämmer med vad som framkommit i utredningen och att den som swishade 
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heter Fahrad Aradan och han äger en kiosk i centrala Halmstad. Fahrad har i förhör berättat 
att han inte känner Taher men att han, i sin butik, brukar hjälpa personer som behöver hjälp 
att föra över pengar.

Förhörsledaren påtalar att Taher gör ganska stora ansträningar för att ta sig till Avesta den 
aktuella dagen. Taher svarar att det dels var för det arbetsrelaterade mötet i Stockholm. 
Marjan hade också sagt att Taher till 100% var tvungen ta sig dit. Taher berättar att det han 
inte visste om då var att det var en fälla som och Marjan gjort i samförstånd för 
att sätta dit honom.

Förhörsledaren delger Taher att det gjorts och görs efterforskningar gällande Marjan. Varken 
i svensk folkbokföring eller i Migrationsverkets system så finns det någon person som 
stämmer in på beskrivningen som Taher lämnat gällande henne.  Inte heller har det i Tahers 
telefon hittats någon information om Marjan. Taher tillfrågas därför om Marjan finns på 
riktigt. Taher svarar att hon presenterade sig som Marjan. Taher vet inte nu om hon kanske 
egentligen heter något annat men Marjan var vad hon sa att hon hette.

ANALYS AV MOBILTELEFON
Taher tillfrågas om det var rätt uppfattat vid tidigare förhör att Marjan hämtade upp Taher vid 
tågstationen, att de åkte mot Sala och Uppsala men aldrig kom fram till Uppsala. Taher svarar 
att det stämmer.

Taher tillfrågas om han vet att han i tidigare förhör fick veta att hans telefon befunnit sig i 
Norberg. Taher svarar att han inte har varit i Norberg och frågar hur det kommer sig att hans 
telefon varit där. Förhörsledaren svarar att det är en fråga som även förhörsledaren har i 
sådana fall.

Taher tillfrågas om han vet hur det fungerar med en mobiltelefon och hur den kopplar upp 
mot olika master. Taher svarar att han inte vet det. Förhörsledaren ger därför Taher en 
förenklad förklaring gällande detta: När en mobiltelefon används och den inte är kopplad till 
ett WIFI så kopplar den upp signaler mot en telefonmast. Det gäller både vid samtal eller surf 
med datatrafik. Information om vilka uppkopplingar som gjorts sparas hos telefonbolagen 
och vid grova brott kan polisen, efter beslut från tingsrätten, begära ut och inhämta den 
informationen. Polisen får då information om vilka samtal som gjorts, till vilka 
telefonnummer och vart telefonen har befunnit sig.

Taher förevisas en kartbild, som är ett utkast i utredningen, för att få se hur det ser ut när man 
spårar en mobiltelefons rörelser och att sådant arbete pågår för att se hur Tahers mobiltelefon 
har rört sig.

Taher delges att hans mobiltelefon, kl 10:43 torsdagen den 21/4, kopplar upp mot en 
telefonmast i Norberg. Taher tillfrågas om hur det kommer sig. Taher svarar att han inte har 
varit i Norberg. Taher uppger att han har varit i Avesta och i närheten av Sala, men han har 
inte satt sin fot i Norberg. Förhörsledaren påtalar att telefonen har varit i Norberg flera gånger.

Vidare delges Taher att telefonen är i Norberg och sedan är den i Avesta i samband med att 
det också sker en tankning som finns på kvitto. Telefonen rör sig på ett sätt som gör att 
polisen kan säga att den rör sig med bil eftersom den växlar mellan master i en hastighet som 
ingen människa skulle kunna cykla eller springa. Telefonen är i Norberg 10:43, och 12:01, 
13:16 uppkopplad mot en mast som ligger i skogen norr om brottsplatsen. Sedan i Norberg 
igen och under under ganska lång tid därefter uppkopplad mot en mast nära brottsplatsen med 
flera uppkopplingar. Telefonen återvänder sedan till Avesta för att sedan röra sig längs med 
tågspåret från Avesta vid samma tid som det har konstaterats att Taher reste från Avesta mot 
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Stockholm. Telefonen kan sedan följas till Stockholm där den är kvar innan den rör sig mot 
Göteborg och Halmstad.

Taher tillfrågas om vad han gör den dagen efter att han kom till Avesta och att det inte är 
troligt, utifrån det Taher nu fått veta, att han åker mot Sala. Taher uppger att kvinnan 
plockade upp honom kl 8:30. Taher frågade efter vatten vilket kvinnan hade. Taher sa att de 
kunde köpa vatten på en affär, men kvinnan sa att hon hade vatten och gav honom flaskan. 
Efter att Taher druckit av vattnet så vet han inte riktigt vad som hände. Det enda som han 
minns är att hon svängde mot Sala. Förhörsledaren frågar hur det kommer sig att Taher kan 
vara säker på att han inte var i Norberg om han nu var så borta som han beskriver att han var. 
Taher svarar att kvinnan inte svängde mot Norberg utan tog vägen mot Sala och Uppsala.

Taher tillfrågas om han träffade den aktuella dagen. Taher svarar att han varken träffat 
eller haft kontakt med  på två veckor då. Taher förklarar vidare att de hade haft kontakt 
på telefonen via telegram två veckor innan. Det var när ville ha adress skickad till sig 
som hon skulle ge till sin bror. Efter den gången så blockerade Taher  Taher tillägger 
att det var som ringde upp honom då, inte tvärtom. Tillfrågad om de träffats fysiskt så 
svarar Taher att han inte träffat  sedan han flyttade från Norberg.

NY MOBILTELEFON
Taher tillfrågas om han känner igen telefonnumret 076-446 96 63. Taher svarar nej. Taher 
uppger att det inte är hans nummer, men han kommer knappt ihåg sitt eget telefonnummer 
längre. Taher delges att det här telefonnumret var angivet i bokningen av tågbiljetterna och 
det nummer som biljetterna skulle skickas till. Taher uppger att han inte känner till numret, 
men att han fick en bild på det skickat till sig.

Taher delges att det numret går till en mobiltelefon som hittades i hans klädkammare hemma 
hos honom i Oskarström. I mobiltelefonen har polisen hittat biljetterna som raderat material. 
Taher svarar att han inte har någon aning. 

Taher uppger att han inte har en aning om någonting överhuvudtaget. Det enda han vet är att 
han befinner sig i häktet, att han mår dåligt och att han gråter dag som natt. Taher undrar 
varför han drabbats av ett sådant här elände. Taher uppger att han tidigare sagt att han är 
beredd att bli avrättad, men han är oskyldig och har inte gjort det här mot  Hon 
har som avsikt att sätta dit Taher.

Förhörsledaren påtalar att man i Sverige inte avrättar människor och att förhörsledaren inte 
heller är där för att sätta dit Taher utan för att utreda brott. Polisen lyssnar på vad Taher säger 
och kontrollerar också det. Ju mer polisen har utrett desto mera frågor har dykt upp och saker 
som Taher sagt har inte stämt. Taher svarar att det enda han har klart för sig är att han 
befinner sig på häktet. Han är väldigt ledsen, tappar hår, vet inte varför han är i häkte eller när 
han kommer att bli avrättad. Taher tänker på och minns också sina barn. Förhörsledaren 
förklarar att det finns full respekt för att det är jobbigt att sitta häktad. 

Taher delges att telefonnumret och den telefon som fanns hos honom har haft kontakt med 
 Den har kontakt med under tiden som Taher reser norrut genom Sverige 

från Halmstad. Analysen av telefonen är inte klar och översättningar pågår, men det går redan 
nu att säga att telefonen har kontakt med och att biljetterna finns i den. Taher förevisas 
även övervakningsbilder från Stockholm Central på morgonen den 22/4 där han har två 
telefoner i händerna. Taher uppger att han inte har någon aning om varför han håller två 
telefoner i handen.

Taher tillfrågas om det är så att han använt den telefonen för att ha kontakt med  Taher 
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svarar att han inte alls haft kontakt med  Taher tillfrågas om han förstår att en 
telefon som haft kontakt med  har hittats hemma hos honom. Taher svarar att han inte 
har en aning. Taher uppger att han bara haft en telefon han använt sig av, aldrig två stycken.

Förhörsledaren påtalar att det i telefonen finns bilder och kommunikation som tyder på att 
han har använt även denna telefon. Taher svarar att han haft andra telefoner tidigare men inte 
använt samtidigt. Han kan ha använt den telefonen tidigare när han bodde i Norberg och 
umgicks med . Taher berättar att han och ofta var ute på långa promenader, åt 
middagar tillsammans och så. De stod varandra nära, som syster och bror men inte mera än så.

Taher delges att telefonen som har kontakt med rör sig tillsammans med hans "riktiga" 
telefon. Förhörsledaren påstår därför också att Taher hade kontakt med senare än de 
10-12 dagar innan brottet som han uppgett.

TIDIGARE BESÖK TILL AVESTA/NORBERG
Taher tillfrågas om han träffat  efter att han flyttade från Norberg. Taher svarar nej, men 
de hade kontakt med varandra. De träffades dock inte fysiskt. Taher delges att berättat 
att hon och Taher träffades ett par veckor innan den nu aktuella händelsen då han var och 
besökte henne. har bland annat berättat att de då var till Avesta och handlade 
tillsammans. Taher tillfrågas om det stämmer att han var och träffade henne då. Taher svarar 
att det inte var ett par-tre veckor. Det handlar i sådana fall om 1,5 månad eller liknande. 
Taher uppger att det den här gången var Marjan som betalade för resan, han har själv inte 
tillgång till så mycket pengar så att han kan kosta på sig resor för att träffa vem som helst.

Förhörsledaren konstaterar att Taher lägger pengar på resor. Den 22/3, alltså en månad innan 
brotten han nu misstänks för, reser Taher från Göteborg via Stockholm och Gävle till Avesta 
dit han anländer tidigt på morgonen den 23/3. Taher reser sedan hem igen på eftermiddagen 
den 23/3 från Avesta via Göteborg. Taher svarar att det stämmer. Det var en vän till Taher 
som skulle resa till Tyskland och meningen var att träffa den personen som också var skyldig 
Taher 4000-5000kr som Taher skulle få tillbaka. Resan handlade inte om att träffa  

 Tillfrågad om vad vännen heter som Taher skulle träffa svarar Taher att han heter Ali. 
Ali bodde också han i Norberg. 

har berättat att hon och Taher träffades och mera om vad de gjorde, bland annat vart de 
var och handlade. När polisen nu hittat de här tågbiljetterna som Taher haft och som 
överensstämmer i tid med vad berättat så har polisen tagit in kontoutdrag. Där kan man 
se att var och handlade i den butik hon uppgivit och att det var samma dag, den 23/3, 
som Taher var där. Taher uppger att om det är  som lämna uppgifter så är det falska 
uppgifter. Taher berättar att det stämmer att han var med henne och handlade men det var inte 
på grund av henne som han reste dit. Taher hade sitt ärende att sköta.

Förhörsledaren påtalar att Taher i snart två månader har sagt att han inte träffat  
sedan han flyttade från Norberg. Taher svarar att hans minne inte riktigt fungerar så bra att 
han kan sitta och berätta allt i detalj. Besöket den gången var med anledning av ett ärende och 
i samband med detta fick Taher ett samtal från . När han berättade vart han var och 
gjorde så frågade hon om de kunde ses. Taher plockade därefter upp henne och följde med 

 Taher uppger att om besöket hade handlat om att träffa  så hade Taher 
berättat om detta tidigare. 

Taher tillfrågas om vilken bil han hade den gången. Taher svarar att han inte hade någon bil. 
Det var en vän som följde med honom men Taher minns inte vad vännen heter. Det är enda 
gången Taher träffat personen. Taher uppger att de två månader han suttit i häktet har 
påverkat minnet totalt, allt har raderats ur minnet. Förhörsledaren påtalar att det inte verkar så 
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eftersom Taher berättar om saker som har skett. 

TELEFONSAMTAL 21/4
Taher delges att han torsdagen den 21/4 kl 17:17 ringer till Ali Karimi, den person som hjälpt 
honom boka tågbiljetterna. Taher tillfrågas om han minns vad det samtalet handlade om. 
Taher uppger att han inte känner till datumet, men att det alltid är Ali Karimi som hjälpt 
honom att boka biljetter. Förhörsledaren förtydligar att det datumet är samma dag som han 
misstänks för att ha knuffat ner i gruvhålet och våldtagit henne. 

Taher delges att han vid detta samtal kl. 17:17 befinner sig vid en mast som täcker 
brottsplatsen. Ali Karimi har i förhör berättat att Taher hör av sig till honom för att Taher 
behöver hjälp att komma till Avesta. Taher minns inte att han ska ha ringt Ali då. 
Förhörsledaren berättar vidare att Ali uppgett att han inte kunde hjälpa Taher då, eftersom Ali 
befann sig på en annan plats, men att Taher ville ha skjuts till Avesta för att kunna ta tåget 
därifrån. Taher svarar att Ali antagligen sagt så, men detta är inget som Taher minns.

AVSLUTNINGSVIS
Taher har tidigare sagt att han vill att polisen pratar med människor runt Taher som kan 
berätta om hur han är som person. Taher ombeds därför, att tillsammans med advokat 
Ylönen, fundera på om det är någon särskild person de önskar att polisen håller förhör med 
och i sådana fall återkomma med namn. 

Advokat Anders Ylönen tillfrågas om han har några frågor. Han svarar nej.

Taher tillfrågas om han har något han önskar tillägga till förhöret. Taher uppger att hans 
minne är raderat och sviker honom. Taher berättar även att han haft självmordstankar den 
senaste tiden. 

Förhöret avslutas kl 12:52
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- Långgruvan
- Preem i Avesta, utifrån det kvitto som anträffats hos Taher
- Biltema i Avesta, där Taher syns på övervakningsfilm
- Avesta/Krylbo Järnvägsstation

Taher tillfrågas om han någon gång har varit i Långgruvan. Taher svarar att det kan hända att 
han passerat den men inte mera än så. Taher tillfrågas om han då passerat ute på den stora 
vägen eller om han varit ända uppe vid gruvan. Taher svarar att han åkt på den stora vägen 
men att han också varit ute och cyklat ibland.

Taher förevisas fotografier från Långgruvan, bland annat en översiktsbild tagen från luften. 
Förhörsledaren påvisar även att det ligger en ruin på platsen och förevisar bilder på platsen 
tagna i april. Taher tillfrågas om han känner igen att han varit på platsen någon gång. Taher 
svarar nej, han kommer inte ihåg den här platsen eller att han ska ha varit där. På 
översiktsbilden pekar förhörsledaren även ut det hål i vilket anträffades.

ANTRÄFFAD TRÖJA - BG51020-1
Taher förevisas en bild på en tröja med beslagsnummer BG51020-1. Taher tillfrågas om han 
känner igen tröjan. Taher svarar ja. Taher uppger att det var hans frus tröja och att han hade 
gett tröjan till henne. Taher berättar vidare att han dock gav tröjan till  sen och och 
förklarar att han gett flera klädesplagg till henne.

Taher delges att tröjan hittades efter på en grusväg på väg upp mot Långgruvan. Tröjan låg 
gömd ner i ett hål vid ett träd. Taher tillfrågas om det är han som har lagt tröjan på den 
platsen. Taher svarar nej. Han tillägger att det är som han sagt tidigare. De två kvinnorna har 
haft en plan för att sätta dit honom på något sätt. Tillfrågad om kvinnorna han pratar om är 
Marjan och  svarar Taher ja, det var deras plan.

Taher delges att tröjan har undersökts och att den var trasig under ena ärmen. Taher delges 
vidare att berättat i förhör att hon kämpade emot för att inte bli nedkastad i hålet och att 
Taher då slet och drog i henne så att hennes kläder gick sönder. Taher tillfrågas om det var så 
att de bråkade och att kläder gick sönder. Taher svarar nej, han har ingen information 
att lämna om det. I samband med att Taher svarar på frågan så ler han och förhörsledaren 
frågar honom om vad det är han ler åt. Taher svarar att allt detta är förtal och att han inte kan 
se sig skyldig till det här brottet. Taher delges att även  sagt att det är hennes tröja som 
hittats.

TAHERS KLÄDER
Taher förevisas bilder på kläder och tillfrågas om han känner igen dem. Taher svarar ja, det 
här hans. Taher delges att kläderna hittades hemma hos honom och att det, utifrån 
övervakningsfilmer, till synes är samma kläder som han hade på sig när han reste till 
Avesta/Krylbo. Taher svarar att det stämmer. 

Taher förevisas bild på sin skjorta med beslagsnummer BG45646-8. Taher delges att det vid 
undersökningen av skjortan konstaterats att den också har en skada. Skadan sitter på vänster 
ärm. Taher uppger att skjortan fastnade i en papperskorg när han en dag samlad pantburkar. 
På fråga om vart det var någonstans svarar Taher att det var i Halmstad två dagar innan 
händelsen. Taher tillfrågas om skjortan alltså redan var trasig när han reste mot 
Avesta/Krylbo. Taher svarar ja. 

Taher tillfrågas om varför han åkte iväg på en resa med trasiga kläder. Taher uppger att han ju 
hade jacka på sig och att det därför inte gjorde något att den var lite trasig. Förhörsledaren 
påtalar att Taher hade andra kläder hemma som vara hela och inte trasiga. Taher svarar att det 
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stämmer, men att han tyckte mera om den här skjortan. 

Förhörsledaren påstår för Taher att hans skjorta och tröja gick sönder i samband med 
brottet. Taher svarar nej och tillägger att han för det första inte vet någonting om själva 
brottet och och för det andra att skjortan var trasig sedan tidigare.

RELATIONEN TILL MÅLSÄGANDE 
Taher delges att det finns uppgifter i förundersökningen om att Taher var kär i  Taher 
uppger att det inte stämmer. De umgicks i 8-9 månader, de var ute och promenerad på 
kvällarna och hade flitig kontakt. Taher hade dock inte den minsta tanke på att han var kär i 
henne. Taher delges att det också finns uppgifter om att han ska ha friat till  och velat 
gifta sig med henne. Taher uppger att han sagt till henne att hon fick gifta sig eller göra vad 
hon ville så länge hon lämnade honom i fred. Taher tillfrågas om han någon gång friat till 

 Taher svarar nej och tillägger att hon är mycket yngre än honom. 

Taher delges att det genomförts förhör med Akbar Mohembi. Taher tillfrågas om han känner 
Akbar. Taher svarar ja. Taher delges att Akbar berättat om att Taher varit väldigt hjälpsam 
och att han inte hade någonting ont att säga om Taher. Akbar uppgav även att Taher berättat 
för honom att Taher var kär i  Taher uppger att det inte var så. Taher uppger att det 
dock fanns killar som var efter henne och att han sa åt folk att ingen fick ge sig på henne, 
vilket tyckte om.

Taher delges att Akbar även uppgett att Taher ska ha friat till  vid flera tillfällen men att 
hon ska ha sagt nej. Taher uppger att han aldrig har friat till Det kan vara så att Akbar 
har missuppfattat eller hört fel. Taher delges att Akbar sagt att han och Taher var goda vänner 
och pratade mycket med varandra. Taher svarar att det stämmer. Tillfrågad om det är så att 
Akbar måste ha missförstått svarar Taher att han inte vet vart Akbar har fått det här ifrån. 
Taher har varken friat till eller sagt till Akbar att han skulle ha gjort det.

IT-UNDERSÖKNINGAR
Taher delges att telefonnummer finns sparat som en "Telegram-kontakt" i Tahers 
mobiltelefon med beslagsnummer BG45646-1. I mobiltelefon är hennes telefonnummer döpt 
till "kära " eller " . Taher förevisas hur det såg ut i hans telefon och att 
namnet som är skrivet på persiska har skickats på översättning och översatts på detta sätt. 
Taher svarar att det är så man säger till kvinnor. Det har ingenting med kärlek att göra utan är 
bara ett sätt att uttrycka sig på.

Taher tillfrågas om han minns att han fått till sig att Polisen hittat ytterligare en telefon och att 
den låg i en ryggsäck på hans rum. Taher svarar ja.

Taher delges att tågbiljetterna till Avesta fanns i mobiltelefon. De var delvis raderade men 
kunde ses ändå.

Taher delges att det även fanns en konversation från den 23/3. Det är samma datum som 
Taher hade biljetter till Avesta/Krylbo för att, som Taher själv sagt, han skulle hälsa på en 
vän. 

I denna konversation, som är mellan Taher och skriver Taher ca kl 17:50 den 22/3 "Hej 
älskling läget? Jag ringer dig ikväll". svarar "okej". 

Senare, runt 19:45 skriver "hur långt har du kommit?". Taher svarar då "Hej älskling! 
Jag ringer dig om ungefär 20 min".
På morgonen dagen efter skriver Taher "Hej älskling, god morgon". svarar då "Hej, hur 
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långt har du kommit".

Taher tillfrågas om varför han skriver "Älskling" till om det inte var så att han var kär i 
eller hade en relation med henne. Taher svarar att det bara är ett snällt sätt att uttrycka sig och 
tillägger att han är en man med gott hjärta. Taher uppger att det som är skrivet kan tolkas på 
många olika sätt men att han inte hade de tankarna gällande som Polisen tror.

Förhörsledaren påtalar att det inte verkar som att syftet med resan var att hälsa på en kompis 
eftersom skriver och frågar hur långt Taher kommit. Taher uppger att visste att 
han skulle åka, men det var inte henne han skulle träffa. Taher uppger att han ju inte berättade 
för att han skulle träffa en kvinna utan att han skulle träffa en man. 

Förhörsledaren påtalar att den här konversationen inte var vid den senaste resan i april utan 
resan som Taher gjorde i mars där Taher i tidigare förhör berättat att gjorde resan för att träffa 
en vän som skulle flytta till Tyskland. I samma förhör berättade Taher att  ringde 
honom då när han råkade vara i området. Förhörsledaren påtalar att konversationen tyder på 
att det var bestämt att han skulle komma. Taher uppger att visste att han var på väg till 
området. Taher uppger att kontaktade honom på morgonen igen och sa åt honom att 
komma till henne så att han kunde köpa henne en resväska, vilket han sedan också gjorde.

Taher delges att det i telefonen finns webhistorik. På kvällen den 21/4, dagen då brottet ska 
ha ägt rum och efter att Taher kommit till Stockholm, kan man se ett besök på en internetsida. 
Sidan handlar om vad som kan ta bort fingeravtryck och är på persiska. Taher uppger att han 
inte förstår. Taher förevisas skärmklipp på hemsidan. Taher uppger att det här inte är 
någonting han kommer ihåg och han förstår inte alls.

Förhörsledaren påtalar att det för polisen blir intressant. Taher misstänks för att ha begått 
brott under dagen, lämnat brottsplatsen och sedan kommit till Stockholm. Då besöker han en 
hemsida som handlar om hur man kan ta bort fingeravtryck. Taher uppger att om han hade 
begått brott så hade han inte stannat kvar, då hade han flytt. Taher tillfrågas om vart han 
skulle ha flytt och svarar att han flytt till något annat land för att inte hamna hos polisen. 
Taher tillfrågas om han minns att ha besökt hemsidan. Taher svarar att han inte kommer ihåg 
att han skulle ha gjort det.

Taher delges vidare att det i telefonen finns ett skärmklipp från Google. Det går inte att säga 
om det är taget med telefonen eller om det skickats till den, men det är ett 
skärmklipp/screenshot sparat på en sökning gällande "nyheter/händelser om kvinna som har 
fallit ned i en brunn". Taher förevisas skärmklippet. Taher tillfrågas om han sökt efter 
nyheterna eller om det är någon som berättat för honom om det här. Taher svarar att det kan 
ha varit någon tjej som hamnat i en grop i Iran och att det kan ha varit det. Förhörsledaren 
påtalar att det nu ju var en tjej som hamnade i en grop i Norberg också och att Taher är 
misstänkt för att vara skyldig till att hon hamnade där. Taher svarar att han inte har gjort det 
och tillägger att han inte ens skadat en katt i sitt liv. Taher berättar att Polisen sagt att han var 
kär i . Taher uppger att om han hade varit kär i henne så hade han ringt till hennes 
mamma och frågat efter hand och gjort det officiellt.

KONTAKT MED FAMILJ
Taher tillfrågas om han haft kontakt med  mamma någon gång. Taher svarar att han 
haft kontakt med henne en gång.  hade berättat att hennes mamma inte var snäll mot 
henne och därför ringde Taher för att prata med henne. Tillfrågad om när det här var svarar 
Taher att det var ett par månader innan det nu misstänkta brottet. Taher uppger att mamman 
också ringde honom sen när försvunnit och frågad om han visste vart  var 
någonstans. Mamman pratade då med både Taher och Tahers dotter.
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Taher tillfrågas om när han fick reda på att något hänt Taher svarar att det var samma 
dag, då han fick höra det från mamman. Tillfrågad om hur han reagerade på det svarar Taher 
att han blev förvånad och tänkte på vad som hade hänt den stackars tjejen. Han blev också 
förvånad över varför mamman ringde till honom. 

Taher tillfrågas om han haft kontakt med någon annan i familj. Han svarar nej, han har 
bara haft kontakt med förutom de två samtalen med mamman, som han i övrigt inte 
känner. Taher tillägger att han varit schysst och god mot och att den inte finns någon 
ondska i honom.

Taher tillfrågas om han någon gång haft kontakt med pappa. Taher svarar nej. Taher 
uppger att en av hans vänner jobbade i Malmö.  berättade att hennes pappa skulle vara i 
Malmö. Taher frågade sin vän om det jobbade någon som stämde in på beskrivningen av 

 pappa i Malmö. Taher tillfrågas om han själv pratat med pappa. Taher svarar 
nej.

 UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Taher tillfrågas om han vet om hade fått uppehållstillstånd. Taher uppger att han inte 
vet, det var aldrig något hon berättade om för Taher. Taher delges att Akbar i förhör uppgett 
att Taher ringt honom. I samtalet var Taher glad över att hade fått uppehållstillstånd. 
Taher uppger att hade fått papper från Migrationsverket. Taher bad  att ta en bild 
på det och skicka till honom men det gjorde hon aldrig. Så Taher vet inte om det var att hon 
fått uppehållstillstånd eller något annat hon fått papper om. Taher uppger att det också var det 
han sa till Akbar, att  kan ha fått uppehållstillstånd, inte att hon hade fått det.

AVSLUTNINGSVIS
Taher har suttit häktad i tre månader. Förhörsledaren förklarar att förundersökningen ännu 
inte är klar men att det bedöms närma sig att den är färdigställd. Taher tillfrågas om det är 
någonting som han, under de här månaderna, inte har fått möjlighet att berätta om i förhör 
och som han önskar berätta. Taher svarar nej, han vet ingenting om vad som hänt och han har 
berättat allt.

Advokat Anders Ylönen tillfrågas om han har några frågor. Han svarar nej.

Förhöret avslutas
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Taher tillfrågas om det var ett samlag han och Marjan hade. Taher svarar ja och tillägger att 
det var i bilen. Tillfrågad om vart i bilen svarar Taher att det var i baksätet. 

Taher tillfrågas om han fick utlösning i samband med samlaget. Taher svarar ja. Vid det 
första tillfället kom han och Marjan torkade sedan av sig med sina trosor. Vid det andra 
tillfället använde de kondom. 

Förhörsledaren påtalar att Taher i tidigare förhör sagt att han var berusad eller drogad i 
samband med att de hade sex. Taher svarar att han inte alls var sig själv och hjärnan 
fungerade inte. Taher kunde se vad kvinnan gjorde men kunde inte agera själv på något sätt. 
Förhörsledaren påtalar att det för en man kan var svårt att komma eller få utlösning i samband 
med sex om man är drogad eller berusad och samtidigt inte själv vill ha sex. Taher uppger att 
han bara låg i baksätet och kvinnan gjorde allting.

Tillfrågad om det stämmer att kvinnan torkade av sig med sina trosor svarar Taher ja. Taher 
tillfrågas om vad kvinnan gjorde sen. Taher svarar att han såg att hon la dem i facket fram i 
bilen. 

MOBILTELEFON - BG56284-6
Taher förevisas bilder han även tidigare fått se föreställande den mobiltelefon (BG56284-6) 
som anträffades i en ryggsäck i hans bostad. Taher tillfrågas om han hade telefonen med sig 
på resan till Avesta. Taher svarar nej, han hade bara sin egen telefon med sig. Taher tillfrågas 
om telefonen är hans, om han har använt den. Taher svarar att den telefonen alltid varit 
hemma men att han kan ha haft den när han spelat biljard. 

Taher ombeds då förklara varför tågbiljetterna till tågresan fanns på denna telefon. Taher 
svarar att han inte vet och uppger att kvinnan skickade biljetterna till hans egna telefon. 
Förhörsledaren påtalar att telefonnumret som var angivet i biljettbokningen också går till 
denna telefon. Taher svarar att han hört om detta i tidigare förhör också, men att han inte har 
någon förklaring till detta då biljetterna skickades till hans egna telefon. 

Taher delges att det påstås från polisens sida att han hade både den nu omtalade 
mobiltelefonen och sin egen mobiltelefon med sig vid det aktuella tillfället. Taher delges att 
det även kan konstateras att denna mobiltelefon rör sig tillsammans med Tahers "riktiga" 
mobiltelefon hela resan och att det på övervakningsfilmer ses att Taher har två 
mobiltelefoner. Taher uppger att han inte kan säga något om det eftersom det lämnats 
felaktiga uppgifter från kvinnorna vilket han inte kan göra något åt. Taher uppger att han 
aldrig haft två mobiltelefoner med sig, han har bara haft en.

GENOMGÅNG AV POSTIONERINGAR AV MOBILTELEFONER
Taher tillfrågas om han minns att han tidigare fått information om vad polisen kan få fram vid 
"masttömningar". Taher svarar ja. Taher delges att det i utredningen inhämtats information 
gällande de båda mobiltelefonerna och även från  mobiltelefon. 

Taher förevisas utdrag i ärendeanalysen, en översikt över hur telefonerna kopplat upp från 
11:00 den 20/4 fram till 11:00 den 21/4. Man kan där se hur de båda telefonerna har rört sig 
från Halmstad och följt samma väg som de tåg Taher reste med upp till Stockholm och vidare 
mot Avesta och Norberg.

Taher förevisas att det görs uppkopplingar vid Stockholm central vid samma tid som Taher 
setts på övervakningsfilmer därifrån under morgonen den 21/4.  

Klockan 7:58 anlände sedan tåget till Avesta men telefonerna gjorde inga uppkopplingar då. 
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10:28 och 10:29 görs uppkopplingar i Avesta och senare tycks telefonen röra sig mot 
Norberg. 10:32 och 10:35 mot en mast som heter Kallmorberg. Den ligger nära Långgruvan.

Klock 10:43 kopplar en telefon upp mot en mast i Norberg. Tiden det tar för telefonen att röra 
sig överensstämmer med att Taher ska ha färdats med bil. Taher ombeds lämna en förklaring 
på varför hans telefon kopplar upp i Norberg. Taher svarar att han inte varit i Norberg. Han 
åkte aldrig ditåt från Avesta. Taher tillfrågas om han har någon förklaring på varför hans 
telefon kopplar upp där. Taher svarar att han inte har någon förklaring.

Det finns ett kvitto från 11:41 på Preem i Avesta som anträffades hemma hos Taher. Taher 
tillfrågas om det var han som tankade då. Taher svarar att han inte har något att säga om det. 
Taher tillfrågas om han inte har något att säga om det eller om han inte vill säga något om 
det. Taher svarar att han inte har något att säga. Taher delges att hans telefon samtidigt 
kopplar upp mot en mast som täcker Preem i Avesta.

Taher delges att positioneringarna i bland rör hans "riktiga" telefon, i vissa fall den som 
påstås att han hade med sig och ibland båda två samtidigt. Taher uppger att han bara haft en 
telefon och vet inte hur det kommer sig att den andra telefonen också varit uppkopplad där.

Förhörsledaren påtalar att, den mobiltelefon som Taher uppger vara hans, kopplar upp mot en 
mast och i en riktning som täcker Bolagshagen där  bor klockan 12:01. Taher uppger att 
han inte alls varit i Bolagshagen. Taher uppger att han inte åkt från Avesta. Taher tillfrågas 
om varför hans telefon i sådana fall kopplar upp där. Taher svarar att han inte vet och 
upprepar att han inte varit där.

Taher förevisas att telefonen därefter 13:16 kopplar upp mot en mast i Knallsbenning och 
förevisas på en kartbild att det ligger norr om brottsplatsen. Taher tillfrågas om vad han vid 
det tillfället gör i området nära brottsplatsen. Taher uppger att han inte har varit där. Taher 
tillfrågas om han har någon förklaring till att hans telefon kopplar upp där. Taher svarar att 
han inte har varit där.

Förhörsledaren förklarar och påtalar för Taher att det som nu gås igenom inte är någonting 
som kan ha hittat på eller berättat. Det är fakta på vart telefonerna har kopplat upp 
någonstans. Taher tillfrågas om han förstår det. Taher svarar att han har förstått men att hans 
telefon inte har varit där.

Telefonen är sedan åter i Norberg och rör sig sedan mot Avesta igen och det ses på 
övervakningsfilm att Taher köper rep på Biltema. Telefonen rör sig sedan åter mot Norberg 
och rör sig mellan masterna i Avesta och Kallmorberg. De sista uppkopplingarna som båda 
telefonerna gör är vid Kallmorberg, en mast som täcker Långgruvan. Sedan blir telefonerna 
som polisen brukar uttrycka det "tysta", vilket betyder att de inte kopplar upp. Klockan 17:12 
kopplar telefonerna upp igen och då är han kvar på samma ställe. Taher tillfrågas om han 
uppehållit sig i området vid Långgruvan under eftermiddagen. Taher svarar nej.

Sedan rör sig telefonen mot Avesta och sedan gör uppkopplingar mot tågstationen i 
Avesta/Krylbo fram tills dess att tåget han åker med avgår. Därefter rör sig telefonerna ner 
mot Stockholm via samma väg som tåget går. Telefonerna är kvar i Stockholm över natten 
och även på morgonen då det på övervakningsfilm ses att Taher har två mobiltelefoner i 
händerna. Sedan går det att följa ner till Halmstad och klockan 13:16 kopplar Tahers telefon 
upp i Spenshult.

Taher tillfrågas om det är så att han, trots det han nu fått presenterat för sig, påstår att han inte 
varit i Norberg och Långruvan. Taher svarar att han inte varit där och tillägger att han inte 
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kämpade emot och hennes kläder började att gå sönder. Till sist kände  att hon 
inte orkade kämpa emot mera. Taher knuffade mot den del av gruvhålet som hon 
uppfattade var vattenfyllt. tänkte att hon i sådana fall aldrig skulle hittas och kastade 
sig mot en del som var snötäckt och föll sedan ner till botten. 

 överlevde fallet men fick ordentliga skador. När hon tittade upp så såg  att Taher 
tittade ner på henne och skrattade. Han frågade även om  hade begått självmord. 
Därefter gick Taher iväg en kort stund innan han kom tillbaka och började kasta tegelstenar 
ner mot henne. Tegelstenar av samma slag som fanns vid ruinen bredvid gruvhålet.  
lyckades undvika att bli träffad och tog sig undan nere i gruvhålet.

Taher försvann sedan och kom tillbaka efter någon eller några timmar, med ett rep som han 
kastade ner till och sa att han skulle rädda henne. Hon kunde inte knyta det runt sig på 
grund av sin skada och ville inte heller upp till honom, då  var övertygad om att Taher 
skulle döda henne om hon kom upp. Då fortsatte Taher kasta stenar ner i gruvhålet mot

Det är inte egna uppgifter utan konstaterat i utredningen att blev kvar i hålet i 
minst ett dygn innan hon räddades. Hon räddades med hjälp av en helikopter som hissade 
henne upp ur gruvhålet. När hittades var Taher redan tillbaka i Halmstad.

Taher tillfrågas han har någonting att säga, utifrån den sammanfattning av uppgifter 
om händelseförloppet, som han nu fått presenterat för sig. Taher svarar att allting som  
berättar har varit planerat. Taher uppger att de på något sett tvingat honom att köpa repet och 
de har planerat allt för att sätta honom där han nu sitter. Taher uppger att han inte gjort det här 
och har aldrig varit hans flickvän eller fru. Taher ifrågasätter därför varför han skulle 
ha anklagat  för att ha varit otrogen. 

Taher berättar att han tidigare fått veta att av polisen att gruvhålet är 25 meter djupt. Taher 
uppger att om hålet är 25 meter djupt och  ramlat ner i det så hade hon varit död och 
frågar hur en person kan falla ner 25 meter och ändå och överleva. Taher uppger att allt var 
planerat och att det var flera personer som vill sätta dit honom. 

Förhörsledaren svarar att det är ett under att överlevde fallet ner i gruvhålet. Taher 
uppger att hans morbror föll ner i ett hål som var 15 meter djupt en gång och han dog direkt. 
Taher ifrågasätter därför hur  ska kunna ha fallit ner 25 meter och ändå lever idag. 
Taher uppger att allt är planerat, de har själva gjort det här och nu anklagat Taher för att ha 
puttat  och velat ta livet av henne. 

Taher har vid flera tillfällen nämnt att "de" planerat detta och tillfrågas om vilka "de" är. 
Taher svarar att det är  och kvinnan han trodde hette Marjan, alltså hon som hade sex 
med i en bil. 

Utifrån berättelse så upprepar förhörsledaren saker som har konstaterats i utredningen 
och som Taher tidigare fått till sig vid förhör. Att det finns positioneringar från 
mobiltelefoner som visar att Taher var på platsen, att Taher köpte rep på Biltema, att  
tröja som hittats var trasig, att Tahers kläder var trasiga och att hans sperma fanns i  

kropp.

Taher förevisas sedan bilder från den tekniska undersökning som gjorts av gruvhålet. Där 
framgår att det på botten av gruvhålet fanns en hel del snö och skräp. Överst bland skräpet 
konstaterades att det låg tegelstenar av samma typ som beskrivit ska ha kastats mot 
henne. Taher delges även informationen om att det inte går att komma in i gruvhålet på något 
annat sätt än uppifrån. 
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uppehållstillstånd. Taher svarar ja. Förhörsledaren delger Taher att var av 
uppfattningen att hon hade fått uppehållstillstånd. Hon har i förhör berättat att hon ringde 
Taher och berättade detta och att hon då var överlycklig. Taher ska i samtalet också ha blivit 
väldigt glad och efter detta blivit ännu mera mån om att få gifta sig med  

Taher uppger att ringde och sa att hon trodde att hon fått uppehållstillstånd. Taher blev 
glad för de hade pratat mycket och hade berättat om sin livshistoria. Taher tyckte synd 
om henne och blev därför glad om hon hade fått uppehållstillstånd. 

Förhörsledaren påtalar att Taher vid tidigare förhör sa att  inte ringt och berättat om att 
hon fått uppehållstillstånd. Taher uppger att  ringde men inte sa direkt att hon hade fått 
uppehållstillstånd men att hon trodde det. Taher uppger att han idag inte heller vet om  
har fått uppehållstillstånd eller inte för han har inte sett hennes papper.

EKONOMI
Taher har tidigare i förhör sagt att han inte har råd att resa och åka för att hälsa på vem som 
helst. Taher delges att det enligt hans kontoutdrag framgår att att han får ungefär 6000kr av 
Migrationsverket varje månad. Taher tillfrågas om det stämmer. Taher svarar att det stämmer 
och att han även pantade brukar som gav honom 2000-3000kr varje månad.

Förhörsledaren påtalar att Taher både i mars och april reser till Avesta och Norberg för nästan 
1500kr varje gång. Det motsvarar 25% av vad Taher får av Migrationsverket. Taher uppger 
att kvinnan hade betalat för resan. Taher tillfrågas om den kvinnan betalade för båda resorna. 
Taher svarar nej. Den första resan var för att träffa en vän som var skyldig honom pengar. 

TAHERS TIDIGARE FRU
Förhörsledaren förklarar att Taher inte är misstänkt för brott gällande det som nu ska 
behandlas, men att det finns uppgifter i förundersökningen som det behöver ställas frågor om.

I förundersökningen finns uppgifter om att Taher, i samband med händelsen vid gruvhålet, 
ska ha sagt att han dödat sin förra fru. Taher svarar att hans före detta fru har en pojkvän 
sedan 2-3 år tillbaka och att han inte har gjort något mot henne. De har sitt eget liv.

Taher tillägger att han önskar att hans före detta fru kommer tillbaka och tar hand om sina 
barn så att Taher kan lämna Sverige. Den enda anledningen till att Taher stannat kvar är för 
att barnen ska kunna träffa sin mamma om hon en dag kommer tillbaka. Taher uppger att han 
fått erbjudanden om att lämna Sverige men tackat nej eftersom han fortsatt haft hopp i att 
hans före detta fru bara gömt sig och att hon kommer tillbaka. Skulle Taher då ha lämnat 
landet skulle han kunna bli anklagad för att ha flytt med sina barn. 

Tillfrågad om han sagt detta om att ha dödat sin förra fru svarar Taher nej. Han vet inte vad 
de uppgifterna kommer från. Taher tillägger att han fick höra om detta vid domstolen senast. 
Hans känsla är att de här kvinnorna, som han berättat om, verkligen planerat ordentligt för att 
sätta dit honom.

AVSLUTNINGSVIS
Taher tillfrågas om det är något han önskar tillägga till förhöret idag. Taher svarar att han inte 
har något att tillägga. De här två kvinnorna har suttit och planerat för att sätta dit honom. 
Taher uppger att han oavsett om han blir fängslad eller hängd så kommer han säga att han 
inte har gjort detta eftersom han är oskyldig. 

Taher uppger att han vill läsa upp en kort dikt som handlar om den här situationen. Efter att 
förhörsledaren påtalat att allt Taher säger spelas in och skrivs ned samt efter råd från advokat 

Förhör med Amini, Mohamad Taher; 2022-08-11 09:32   diarienr: 5000-K449760-22 516



Ylönen, så avstår Taher från att läsa dikten i samband med förhöret.

Advokat Anders Ylönen tillfrågas om han har några frågor. Han svarar nej.

Förhöret avslutas
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Taher har i flera förhör berättat att två kvinnor, och en kvinna han tror heter 
Marjan har haft en gemensam plan för att sätta dit honom. Taher tillfrågas om det är rätt 
förstått från förhörsledaren att det är så det ska ha gått till. Taher svarar ja.

Taher tillfrågas om varför de här två kvinnorna skulle vilja sätta dit honom. Taher svarar att 
han tidigare inte begrep det. När han nu suttit i häktet och läst böcker och liknande har han 
funderat på att kvinnor kan ta till sådana här knep för att kunna få ut pengar från staten. Taher 
uppger att han inte vet om det är så i det här fallet men det är något han har funderat på. 

Taher tillfrågas om han haft något otalt med eller varit osams med någon av de här kvinnorna. 
Taher svarar att han inte känt Marjan sedan tidigare utan de hade bara haft kontakt via telefon 
i en ungefär en vecka. Taher uppger att han inte haft något otalt med varken Marjan eller 

 

Tillfrågad om det är rätt uppfattat att Tahers tanke är att kvinnorna ska ha genomfört den här 
planen för att kunna få ut pengar från staten svarar han ja. Han kommer inte på någon annan 
anledning till att de skulle vilja sätta dit honom. Taher tillfrågas om han har någon tanke 
kring varför kvinnorna valt att sätta dit just honom. Taher svarar att han inte vet, han har 
ingen aning om varför kvinnorna valt just honom.

Taher har i tidigare förhör berättat att han haft sex med Marjan i en bil och att hon torkat av 
sig på sina trosor efter att de haft sex. Taher tillfrågas om hur detta kan förklara att hans 
sperma påvisats i kropp, vid livmodertappen längst in i en kvinnas slida. Taher uppger 
att om kvinnorna planerat något sådant här så har de även möjlighet att föra in sperman med 
en spruta eller så. Taher tillfrågas om vad han menar med spruta. Taher svarar att den som 
planerat en sån här sak skulle kunna föra in sperman med någon injektion eller spruta. 

Taher påtalar att Taher sagt att han aldrig träffade  den här dagen. Taher svarar att det 
stämmer, han träffade aldrig henne. Taher har även sagt att han var med Marjan hela dagen. 
Taher svarar att det stämmer att han var med Marjan men han vet inte vart har varit.

Taher tillfrågas om hur hans sperma ska ha kommit till , genom Marjan, om han och 
Marjan nu var i sällskap hela tiden och de inte träffade Taher svarar att om kvinnorna 
har planerat det här så kan de ha tänkt på detta. Dels handlar det om Marjans trosor men även 
om en använd kondom, den som användes vid det andra tillfället då de hade sex. Taher 
uppger att  kan ha tagit sperman från kondomen och fört in det i sig själv. Taher 
tillfrågas om när det ska ha skett i sådana fall. Taher svarar att han inte vet när de kan ha gjort 
det här.

Taher har tillfrågas om det är rätt uppfattat att Marjan var med utanför Biltema när Taher var 
där och handlade. Taher svarar ja. Förhörsledaren konstaterar, som Taher delgetts tidigare, att 
det var vid 14:40-tiden. Taher tillfrågas om han var med Marjan fram tills dess att tåget gick 
hem sen. Taher uppger att Marjan släppte av honom vid tågstationen och sedan vet han inte 
vart hon tog vägen. Taher berättar att han inte var helt vid medvetande under två till tre 
timmar och att han låg under den där bron som han berättat om tidigare. 

Taher delges att det i gruvhålet anträffades en hårtuss. Hårtussen har skickats på DNA-analys 
till NFC och svaret har nu inkommit. Svaret visar på att det var hår som hittats.

Taher delges vidare att NFC kunnat påvisa spermier med hjälp av mikroskop på flera av de 
tops som användes vid provtagning av  Det har dock inte varit av sådan mängd att man 
kunnat hitta någon DNA. Den enda tops där det fanns tillräcklig mängd sperma för att få fram 
DNA var på den tops som togs i henne kropp. Taher tillfrågas om han förstår. Han svarar ja.
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Förhörsledaren upprepar att sagt att hon och Taher åkt i en bil. har sagt sig känna 
igen bilen som en bil som tillhör en Mohammad i Bolagshagen. Beskrivningen som hon 
lämnat stämmer in på en Mohammad Haidari. Taher tillfrågas om det var i Mohammads bil 
han åkte den här dagen. Taher uppger att han inte har någon aning om bilen som Marjan hade 
tillhörde Mohammad eller någon annan.

Taher tillfrågas om han känner Mohammad Haidari. Taher svarar att han inte känner honom 
så väl. Det var Mohammad som körde Tahers saker till Halmstad, det var då Taher träffade 
honom. Taher tillfrågas om de haft kontakt efter att Taher flyttade till Halmstad. Taher svarar 
nej. Vid något enstaka tillfälle har Mohammad ringt och sagt att han vill komma på besök hos 
Taher och Taher har då sagt att Mohammad är välkommen om han vill. Det är endast det man 
har haft kontakt om, ingenting annat. 

Taher delges att det finns uppgifter i en händelserapport från polisen om att Mohammad 
Haidari och Taher stoppades i en bil i Norberg tidigt på morgonen den 11/1. Taher svarar att 
det stämmer. Det var i samband med att man skulle flytta på Tahers saker som de blev 
stoppade. Polisen menade att de inte hade rätt att köra bil för att Mohammads körkort inte var 
godkänt i Sverige. Taher tillfrågas om det stämmer att hans tre barn också var med i bilen. 
Taher svarar ja. 

Taher tillfrågas om han färdats i den bilen efter den gången. Taher svarar nej. Han har inte 
kunnat åka i någon annans bil och han har inte kunnat använda sig av sitt eget körkort.

Förhörsledaren påtalar att det inte tycks som att Taher talar sanning om att han och 
Mohammad inte haft så mycket kontakt med varandra. Taher svarar att sanningen är att Taher 
blivit uppringd vid två till tre tillfällen av Mohammad. Mohammad har då velat komma på 
besök till Halmstad och frågat om det är okej. Taher förklarade att Mohammad var 
välkommen på besök över dagen men att Taher inte hade någon plats för Mohammad att 
övernatta på.

Taher delges att han ringer till Mohammad Haidari vid fem tillfällen den 19/4 och det skickas 
även meddelande till Taher från Mohammad. Ett av samtalen är lite längre och pågår i nästan 
9 minuter. Tahers mobiltelefon befinner sig då i Halmstad eller vid Migrationsverket i 
Spenshult.

Den 20/4 ringer Taher till Mohammad vid fyra tillfällen från sin mobiltelefon och även en 
gång från den mobiltelefon som det i utredningen påstås att Taher också har använt.

Den 21/4, dagen för aktuella brottsmisstankar, så ringer Taher till Mohammad klockan 13:56 
när Taher befinner sig i Norberg och klockan 17:12 när telefonen kopplar upp mot den mast 
som täcker brottsplatsen. 

Förhörsledaren påtalar att det inte är troligt att de pratar om att Mohammad ska hälsa på i 
Halmstad eftersom Taher befinner sig i Norberg vid ett av samtalen. Taher svarar att han inte 
har tagit kontakt med Mohammad från Norberg. Förhörsledaren påtalar att Taher 
uppenbarligen i alla fall haft kontakt med Mohammad de här dagarna och han förevisas 
utdrag från samtalslistor där Tahers telefonnummer är markerat i gult. Taher ombeds berätta 
om dessa kontakter. Taher uppger att han inte kan säga annat än att samtalen handlade om att 
Mohammad hade för avsikt att komma och besöka Taher. 

Utifrån att Taher rest i Mohammads bil tidigare och utifrån att uppgett att det är i 
Mohammads bil som hon och Taher har åkt i så påstår förhörsledaren att Taher haft kontakten 
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med Mohammad för att få tag på en bil i Norberg och Avesta som Taher kunde använda sig 
av. Taher svarar att att det är som han har sagt tidigare, det här handlar om en planering från 

 som har planerat hur hon skulle sätta dit Taher. Förhörsledaren påtalar att det är 
Taher som har ringt till Mohammad. Taher uppger återigen att samtalen handlade om att 
Mohammad skulle komma på besök och att Taher inte varit ute efter att få låna hans bil. 
Taher uppger att Mohammad heller aldrig skulle ha lånat ut sin bil eftersom Taher inte har 
rätt att köra bil.

Taher informeras om att det som nu ska behandlas i förhöret är hämtat från hans 
mobiltelefon. Den mobiltelefon han uppgett är hans och som har ett telefonnummer som 
slutar på 820. 

I den telefonen har det hittats ett sparat skärmklipp som föreställer en konversation mellan 
Taher och  Taher tittar på bilden och bekräftar att det stämmer. Taher tillägger att en 
del av konversationen skrivits av hennes pojkvän. Taher uppger att pojkvännen också ringt 
och hotat Taher och avrått honom från att ha kontakt med Taher delges att det i 
meddelandet står bland annat att Taher ska sluta skicka meddelanden eller ringa till  att 
Taher ska radera hennes nummer eftersom hon har pojkvän och att hon inte vill att Taher hör 
av sig. Det står även att Taher ska ha lite manlig självrespekt och inte tappa fattningen.

Taher tillfrågas om hur han hanterade, hur han kände eller upplevde att hade skaffat en 
pojkvän. Taher svarar att det inte kändes någonting. Taher uppger att han redan tidigare sagt 
att det var fritt fram för henne att skaffa pojkvän eller gifta sig med vem som helst. Taher 
tillägger att han och bara var vänner och hon var aldrig Tahers flickvän.

Taher delges att den här pojkvännen berättat i förhör att han blivit uppringd av Taher som då 
varit hotfull och försökt förmå pojkvännen att låta vara ifred och inte ha med henne att 
göra. Taher uppger att det inte stämmer. Det var tvärtom, det var pojkvännen som ringde till 
Taher och hotade honom. Taher uppger att  ringde och lät sedan pojkvännen prata med 
Taher. Pojkvännen började då bli hotfull och avbröt då samtalet.

Taher tillfrågas om han inte hade några problem med att skaffade pojkvän när han 
flyttade från Norberg. Taher svarar att han inte haft problem med det alls och tillägger att 

 inte bara haft en pojkvän utan att hon haft tre till fyra stycken. Taher uppger att det 
dessutom att detta inte angår honom eftersom  varken är hans släkting eller familj och 
det inte funnits någonting mellan honom och .

Taher delges att Långgruvan utanför Norberg är ett gammalt nedlagt gruvområde där det 
finns gruvhål. Taher tillfrågas om han själv besökt Långgruvan eller andra gruvhål tidigare. 
Taher svarar att han inte känner till Långgruvan. Taher har varit ute och cyklat mot Avesta 
för att samla burkar men flera gånger har han åkte buss mellan Norberg och Avesta.

Taher tillfrågas om han besökt gruvhål i närheten av Norberg. Taher svarar att det finns 
många gruvor och gruvhål i Norberg. Taher tillfrågas om han besökt gruvhålen, om han har 
koll på dem. Taher svarar att han varit vid gruvhålen i Klackberg flera gånger och tagit bilder 
och så. Taher berättar att han i tio månader bodde på en förläggning i Klackberg.

Taher delges att det i hans mobiltelefon har anträffats flera selfies på honom vid olika 
gruvhål. Taher uppger att det stämmer. Han har varit på besök vid gruvhålen flera gånger 
tillsammans med sin familj i början när de kom till Sverige. Taher uppger att han även varit 
på platsen som några av bilderna förevisar tillsammans med  Förhörsledaren 
konstaterar att minst två av bilderna är från Klackberg då förhörsledaren är bekant med 
området. Taher uppger att samtliga sex bilder han förevisas är från Klackberg.
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Förhörsledaren påtalar att Taher ändå tycks ha lite koll på gruvhålen i Norberg. Taher svarar 
att han känner till gruvhålen i Klackberg eftersom han bodde där i närheten.

BESLAG
Vid förhöret informeras Taher om vad som tagits i beslag från honom under utredningen 
beslagsprotokollen gås igenom. Taher tillfrågas också om han gör anspråk på beslagen.

 BG45646 p 1-12
Detta är beslag av bland annat mobiltelefoner och kläder från den inledande husrannsakan i 
Tahers bostad efter att han greps. Taher uppger att han gör anspråk på de beslagtagna 
punkterna.

 BG45629 p 1-5
Beslag av kläder som Taher bar vid gripandet. Taher gör anspråk på samtliga beslagspunkter.

 BG56284 p 1-6
Beslag av två mobiltelefoner, två SIM-kort, ett minneskort och ett kvitto från Tahers bostad i 
Spenshult vid en husrannsakan som genomfördes i maj. Taher gör anspråk på samtliga 
punkter men tillägger att han inte känner igen beskrivningen av punkten 5, ett minneskort 
som anträffades i en resväska under sängen. Det minneskortet känner inte Taher till och vet 
inte vad det är för något.

AVSLUTNINGSVIS
Advokat Anders Ylönen tillfrågas om han har några frågor att ställa till förhöret. Advokat 
Ylönen svarar nej.

Förhörsledaren tillfrågar Taher om hans inställning till misstankarna han delgivits fortsatt är 
att han förnekar. Taher svarar ja.

Taher tillägger att han inte kan ta ansvar för någonting som han inte har gjort. Taher uppger 
att det inte spelar någon roll om han sätts i fängelse. Han sitter nu frihetsberövad och 
upplever att han levt under liknande förhållanden sedan han kom till Sverige 2015 och 
placerades på flyktingförläggning.

Taher tillfrågas om det finns någonting som han känner att han inte fått berätta under de 
förhör som genomförts med honom eller om han känner sig nöjd med att förhöret nu avslutas. 
Taher uppger att förhörsledaren får ställa ytterligare frågor om så önskas, men om det inte 
finns flera frågor så har han inga flera svar. Taher uppger att han inte kan ta på sig något han 
inte har gjort och om han senare döms till fängelse vore det orättvist och utan grund då han 
inte begått något brott.

Förhöret avslutas
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Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Protokoll över
frihetsberövande

Fagersta

Signerat av

Daniel Ljungberg
Signerat datum

2022-04-24

Diarienummer

5000-K449760-22
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Amini, Mohamad Taher, 19810381-4730
ID-kontroll

Kontrollsätt

LMA-kort 50-529481/1
Kontrollerat av

Persson, Linnéa

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid för beslut

2022-04-23 03:06
Beslutsfattare

Trossing, Ann-Sofie
Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt
Plats för verkställan

Asylboende ,  Asylboende,
Spenshult 101 ,  Oskarström

Verkställt av

Johansson, Thomas
Ljungberg, Daniel
Persson, Linnéa

Datum och tid för verkställighet

2022-04-24 19:27

Envarsgripande Gripen av Införd av

Ljungberg, Daniel
Persson, Linnéa

Införd datum och tid

2022-04-24 19:49

Övriga närvarande vid åtgärden

PA D. Ljungberg
Pinsp T. Johansson

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Häktet Sollentuna

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2022-04-26
Beslutsfattare

Västmanlands tingsrätt
Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt
Ändamål med åtgärden

• Obligatorisk häktning
Restriktioner

Restriktioner finns.
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 10 PO Västmanland

Protokoll över
frihetsberövande

Fagersta

Signerat av

Daniel Ljungberg
Signerat datum

2022-04-24

Diarienummer

5000-K449760-22

Beslut

Typ

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid

2022-04-23 03:06
Beslutsfattare

Trossing, Ann-Sofie
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2022-04-24 20:40
Beslutsfattare

Berg, Anna
Typ

Häktning
Datum och tid

2022-04-26
Beslutsfattare

Västmanlands tingsrätt

Åtgärder

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2022-04-24 19:53
Utfört av

Thronell, Jenny
Brander, Emanuel

Typ

Anmält gripande till åkla-
gare

Datum och tid

2022-04-24 20:30
Utfört av

Thronell, Jenny
Brander, Emanuel

Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2022-04-25 18:00
Utfört av

Andersson, Mårten
Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2022-04-26 17:38
Utfört av

Kriminalvården, Kriminalvården (Krimi-
nalvården, Sollentuna)
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Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Mårten Andersson
Signerat datum

2022-04-26

Diarienummer

5000-K449760-22
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Amini, Mohamad Taher, 19810381-4730
ID-kontroll

Kontrollsätt

Migrationsverket / LMA
Kontrollerat av

Andersson, Mårten

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-04-25 13:21
Beslutsfattare

Elmlöv, Anna
Plats för verkställan

Polisen Västerås ,  Polisen
Västerås, Västgötegatan 7 , 
Västerås

Verkställt av

Andersson, Mårten
Datum och tid för verkställighet

2022-04-25 20:10

Brott

0310  -  Försök till mord
9641  -  Våldtäkt
Ändamål med åtgärden

• Salivprov för registrering i DNA- eller utred-
ningsregistret (RB 28:12 a)

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2022-04-25 20:10
Övriga närvarande vid åtgärden

Insp Mikael Törnblom
Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2022-04-25 13:21
Beslutsfattare

Elmlöv, Anna

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Mårten Andersson
Signerat datum

2022-04-26

Diarienummer

5000-K449760-22
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2022-04-25
13:23

Mårten Anders-
son

Anna Elmlöv 2022-04-25 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Anna Elmlöv och av-
ser 198103814730 Mohamad Taher
Amini.

2022-04-26
13:16

Mårten Anders-
son

Beslut signerat Signerat

2022-04-26
13:16

Mårten Anders-
son

Verkställd Verkställd av Mårten Andersson den
2022-04-25 20:10.
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