
Tilläggsprotokoll
till 5000-K449760-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr

AM-58374-22
Signerat av

Mårten Andersson
Signerat datum

2022-09-11 09:59
Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland
Handläggare (Protokollförare)

Mårten Andersson
Datum

2022-09-08
Undersökningsledare

Ann-Sofie Trossing
Polisens diarienummer
5000-K449760-22

Personer i ärendet
Förtursmål

Annat förtursmål
Beslag

Finns
Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Ersättningsyrkanden Tolk krävs

Ja /  Dari
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Amini, Mohamad Taher
Personnummer

19810381-4730
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelse Yttrande Underrättelse
utsänd senast slutförd

2022-09-08 2022-09-09 2022-09-11
Underrättelsesätt, misstänkt

Delges genom adv Ylönen enl överenskommelse
Försvarare

Ylönen, Anders, förordnad 2022-05-05 2022-09-08 2022-09-09 2022-09-11
Underrättelsesätt, försvarare

Överlämnas digitalt enl överenskommelse
Resultat av underrättelse mt

Ej erinran
Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Notering

Misstankeförhör och PM
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Förhör
Förhör 8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland
Diarienr

5000-K449760-22
Hörd person

Amini, Mohamad Taher
Personnummer

19810381-4730
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Dari

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Mord, Försök till, Gärningsman
Underrättad om misstanke

2022-04-24
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grov våldtäkt, Fullbordat, Gärningsman
Underrättad om misstanke

2022-04-24
Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande misstankeförhör

Underrättad om rätt till försvarare

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Anders Ylönen, närvarar via
telefon

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Mårten Andersson
Förhörsdatum

2022-09-05
Förhör påbörjat

11:02
Förhör avslutat

11:28
Förhörsplats

Häktet Sollentuna
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse
Taher informeras om att han i detta förhör kommer att få en kompletterande beskrivning av 
brottsmisstankarna mot honom.

Taher underrättas vidare om sina rättigheter att som misstänkt inte behöva uttala sig, svara på 
förhörsledarens frågor eller i övrigt medverka till utredningen om sin egen skuld. Taher uppger 
att han känner till sina rättigheter.

Offentlig försvarare i advokat Anders Ylönen närvarar via telefon.

DELGIVNING AV MISSTANKAR

Grov våldtäkt - Taher Amini har genomfört samlag med som inte deltog frivilligt. 
Det hände den 21 april 2022 vid Långgruvan i Norbergs kommun. Taher Amini har med våld 
och hot tvingat  att tåla handlingen då han bland annat tagit tag i hennes kläder, 
greppat om hennes kropp, hållit fast henne samt uttalat hot med innebörd att han ska skada 
eller döda henne. Målsäganden deltog i samlaget, som inte var frivilligt från målsägandens 
sida, som en följd av ovan angivet våld och hot. 

Taher Amini har visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att bland annat hotat och 
misshandlat målsägande samt fört henne till en öde plats där våldtäkten sker.

I andra hand: Taher Amini var i vart fall under händelseförloppet ovan grovt oaktsam 
beträffande den omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt.

Försök till mord - Taher Amini har försökt att döda  Taher Amini har kort efter 
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våldtäkten misshandlat med bland annat slag, knuffar samt dragit henne i kroppen 
och därefter knuffat ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål. Det hände den 21 april 2022 vid 
Långgruvan i Norbergs kommun. Från tiden då hon knuffats ner till hon räddas den 22 april 
2022 har hon i skadat tillstånd tvingats kvarstanna i en hälsovådlig miljö och lämnats för att 
dö.  hade ingen möjlighet att lämna gruvhålet. Detta har orsakat målsägande bland 
annat smärta, frakturer, öppna frakturer och nedkylning. 

Taher Amini har visat synnerligen hänsynslöshet. har orsakats synnerligt lidande 
och fått bestående kroppsskador. Det var endast på grund av tillfälliga omständigheter som det 
inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas.

I andra hand: Synnerligen grov misshandel samt olaga frihetsberövande enligt 
gärningsbeskrivning ovan. 

Taher tillfrågas om han förstått misstankarna och förhörsledaren påtalar även att våldtäkten nu 
rubriceras som grov. Taher uppger att han förstår.

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN GÖTEBORG C

Taher förevisas bilder från Trafikverkets övervakningskameror på Göteborgs Central. Vid 
08:35 den 22/4 kliver Taher av tåget som avgick från Stockholm och rör sig sedan längs med 
perrongen. Man kan där se att Taher kastar något i en soptunna som han passerar.

Taher tillfrågas om vad det är han kastar. Taher svarar att han inte vet vad det var för något 
han kastade. Taher uppger att det han kastade hade legat på ett säte på tåget. Han samlade ihop 
detta och tog sedan med sig det av tåget och kastade det i en papperskorg där.

Förhörsledaren påtalar att det ser ut som att det som ligger i påsen har formen av en 
mobiltelefon eller en plånbok. Taher håller även i det som kastas som om att han höll runt en 
mobiltelefon. Taher tillfrågas om det var en mobiltelefon han kastade. Taher svarar att han inte 
vet vad det var för något han kastade. Han tittade aldrig i påsen.

Förhörsledaren sammanfattar tidigare uppgifter Taher fått till sig om att  mobiltelefon 
gjorde sin sista uppkoppling i närheten av Krylbo, i närtid till då Tahers mobiltelefon också 
gjorde uppkopplingar där och kort innan tåget Taher reste med avgick mot Stockholm. 

Förhörsledaren tillfrågar därför Taher om det är mobiltelefon och plånbok som han 
kastar på Göteborgs Central. Taher svarar att han inte kan se vad det är i påsen, bara att det 
verkar vara plast runt. Taher tillfrågas återigen om det är någon av tillhörigheter han 
kastar på bilderna. Taher svarar nej och tillägger att han i sådana fall hade haft lång tid på sig 
innan att titta i hennes mobiltelefon och kasta den. Taher tillfrågas om han gjort det, tittat i 

telefon och kastat den. Taher svarar att han inte har gjort det. Taher uppger att han inte 
träffat  han har därför inte haft någon möjlighet att hämta hennes saker och kan därför 
inte heller ha kastat dem.

AVSLUTNINGSVIS

Taher tillfrågas om han har någonting att tillägga. Han svarar nej.

Advokat Anders Ylönen tillfrågas om han har någon fråga att ställa. Advokat Ylönen svarar 
nej.

Förhöret avslutas och förhörsledarens anteckningar läses upp för Taher.

Förhör med Amini, Mohamad Taher; 2022-09-05 11:02   diarienr: 5000-K449760-22 4



PM
Inhämtande av HÖK

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland
Diarienr

5000-K449760-22
Uppgiftslämnare

Andersson, Mårten
Datum

2022-09-07
Tid

13:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mårten Andersson

Uppgiften avser

Inhämtande av HÖK
Uppgift

Taher Amini delgavs vid förhör den 27/5 att HÖK-listor (samtal- och datatrafik) inhämtats 
av Polisen.

Nedan uppgifter har under förundersökningen inhämtats av Polisen:

- Samtalslista för mobiltelefonnummer 46737392820. Taher Aminis mobilnummer (Tele2)
- Samtals- och datatrafiklista för IMEI 3517801177686. Taher Aminis mobiltelefon (Tele2)
- Samtals- och datatrafiklista för mobiltelefonnummer 46764469663. Taher Aminis 
mobilnummer (Telia)

Uppgifter har inhämtats för perioden  2022-04-19 -- 2022-04-25.  

Ansökan om tillstånd för inhämtande av HÖK lämnades till Västmanlands Tingsrätt.

Gällande mobiltelefonnummer 46737392820 och IMEI 3517801177686 fattades beslut om 
att ansökan bifalles 2022-04-28. Gällande mobiltelefonnummer 46764469663 fattades 
beslut 2022-06-02.

Samtals- och datatrafiklista för mobiltelefonnummer 46727622704,  
mobilnummer (Telia), har också inhämtats för samma period.
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland
Diarienr

5000-K449760-22
Skäligen misstänkt person

Amini, Mohamad Taher
Identifierad

Ja
Kontrollsätt

LMA-kort

Personnr

19810381-4730
Kommentar
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Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Utredning 2 LPO Norra Västmanland
Ärende

Diarienr

5000-K449760-22
Handläggare

Andersson, Mårten
Gärning

Försök till mord, Grov våldtäkt, Långgruvan Norbergs Kommun

Berörd person

Personnr

19810381-4730
Efternamn

Amini
Förnamn

Mohamad Taher
Underrättelse utsänd

2022-09-08
Yttrande senast

2022-09-09
Underrättelse slutförd

2022-09-11
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2022-04-24
Underrättelsesätt

Delges genom adv Ylönen enl överenskommelse
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Ylönen, Anders
Underrättelse utsänd

2022-09-08
Yttrande senast

2022-09-09
Underrättelse slutförd

2022-09-11
Underrättelsesätt

Överlämnas digitalt enl överenskommelse
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


