Åklnr

Förundersökningsprotokoll

Signerat av

Yvonne Persson

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Signerat
datum TINGSRÄTT
BLEKINGE

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona

Brottmålsenheten
2015-04-22
10:117

Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Assistent Yvonne Persson

2015-04-22

2015-04-22
MÅLNR: B 761-15
AKTBIL: 5

Undersökningsledare

Inspektör Helena I Renberg
Polisens diarienummer

5000-K321238-15
Målsägande

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Virveus, Annelie
Förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Målsägande/misstänkt under 18 år

Ja

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Finns
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Al-Azi, Khalil Adel Khalil

19990510-8255

Brott

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Protokollet skickat med post.

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2015-04-12

2015-04-21

2015-04-22

2015-04-21

2015-04-22

Försvarare

Torgny Palm, förordnad 2015-03-25

2015-04-12

Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Protokollet skickat via mail

Ej avhörts

Ej avhörts
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1
Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona

5000-K321238-15

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

Brottsbeskrivning

Brottskod

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre

9605

Brottsplatsadress

Områdeskod

SUNNADALSSKOLAN, SUNNADALSVÄGEN

10001100800014

Status

Händelse inträffad

Händelse inträffad mellan

FU/Utredning pågår

2015-03-10 :

- - -

- -

Aktör

Roll

Al-Azi, Khalil Adel Khalil
Karlskrona Kommun
Larsson, Gunilla Kristina Elisabeth
Virveus, Annelie Kristina Marie

Misstänkt
Anmälare
Vittne
Målsägande

Involverad personal

Funktion

Olsson Magnus
Renberg Helena I
Renberg Helena I

Anmälningsupptagare
Handläggare (RAR)
FU-ledare (RAR)

Fritext grundanmälan

Patrull 66-1410 med Insp Magnus Olsson, Pa Henrik Lindqvist samt Pa
Sebastian Nyberg körde till Sunnadalskolan med anledning av att rektorn
ville ha polisens hjälp. Målsägande arbetar som skolsköterska och blev
under förra veckan utsatt för en händelse av en elev. En händelse som
patrullen bedömer som ett sexuellt ofredande.
BROTTET
Sexuellt ofredande - genom att ta på målsägandes rumpa bakifrån samtidigt
som den misstänkt försöker trycka sin kropp mot målsägande. Målsäganden tog
mycket illa vid sig.
VITTNEN
Efter händelsen sprang målsäganden in till kollegan i rummet bredvid. Denne
kollega kan vittna om målsägandes reaktion.
ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Anges senare
ÖVRIGT
De inblandade har skrivit varsin händelsebeskrivning som bifogas ärendet.

2
A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-03-16 22.44
RAR
5000-K321238-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Dnr: 5000-K321238-15
Enhet: 560810IG2
Myndighetskod: 5000
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-03-16 kl: 19.00 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av:
Inspektör Magnus Olsson
Inskriven av:
Inspektör Magnus Olsson
Inskriven:
2015-03-16 kl: 21.40 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet:
560810IG2
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
VIRVEUS, ANNELIE

MISSTÄNKT:
AL-AZI, KHALIL

ANMÄLARE:
KARLSKRONA KOMMUN

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
LARSSON, GUNILLA
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
Händelsebeskrivningar som personalen själva har skrivit.
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.40
Brottskod
Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
9605
SUNNADALSSKOLAN, SUNNADALSVÄGEN, KARLSKRONA
Länkod: 10
Omrkod: 10001100800014
Tisdag 2015-03-10
VIRVEUS, ANNELIE KRISTINA MARIE
Målsägande fysisk
KARLSKRONA KOMMUN
Anmälare juridisk
LARSSON, GUNILLA
Vittne
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
Patrull 66-1410 med Insp Magnus Olsson, Pa Henrik Lindqvist samt Pa
Sebastian Nyberg körde till Sunnadalskolan med anledning av att rektorn
ville ha polisens hjälp. Målsägande arbetar som skolsköterska och blev
under förra veckan utsatt för en händelse av en elev. En händelse som
patrullen bedömer som ett sexuellt ofredande.
BROTTET
Sexuellt ofredande - genom att ta på målsägandes rumpa bakifrån samtidigt
som den misstänkt försöker trycka sin kropp mot målsägande. Målsäganden tog
mycket illa vid sig.
VITTNEN
Efter händelsen sprang målsäganden in till kollegan i rummet bredvid. Denne
kollega kan vittna om målsägandes reaktion.
ERSÄTTNINGSANSPRÅK
-----------------------------------------------------------------------------LPO Karlskrona PO Blekinge
Besöksadress: Järnvägstorget 5, Karlskrona
Box 315
371 25 KARLSKRONA
Handl. enhet: Utredning 1 LPO Karlskrona
Tfn: 11414
Handläggare: Inspektör Helena I Renberg
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2015-03-16 22.44
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RAR
5000-K321238-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------Anges senare
ÖVRIGT
De inblandade har skrivit varsin händelsebeskrivning som bifogas ärendet.

-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
VIRVEUS, ANNELIE KRISTINA MARIE Kön: K
Försäkringsbolag:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
LARSSON, GUNILLA Kön:
-----------------------------------------------------------------------------ANMÄLARE JURIDISK PERSON
Sekretess PU: N
KARLSKRONA KOMMUN
371 83 KARLSKRONA, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte:
KARLSKRONA, BLEKINGE LÄN
Orgnr/pnr:
212000-0829
Telefon: 0455303000
Vatnummer:
E-post:
karlskrona.kommun@karlskrona.se
Anmält av:
ULLA STÅL
Befattning:
REKTOR
Telefon: 0455-303735
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-03-16
Beslut av: Inspektör Michael Hesselberg
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
-----------------------------------------------------------------------------LPO Karlskrona PO Blekinge
Besöksadress: Järnvägstorget 5, Karlskrona
Box 315
371 25 KARLSKRONA
Handl. enhet: Utredning 1 LPO Karlskrona
Tfn: 11414
Handläggare: Inspektör Helena I Renberg
E-post:

Inkommen skrivelse MÄ redogörelse, 2015-03-16 19:00 diarienr: 5000-K321238-15
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Inkommen skrivelse Vittne redogörelse, 2015-03-16 19:00 diarienr: 5000-K321238-15

5
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona

5000-K321238-15

Hörd person

Personnummer

Virveus, Annelie
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Målsägande

Ja

Körkort gilt 2020-07-01

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande den 10 mars 2015 på Sunnadalsskolan i Karlskrona.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Yvonne Persson

2015-03-17

14:30

15:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset, Karlskrona

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

YP
Berättelse

Annelie är skolsköterska på Sunnadalsskolan i Karlskrona.
Khalil går i nian och han har varit hos Annelie på sköterskemottagningen tidigare. Hon
känner honom som en helt vanlig kille. Det har hänt att några killar kommer in till henne på
fredagseftermiddagarna och då är han den, som håller sig i bakgrunden
Khalil kom in till henne då hon hade öppen mottagning mellan klockan tio och tolv. Han
berättade, att han hade ont i bröstet. Annelie frågade honom om han hade något trauma eller
om han hade fått något slag. Han svarade nej på det och hon bad honom beskriva smärtan och
frågade om han hade sett något på bröstet. Han beskrev smärtan och sa, att han inte hade sett
något. Hon frågade om det var okej, att han drog upp tröjan så att hon kunde titta själv. Han
svarade, att det var okej. Hon tittade på bröstet/bålen och det fanns inga märken eller något
annat. Hon kände på honom och han uttalade inte någon smärta. Annelie visade honom
skelettbilder på planscher och sa till honom, att hon kunde konstatera, att han hade
muskelsmärta. Hon ordinerade honom, att ta värktabletter Ipren ett par dagar och sa, att han
kunde få en tablett av henne direkt.
Hela samtalet var lugnt och bra.
Hon tillfrågades vad hon hade för kläder på sig, om hon har vit rock. Hon svarade, att hon
hade vanliga kläder, jeans skjorta och tröja.
Annelie reste sig från stolen vid skrivbordet och gick förbi Khalil och sedan åt höger för att
öppna medicinskåpet. När hon stod med ryggen mot Khalil, kände hon hur han tog tag med
bägge händerna om hennes skinkor samtidigt som han tryckte sig mot henne. Hon kände, att
han tryckte sitt bröst mot hennes rygg.

Förhör med Virveus, Annelie; 2015-03-17 14:30 diarienr: 5000-K321238-15
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Annelie reagerade direkt och vände sig om slog ut med ena armen och handen och tryckte
bort honom. Hon sa: "Va fan håller du på med?" Khalil sa inte något. Direkt när Annelie hade
tryckt bort honom, sprang hon ut genom dörren och till Gunillas rum, som ligger cirka sju
meter därifrån.
Hon tillfrågades hur hon kände sig och hon svarade, att "det blev dovt i hela huvudet och jag
kände mig oerhört kränkt".
Hon sa till Gunilla, att "du får följa med mig in på mitt rum och ta hand om den där idioten".
Gunilla frågade vad som hade hänt och hon svarade, att "han har antastat mig". Annelie
minns inte hur hon uttryckte sig till Gunilla mer vad som hade hänt. Hon var i chock.
Både Gunilla och Annelie gick tillbaka till sköterskerummet och där satt Khalil på sängen.
Annelie satte sig på kanten av skrivbordet och Gunilla frågade Khalil varför han hade gjort så
här och bad honom berätta.
Khalil verkade helt avskärmad och uttryckslös.
Annelie hörde inte på riktigt vad de sa men hon minns, att Gunilla sa till Khalil, att "det här är
inte okej, vad du har gjort". Sedan sa hon till Annelie, att gå till rektorn Jessica Berg.
Annelie mådde jättedåligt efteråt och säger, att hon inte visste vad kränkning innebar innan
händelsen men nu vet hon vad det är och hur man känner sig.
Annelie berättade för Jessica vad som hade hänt och sedan gick de tillbaka till Gunilla och
Khalil.
Jessica frågade Khalil varför han hade gjort så men vad Annelie minns, så svarade han inte.
Gunilla berättade, att hon hade pratat med Khalil en stund. Jessica stängde av Khalil från
skolan resten av dagen. Hon ringde sedan till hans vårdnadshavare och bestämde ett möte
dagen efter klockan elva. På det mötet skulle vårdnadshavarna, Khalil och kuratorn vara med.
Annelie missförstod Jessica och trodde, att hon också skulle vara med, så hon skulle gå till
mötet klockan elva. Hon mötte då Khalil, som undrade var de skulle vara. Hans föräldrar var
där också och Annelie tog dem i hand och hälsade. Jessica kom och sa, att Annelie inte skulle
vara med på mötet.
Annelie framförde till Jessica Berg, att Khalil endast fick komma till henne tillsammans med
annan vuxen.
Annelie tillfrågades hur hon mår idag och hon svarade, att hon fortfarande kan känna den
obehagliga känslan, när Khalil tog tag med sina händer på hennes rumpa. Hon tycker ändå,
att hon har bearbetat händelsen genom att prata med sina kollegor.
ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Annelie kommer att yrka ersättning för den kränkningen hon blev utsatt för.
Genomläst och godkänt.

8
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona

5000-K321238-15

Hörd person

Personnummer

Larsson, Gunilla
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Egna uppgifter och data

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Yvonne Persson

2015-03-19

08:07

08:40

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

YP
Berättelse

Gunilla tjänstgör på Sunnadalsskolan, 50 % som kurator och 50 % som studie- och
yrkesvägledare. Hon beskriver det som, att hon och skolsköterskan Annelie och en person till
sitter som i en glasbur och dörrarna till deras rum leder ut från den. Man kan varken se eller
höra något från varandras rum.
Hon känner till Khalil väl. Han har gått på skolan sedan slutet av sexan, tror hon, och nu går
han i nian. Hon har träffat honom många gånger och någon gång hans föräldrar. Hon känner
Khalil som en vänlig kille, som sköter sig och vill vara till lags. Han är ofta med och betraktar
och tar gärna ett steg tillbaka. Hon anar också, att det finns någon frustration inom honom
och har sett att han kan argumentera kraftfullt med då en vuxen kom blev han tyst. Hon
tycker, att han verkar vara en varm kille, som har kompisar. Hon känner också, att man inte
kommer riktigt nära honom och det kan vara så, att han mår dåligt. Gunilla vet, att hans
föräldrar har separerat och det kan vara det som kanske trycker honom.
HÄNDELSEN
Gunilla satt i sitt rum med en elev och dörren var stängd. Hon minns inte om Annelie
knackade på dörren eller om hon bara öppnade den. Hon såg väldigt skärrad ut och sa
ungefär, att "ursäkta men du måste komma in på mitt rum, jag behöver din hjälp". Gunilla
reste sig direkt och sa, att "jag kommer".
När de kom in i Annelies rum, stod Khalil mitt i rummet och såg liksom förvånad ut. Annelie
var alldeles vit i ansiktet och hela hennes kropp sa, att det var jätteallvarligt. Hon ställde sig
vid diskbänken och höll i sig i den. Det såg ut som, att hon skulle svimma.
Khalil tittade på Gunilla.

Förhör med Larsson, Gunilla; 2015-03-19 08:07 diarienr: 5000-K321238-15
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Annelie berättade, att hon hade blivit sexuellt trakasserad av Khalil, att han hade tagit henne
med bägge händerna i rumpan när hon vände sig om.
Gunilla sa till Khalil att sätta sig ner och han satte sig på en stol vid sidan så att han hade
ryggen mot Annelie. Gunilla satte sig på britsen framför Khalil. Hon frågade: "Vad är det
som har hänt"? Khalil sa, att "jag har inte gjort något, det är en lögn, hon ljuger."
Gunilla ser på Annelie, att hon är enormt påverkad av händelsen.
Gunilla svarade Khalil, att "vet du, jag tror inte på det. Hon skulle inte ljuga för mig om något
sådant allvarligt och be mig komma direkt".
Khalil sa igen, att "hon ljuger".
Gunilla repeterade igen, vad Annelie hade berättat och frågade Khali igen om det stämde.
Han erkände därefter och sa, att "ja, jag gjorde det".
Gunilla frågade honom hur han såg på det och han svarade, att "jag vet inte" och så ryckte
han på axlarna.
Gunilla frågade om han kunde berätta vad som hände? Khalil sa, att det var en dagdröm, att
han såg bilden i huvudet. Hon frågade vad han menade med det och han sa, att "jag kan se en
händelse och plötsligt blir det så". Han sa, att det var liksom utanför honom.
Gunilla informerade Khalil om, att det som hade hänt var väldigt allvarligt och att de skulle
prata med rektorn. Khalil fick följa med Gunilla in på hennes rum. Annelie sa, att det var det
värsta hon hade varit med om i hela sitt liv. Gunilla frågade Annelie om hon klarade av, att gå
till rektorn själv och det gjorde hon.
Gunilla frågade Khalil "hur är det?" Hon såg, att han blev ledsen och att det kom tårar. Han
sa, att han aldrig hade gjort så förut och att han aldrig skulle göra det igen.
Gunilla frågade sedan lite om hur han hade det hemma och han berättade, att han bor hos sin
mamma och träffar sin pappa lite och att han upplevde det jobbigt, att föräldrarna var skilda.
Annelie kom sedan med rektorn Jessica Berg.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona

5000-K321238-15

Hörd person

Personnummer

Al-Azi, Khalil Adel Khalil

19990510-8255

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Nationellt id-kort gilt
2020-02-10

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande den 10 mars 2015 på Sunnadalsskolan i Karlskrona
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Torgny Palm

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Yvonne Persson

2015-04-12

10:00

10:35

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset, Karlskrona

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

YP
Berättelse

Med vid förhöret är förutom advokat Torgny Palm också Kristina Öhlund från Socialen.
Khalil är delgiven misstanke om sexuellt ofredande genom att den 10 mars 2015 på
skolsköterskemottagningen på Sunnadalsskolan i Karlskrona ha tagit tag med bägge händerna
på målsägarens rumpa bakifrån samt samtidigt ha försökt trycka sin kropp mot henne.
Khalil FÖRNEKAR sexuellt ofredande.
Khalil berättade, att han gick till skolsköterskan Annelie för att han hade ont i bröstet. Hon
undersökte honom och sa, att han skulle ta tabletter.
Han tillfrågades om han stod eller satt ner, när han blev undersökt och hur hon undersökte
honom. Han svarade, att han stod upp hela tiden och Anneli bad honom ta av sig tröjan. Hon
kände på bröstet och frågade om det gjorde ont, vilket det gjorde. Hon sa, att han skulle ta
värktabletter
Annelie vände sig om för att hämta en tablett i medicinskåpet.
Khalil tillfrågades hur långt ifrån Annelie han var, när hon stod vid medicinskåpet. Han
svarade cirka två meter.
Khalil informerades om att Annelie har berättat, att Khalil tog bägge sina händer på hennes
rumpa, då hon skulle ta ut värktabletten ur medicinskåpet. Khalil säger, att "det är inte sant".
Khalil berättade, att Annelie tog ut tabletterna och gav honom en och han stoppade in den i

Förhör med Al-Azi, Khalil Adel Khalil; 2015-04-12 10:00 diarienr: 5000-K321238-15
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munnen. Hon hällde sedan upp en mugg med vatten och ställde den på bordet under
medicinskåpet. Han gick fram och tog muggen och vände sig om för att dricka. Då började
Annelie skrika "vad gör du?". Khalil sa, att "vad händer, varför skriker du?" Annelie sprang
ut från rummet.
Khalil tillfrågades om det fanns några fler personer i sköterskerummet och han svarade, att
det var bara Khalil och Annelie.
Khalil fortsatte berätta, att han aldrig drack av vattnet utan han ställde tillbaka muggen, när
Annelie sprang ut från rummet. Khalil stod kvar i rummet.
Kuratorn Gunilla kom in till honom och frågade vad som hade hänt och Khalil svarade, att
"jag vet inte". Gunilla satte sig på britsen i rummet och Khalil på en stol bredvid. Annelie var
kvar i rummet. Gunilla sa, att Annelie hade berättat, att Khalil hade tagit på henne.
Khalil berättade, precis som han har berättat här i förhöret, för Gunilla vad som hade hänt.
Gunilla sa då, att "Annelie ljuger inte".
Khalil fick sedan följa med Gunilla till hennes rum. Hon frågade honom "hur tänker du runt
detta?". Khalil sa till henne, att "det är orättvist, varför tro på henne och inte på mig". Han
frågade Gunilla: "Hur kan du tro på henne när du inte ens var där inne?" Gunilla svarade, att
"jag vet, att hon inte ljuger". Därefter kom rektorn in i rummet och sedan fick Khalil gå hem
direkt. Dagen efter var han på ett möte i skolan med rektorn och sina föräldrar.
Khalil tillfrågades om han har träffat Annelie efter händelsen och han svarade, att han hejade
på henne dagen efter, då han skulle på mötet. Efter det har han inte pratat med henne.
Khalil tillfrågades varför han tror, att Annelie skulle hitta på, att Khalil hade tagit honom på
rumpan. Han svarade, att han vet inte det.
På fråga om han har varit hos Annelie på sköterskemottagningen tidigare, svarade han, att
han har varit där flera gånger tidigare. På fråga hur han uppfattar henne som person, svarade
han: "snäll person, inget speciellt".
Khalil informerade om, att Gunilla har berättat, att Annelie kom in till hennes rum och var
mycket upprörd och han tillfrågades varför hon skulle göra det om det inte hade hänt något.
Khalil säger då, att "hon kan skådespela". Han frågar sedan om man kan få ersättning och
säger, att hon kanske vill ha det.
Khalils inställning till sexuellt ofredande är, att han förnekar brott.
Advokat Palm ber Khalil berätta om, när Khalil tar vattnet och vad som händer då.
Khalil berättade, att han trodde, att Annelis skulle ge honom glaset men hon satte det på
diskbänken. Annelis stod vid medicinskåpet och Khalil gick fram till diskbänken, som är
bredvid medicinskåpet, och tog vattnet. Han kom då nära Annelie.
Han tillfrågades hur nära han kom och han svarade, att det var så nära som han vid förhöret
sitter med sin advokat.
Förhörsledaren uppskattar avståndet till två decimeter. Advokat Palm avbryter och menar
att det är endast en decimeters avstånd.
Khalil ombads att visa hur det gick till när han tog vattnet. Kristina Öhlund ställer sig så som
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Annelie stod och Khalil visar hur han kom fram bredvid henne och skulle ta vattnet.
Khalil fortsatte berätta, att han tog upp glaset och satte tillbaka det för att Annelie började
skrika, att "vad gör du?" När Khalil tog glaset, stod han med sin vänstra sida mot Annelies
högra sida och när han vände sig åt höger, råkade han stöta till henne med kroppen och
Annelie började skrika. Då satte han tillbaka glaset och Annelie sprang ut från rummet.
Khalil informerades om, att Gunilla har berättat, att Khalil för henne har erkänt att han tog
Annelie i rumpan. Khalil säger, att han aldrig har erkänt det. Han har berättat för henne precis
som han berättat idag. Han visade också Gunilla hur han hämtade vattnet.
Khalil säger, att Gunilla ljuger och att hon har varit emot honom innan också. Han berättade,
att när han praktiserade på Willys på Pantarholmen fick han bära så tunga saker, att han fick
ont i ryggen. Han ringde då till sin mentor, som sa, att han inte skulle behöva lyfta så tungt.
Mentorn kunde inte själv komma till Willys och i stället kom Gunilla. Mentorn sa, att Khalil
skulle säga till Gunilla, att han skulle få gå hem. När Khalil sa det till Gunilla, sa hon bara att
Khalil gnällde och att han skulle stanna kvar på Willys. Han fick sedan ändå åka hem med
Gunilla. Khalil vet, att Gunilla är vän med ägaren till Willys. Khalil praktiserade sedan inte
mer på Willys.
Advokat Torgny Palm hade inte några fler frågor.
Förhöret avslutat klockan 10:35.
Förhöret skickas till Khalil och till Palm för genomläsning och godkännande i utredningen i
samband med att utredningen skickas för slutdelgivning.
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Signerat av

Ersättningsanspråk
Ersättningsanspråk

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona
Person som yrkar ersättning

5000-K321238-15
Personnummer/Orgnr

Virveus, Annelie

Roll

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
Övriga

Virveus, Annelie
Talan önskas förd av åklagare

Ja
Ersättningsyrkande i kronor

6000
Preciserat yrkande

Kränkning = 6000 kronor

2015-03-17
Personnummer/Orgnr

Roll

Uppgiftslämnare
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona

5000-K321238-15

Skäligen misstänkt person

Personnr

Al-Azi, Khalil Adel Khalil

19990510-8255

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2015-03-10 :
Brottsplatsadress

Områdeskod

SUNNADALSSKOLAN, SUNNADALSVÄGEN

10001100800014

Brottsmisstankenr

Diarienr

POR50-BM2015-3521164-F9

5000-K321238-15

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

9605

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre

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

- Underrättelse om misstanke

- Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2015-03-16

Michael Hesselberg
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2015-04-22
Namn

Personnummer

Al-Azi, Khalil Adel Khalil

19990510-8255

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelselän

Födelseort utland

Khalil

Man

Födelseförsamling

Bagdad
Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Sverige

0723110283: Mobiltelefon

Adress

Kungsmarksvägen 17 B LGH 1402
371 44 Karlskrona
Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Karlskrona

2015-04-09

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Kön

Datum

- -

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Karlskrona
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K321238-15

Persson, Yvonne

Gärning

Sexuellt ofredande
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19990510-8255

Al-Azi

Khalil Adel Khalil

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2015-04-12

2015-04-21

2015-04-22

Underrättelsesätt

Protokollet skickat med post.
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts
Försvarare
Namn

Torgny Palm
Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättselse slutförd

2015-04-12

2015-04-21

2015-04-22

Underrättelsesätt

Protokollet skickat via mail
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

