Förundersökningsprotokoll

Åklnr

Signerat av
Polismyndighet

Catharina Bloom

Västra Götaland

Signerat
datum
BORÅS
TINGSRÄTT

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Södra enheten
2014-09-18
12:51

BORÅS

INKOM:

2014-09-30
B 2771-14
AKTBIL: 3
2014-09-18

Handläggare (Protokollförare)

Datum
MÅLNR:

Kriminalinspektör Catharina Bloom
Undersökningsledare

Kriminalinspektör Peter Ström
Polisens diarienummer

1400-K81234-14
Målsägande

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Malmback, Hannah
Förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Nej

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Nyman, Urpo Antero

19600722-9492

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

Underrättelse
utsänd

Rb 23:18 via telefon samt fup skickat för kännedom till
misstänkt på egen begäran

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2014-09-18

Försvarare

Önskas ej
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran
Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

1400-K81234-14

Sid

a
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Bilaga fotokonfrontation.
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Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K81234-14

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2014-05-15

2014-05-15

2014-05-15

Brottsbeskrivning

Brottskod

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre

9605

Brottsplatsadress

Områdeskod

TÅGET HERRLJUNGA-BORÅS

9500

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

Händelse inträffad mellan

2014-05-09 - 2014-05-09

Aktör

Roll

Malmback, Hannah Mathilda
Nyman, Urpo Antero

Målsägande
Misstänkt

Involverad personal

Funktion

Bothin Jan-Olof
Bothin Jan-Olof
Olnéus Camilla

Handläggare (RAR)
FU-ledare (RAR)
Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

INLEDNING
Hannah kommer in till polisstationen för att göra en polisanmälan.
BROTTET
En gärningsman vid namn Antero (uppgivet namn) har utsatt Hannah för
sexuellt ofredande genom att ge henne sexuella anspelningar samt tafsat på
henne på ett sätt som är ägnat att kränka hennes sexuella integritet.
HÄNDELSE
Hannah åker tåg mellan Herrljunga och Borås, på samma tåg sitter en berusad
man. Denna man börjar samtala med Hannah,till en början bara kallprat men
efter en stund styr mannen in samtalet på sex. Han frågar Hannah om hennes
sexliv, berättar vad han vill göra med henne, visar henne porrtidningar osv.
Mannen tafsar Hanna på benet under bordet och när Hannah ska gå av tåget tar
han henne mellan benen.
ÖVRIGT
Se förhör.
Hannah känner inte igen mannen sen innan men hon skulle känna igen honom
igen och enligt egen utsaga säger han att han heter Antero. Han uppger också
att han är från Finland att han tidigare bott i Borås men att han numera bor
i Skövde.
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A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2014-05-15 15.43
Polismyndigheten i
1400-K81234-14
Västra Götaland
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND
Dnr: 1400-K81234-14
Enhet: BORÅS
Myndighetskod: 1400
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2014-05-15 kl: 13.00 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av:
Pa Camilla Olnéus
Inskriven av:
Pa Camilla Olnéus
Inskriven:
2014-05-15 kl: 13.46 Handl. p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND
Enhet:
BORÅS
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
MALMBACK, HANNAH

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.40
Brottskod
Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
9605
TÅGET HERRLJUNGA-BORÅS,
Omrkod: 9500
Fredag 2014-05-09 kl 08.52 t.o.m. Fredag 2014-05-09 kl 10.00
MALMBACK, HANNAH MATHILDA
Målsägande fysisk
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
INLEDNING
Hannah kommer in till polisstationen för att göra en polisanmälan.
BROTTET
En gärningsman vid namn Antero (uppgivet namn) har utsatt Hannah för
sexuellt ofredande genom att ge henne sexuella anspelningar samt tafsat på
henne på ett sätt som är ägnat att kränka hennes sexuella integritet.
HÄNDELSE
Hannah åker tåg mellan Herrljunga och Borås, på samma tåg sitter en berusad
man. Denna man börjar samtala med Hannah,till en början bara kallprat men
efter en stund styr mannen in samtalet på sex. Han frågar Hannah om hennes
sexliv, berättar vad han vill göra med henne, visar henne porrtidningar osv.
Mannen tafsar Hanna på benet under bordet och när Hannah ska gå av tåget tar
han henne mellan benen.
ÖVRIGT
Se förhör.
-----------------------------------------------------------------------------Borås
Besöksadress: Sandgärdsgatan 15
Box 344
503 11 BORÅS
Handläggande enhet: Borås
Tfn: 114 14
Handläggare: Insp Jan-Olof Bothin
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2014-05-15 15.43
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Polismyndigheten i
1400-K81234-14
Västra Götaland
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------Hannah känner inte igen mannen sen innan men hon skulle känna igen honom
igen och enligt egen utsaga säger han att han heter Antero. Han uppger också
att han är från Finland att han tidigare bott i Borås men att han numera bor
i Skövde.

-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
MALMBACK, HANNAH MATHILDA Kön: K
Försäkringsbolag:
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2014-05-15
Beslut av: Insp Niclas Persgården
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
-----------------------------------------------------------------------------Borås
Besöksadress: Sandgärdsgatan 15
Box 344
503 11 BORÅS
Handläggande enhet: Borås
Tfn: 114 14
Handläggare: Insp Jan-Olof Bothin
E-post:
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Signerad av

PM

Signerad datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

Borås

1400-K81234-14

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Olnéus, Camilla

2014-05-15

15:54

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Camilla Olnéus
Uppgiften avser

uppgifter gällande identitet samt annat
Uppgift

INLEDNING
Hannah kommer in till polisstation för att anmäla att hon blivit utsatt för ett sexuellt ofredande
på tåget mellan Herrljunga och Borås.
IDENTIFIERING AV MISSTÄNKT
Utifrån de uppgifter Hannah lämnar letar jag efter en gärningsman som kan stämma in på
dessa. Jag får fram aktuell person (se bifigade utskrifter) Uppgifterna stämmer namn,
bostadsadress, tidigare bostadsadress samt signalement. Hannah skulle dessutom känna igen
mannen vid en ev fotokonfrontation.
FILM
Jag har dessutom kollat upp om det finns ev övervakningsfilm från tåget men det finns det ej.
Däremot finns det film från perrongen. Trafikverket är ansvarig och jag har varit i kontakt med
dessa. Utredaren får begära ut en skriflig begäran, med K nr, datum,tid , plats och signalement
på aktuell person samt kontaktuppfifter och adress till den som vill ha filmen. Dessa uppgifter
ska skickas till iris@trafikverket.se. Det är bra om detta görs skyndsamt så filmen inte hinner
raderas.
För att komma i kontakt med tågvärden får man gå via personalansvarig Wolfgand Shorder, el
liknande på nr 010-7516182.
Pa Camilla Olnéus
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

Borås

1400-K81234-14

Hörd person

Personnummer

Malmback, Hannah
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

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

Camilla Olnéus

2014-05-15

12:30

13:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Borås

RB 23:3

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hannah uppger att hon åkte tåget från Herrljunga till Borås fre 14009 08.52. På tåget satt en
man i 50-55 års åldern som Hannah beskriver som ovårdad, brunt skägg och hår. Hon
uppfattade honom som alkoliserad. Mannen var iklädd en mörk jacka, jeans, solglasögon och
han bar på en plastpåse med grejer.
Hannah säger att hon aldrig sett honom innan men att hon skulle känna igen honom om hon
såg honom igen. Mannen börjar att kallprata med Hanna, frågar frågor om vad hon gör osv.
Hannah är hövlig och svarar. Efter en stund börjar mannen att visa Hannah porrtidningar,
mannen frågar Hannah om hennes sexliv, berättar vad han vill göra med henne och visar
sexställningar som han vill göra i tåggången.
Mannen uppger att han heter Antero att han är från Finland, att han tidigare bott i Borås men
att han numera bor i Skövde. Han frågar efter Hannahs mobilnummer, ger henne hans. Hannah
tycker att det hela är obehagligt och låtsas därför ta hans nummer .Hannah uppger att det sitter
ytterligare 4 personer på vagnen. Hon berättar att den kvinnliga tågvärden gått förbi och att
hon försökt få ögonkontakt med henne för att förstå henne att hon behöver ha hjälp. Tågvärden
laägger huvudet på sne och tittar på Hannah. Hannah berättar också att mannen saknar
tågbiljett från Herrljunga till Borås att han bara haft en från Skövde till Herrljunga men att
Tågvärden låtit honom åka med, anledningen tror Hannah är att Tågvärden är rädd. Mannen
blir vid några tillfällen aggressiv och slår i bordet.
Mannen tar Hannah på benet under bordet. Hannah ska egentligen stiga av på Centralstation
men hon överväger att gå av i Knalleland för att slippa den obehagliga mannen. Mannen står i
vägen så Hannah vågar inte gå av i Knalleland.Mannen tar Hannah mellan benen. När de når
Centralstationen säger tågvärden åt honom att det är ändhållplats och att han måste gå av.
Hannah ser sin chans och skyndar sig av tåget.
Godkänt i konceptform.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K81234-14

Hörd person

Personnummer

Malmback, Hannah
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Målsägande

Ja

ID kort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fotokonfrontation gällande 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

Anneli Fridén

2014-06-26

15:00

15:24

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset i Borås

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hanna får förklarat för sig att hon får titta på bilderna en och en.
Jag visar samtliga bilder för henne en och en och där efter så visar jag dem återigen en och
en och ber henne stanna och peka ut personen på bilden om någon av personerna på
bilderna är gärningsmannen som ofredade henne sexuellt på tåget.
Hanna pekar ut mannen på bild nummer 6 och säger att det måste vara han.
Vad är det som gör att du pekar ut den personen?
Jag känner igen honom. Det var han. Han var ju full på tåget och sådär men det är han.
Hur säker är du?
Jag är nästan helt säker.
Var det någon mer än du och mannen i tågvagnen?
Ja bakom mig satt en man som jag inte såg. Han sa inget. Sedan satt det en annan kille längst
ner bakom mig i vagnen. Han såg jag inte heller så jag såg inte vad han gjorde. Han sa inget
heller.
Snett mitt emot satt ett medelålders par. De var nog Britter för de pratade brittisk engelska
med varandra. De sa inget till mig men man kunde se på dem att de tyckte att han var
obehaglig.
Var satt mannen i förhållande till dig?
Han satt mitt emot på ett fyrasäte. Först så märkte jag ju att han var full men då var han bara
full och glad så jag tänkte att jag struntar i att han sitter där. Sedan blev jag rädd för honomn

Förhör med Malmback, Hannah; 2014-06-26 15:00 diarienr: 1400-K81234-14
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och då vågade jag inte flytta mig.
Var det någon personal på tåget som uppmärksammade honom?
Ja när tågvärdinnan kom och vi skulle visa biljetterna så hade han en biljett som gällde den
sträcka han åkte förra gången. Från Borås till Herrljunga. Tågvärdinnan sa att det var en
ogiltig biljett och då sa mannen och skrattade " Vad ska du göra åt det då" Tågvärdinnan
struntade i honom och gick vidare för att se de andras biljetter.
Vi har skrivit till Västtrafik med anledning av händelsen och att ingen gjorde något. De skrev
tillbaka och undrade om vi var säkra på om det var rätt tid och datum för då skulle det ha
varit en kille som jobbade ombord men jag är säker på att det var en tjej.
Hon var i 35 års åldern. Ca 170cm. Hon hade rakt brunt hår i en tofs. Hon var normalbygd.
Uppläst och godkänt
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

Sö_Utr

1400-K81234-14

Hörd person

Personnummer

Nyman, Urpo Antero

19600722-9492

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke om sexuellt ofredande den 9 maj 2014 på tåget Herrljunga-Borås
Underrättad om misstanke

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

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Peter Karlström
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Ulla-Britt Grantner

2014-09-17

18:58

19:11

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset, arresten, Skövde

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Skoog, Robert

UBE

Berättelse

Urpo delges misstanke om sexuellt ofredande den 9 maj på tåget mellan Herrljunga och
Borås genom att han skall ha gett målsägande sexuella anspelningar samt tafsat henne på
benet samt tagit henne mellan benen.
Urpo FÖRNEKAR brott.
Han säger att han inte kommer ihåg men att han kan tala i sådana vokabulär. Men han har inte
tafsat på någon.
Urpo delges att han har blivit utpekad i en fotokonfrontation. Han svarar igen att han inte har
tafsat på någon tjej.
Han tillfrågas igen om han minns händelsen. Han svara igen att han inte kommer ihåg men att
han kan vara fräck i munnen
Urpo tillfrågas om sitt mobilnummer. Han säger att han har tappat sin mobil och inte har
skaffat någon ny. Han är skriven på Horsåsbarackerna i Skövde men bor inte där.
Han godtar inte strafföreläggande och är inte beredd att betala några ersättningsyrkanden.

Anteckningar upplästa och godkända.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K81234-14

Hörd person

Personnummer

Nyman, Urpo Antero

19600722-9492

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgivning Rb.23:18
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

Catharina Bloom

2014-09-18

12:38

12:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

UTR/BO

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Urpo vistas för närvarande på Gudhemsgården och tillfrågas om han godtager delgivning
(uppläst) per telefon?
Urpo uppger att det inte behövs att utredningen delges per telefon. Han har ingen erinran men
vill att det ska skickas ett fup till hon på posten, vilket kommer att ske.
Uppläst och godkänt.
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K81234-14

Skäligen misstänkt person

Personnr

Nyman, Urpo Antero

19600722-9492

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2014-05-09 08:52 - 2014-05-09 10:00
Brottsplatsadress

Områdeskod

TÅGET HERRLJUNGA-BORÅS

9500

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD14-BM2014-214913542-ZD

1400-K81234-14

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

2014-06-30

Berg, Sven-Göran
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2014-09-18
Namn

Personnummer

Nyman, Urpo Antero

19600722-9492

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelselän

Födelseort utland

Urpo

Kön

Man

Födelseförsamling

Kuusamo
Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Sverige

Sverige

0728743619: Mobiltelefon
051117150: Annat telefonnummer Telefon till R

Adress

c/o Horsåsbaracken
Törebodavägen 1
541 91 Skövde
Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Skövde

2014-04-08

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

Utbildning

Grundskola 9 år
Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Saknar
Arbetsförhet och hälsotillstånd

U.a
Kompletterande uppgifter

Säger sig vara hemlös. Om man behöver komma i kontakt med honom kan man prova att kontakta
Ulrika Bogren på behadlingshemmet rubinen i Skara. De har kontakt emellanåt. Tel 070-7517150,
0511-17150
Uppgiven inkomst

Bidrag

0

2.400:- i socialbidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

Ogift
Hemmavarande barn under 18 år

0
Försörjningsplikt

Skulder

70000
Förmögenhet

0
Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

0

2013

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum

Insp Ulla-Britt Grantner

2014-09-17

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

BORÅS
Ärende
Diarienr

Handläggare

1400-K81234-14

Bloom, Catharina

Gärning

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre.
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19600722-9492

Nyman

Urpo Antero

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2014-09-18
Underrättelsesätt

Rb 23:18 via telefon samt fup skickat för kännedom till misstänkt på egen begäran
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Underrättelse utsänd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Yttrande senast

Underrättselse slutförd

