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Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Finns

Ja / Arabiska

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Joseph Salame, Kamil

19330305-4278

Brott

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

2014-06-10 Katarina Thulin, Inspektör
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt
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Underrättelsesätt, försvarare
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1
Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K73585-14

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2014-05-04

2014-05-04

2014-05-15

Brottsbeskrivning

Brottskod

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre

9605

Brottsplatsadress

Områdeskod

SJÖBOGATAN

0201010090026400

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

Händelse inträffad mellan

2014-05-04 - 2014-05-04

Aktör

Roll

Andersson, Mia Louise
Joseph Salame, Kamil

Målsägande
Misstänkt

Involverad personal

Funktion

Bothin Jan-Olof
Bothin Jan-Olof
Nilsson Thomas

FU-ledare (RAR)
Handläggare (RAR)
Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

INLEDNING
Patrull 52-1130 innehållande Pa T. Nilsson/ Pa A. Ortmon blev via LKC
beordrade till Älvegatan i Borås med anledning av att en kvinna blivit
ofredad av en för henne okänd man.
BROTT
Sexuellt ofredande genom att okänd gärningsman försökt till tvinga sig
kyssar och försökt ta målsäganden på brösten.
HÄNDELSE
Gärningsman har gått ikapp målsäganden när denne var ute och gick med sina
hundar. När gärningsman kom ikapp försökte han kyssa och ta målsäganden på
brösten.
Vidare se förhör i Durtvå.
SIGNALEMENT
Utländsk/ Arbaiskt utseende, ca 60 år gammal, haltande gång.
Svart täckjacka.
Mörka byxor.
Mörkblå öppen tunn jacka/tröja under täckjackan.
Mörkblå keps.
Målsäganden skulle känna igen gärningsmannen om hon fick se honom igen.

2
A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2014-05-15 16.22
Polismyndigheten i
1400-K73585-14
Västra Götaland
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND
Dnr: 1400-K73585-14
Enhet: BORÅS
Myndighetskod: 1400
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2014-05-04 kl: 13.11 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av:
Pa Thomas Nilsson
Inskriven av:
Pa Thomas Nilsson
Inskriven:
2014-05-04 kl: 13.11 Handl. p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND
Enhet:
BORÅS
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
ANDERSSON, MIA

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
förhör i durtvå
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.40
Brottskod
Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
9605
SJÖBOGATAN, BORÅS
Omrkod: 0201010090026400
Söndag 2014-05-04 kl 11.45 t.o.m. Söndag 2014-05-04 kl 12.04
ANDERSSON, MIA LOUISE
Målsägande fysisk
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
INLEDNING
Patrull 52-1130 innehållande Pa T. Nilsson/ Pa A. Ortmon blev via LKC
beordrade till Älvegatan i Borås med anledning av att en kvinna blivit
ofredad av en för henne okänd man.
BROTT
Sexuellt ofredande genom att okänd gärningsman försökt till tvinga sig
kyssar och försökt ta målsäganden på brösten.
HÄNDELSE
Gärningsman har gått ikapp målsäganden när denne var ute och gick med sina
hundar. När gärningsman kom ikapp försökte han kyssa och ta målsäganden på
brösten.
Vidare se förhör i Durtvå.
SIGNALEMENT
Utländsk/ Arbaiskt utseende, ca 60 år gammal, haltande gång.
Svart täckjacka.
Mörka byxor.
Mörkblå öppen tunn jacka/tröja under täckjackan.
Mörkblå keps.
-----------------------------------------------------------------------------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 16.22

3
Polismyndigheten i
1400-K73585-14
Västra Götaland
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------Målsäganden skulle känna igen gärningsmannen om hon fick se honom igen.
-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
ANDERSSON, MIA LOUISE Kön: K
Försäkringsbolag:
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------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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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

Borås

1400-K73585-14

Hörd person

Personnummer

Andersson, Mia
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som målsägande 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

Thomas Nilsson

2014-05-04

12:40

12:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Älvegatan, Borås

RB 23:3

Förhörsvittne

Utskrivet av

TN
Berättelse

Mia berättar att hon var ute och gick med hundarna när en utländsk man ca 60 år gammal
gick ikapp henne på sjöbogatan. Mannen tog tag i hennes händer, försökte ta armkrok och
hålla henne i handen. Mia fortsatte att gå och mannen gick fortsatt bredvid henne. Mannen
försökte sedan ta tag i hennes nacke och tvinga till sig kyssar samt förde in sin hand under
hennes tröja vid ryggen och fram mot brösten.
Mannen försökte även få henne att sätta sig på en bänk vid info-skylten,
sjöbogatan/fristavägen/ matthallen.
Mannen pratade med henne men varken på svenska eller engelska och hon förstod ingenting
av vad han sa.
En av hundarna gjorde ett "busryck" varpå mannen tappade greppet on hennes arm. Mia
ökade då takten och gick ifrån mannen. Mia tog sig in i sin lägenhet och såg då att mannen
satt kvar i en busskur utanför adressen, Mia ringde polisen. Tillslut började mannen gå mot
Sjöbotorg.
Mannen var på Mia i ca 10 minuter.
Uppläst och godkänt

5
Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

Borås

1400-K73585-14

Hörd person

Personnummer

Andersson, Mia
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

Marie Mårtensson

2014-05-15

09:15

09:19

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Fristadsvägen, Borås.

RB 23:3

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mia uppger att hon polisanmält ett sexuellt ofredande för ca 2 veckor sedan då
gärningsmannen ej hittades av polisen.
När hon idag, 2014-05-15, promenerade på Fristadsvägen vid kl. 09.00 såg hon
gärningsmannen som satt i busskuren vid "Matthallen".
Mannen reser sig upp och följer sedan efter Mia i ca 5 minuter innan han vänder och går
tillbaka till samma busskur. Mia beskriver att hon går fort för att han inte skulle hinna ifatt
henne. Mia är övertygad om att mannen hade gjort samma sak idag som han gjorde för två
veckor sedan om hon inte hade skyndat sig från platsen, mannen kunde aldrig komma nära
henne.
Mia uppger att hon aldrig träffat mannen innan händelsen för två veckor sedan och uppger att
hon är helt säker på att den aktuella mannen är gärningsmannen som utfört ofredandet för två
veckor sedan.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K73585-14

Hörd person

Personnummer

Andersson, Mia
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Målsägande

Ja

div frågor passfoto

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

Katarina Thulin

2014-05-22

13:00

13:30

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Borås

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mia var ute och gick med sina hundar, en grand danois och en old english sheepdog, då en
man kommer ikapp henne bakifrån. Han lukat starkt en blandning mellan alkohol och skit,
nästan som gödsel.
Han tilltalar henne på sitt språk, ett språk hon inte förstår. Han tar henne under armen och de
går en liten bit. Sedan tar han hennes ena hand och pussar den. Sedan tar han tag om hennes
nacke med ena handen och kramar henne. Han försöker också kyssa henne men Mia vänder
undan ansiktet så att han kysser henne på kinden.
Han tog sedan hennes händer, tittade på dem och visade/antydde att hon inte bar någon ring.
Han krokade sedan tag i hennes arm igen och de fortsatte att gå. Den ena hunden stannade och
bajsade och Mia stannade också upp för att plocka upp efter hunden. Mannen sade då nej nej
men Mia plockade upp efter hunden ändå.
Han tog henne sedan under armen igen och de fortsatte att gå. De kom fram till en
vägkorsning och Mia visade att hon hade bråttom att gå åt ena hållet. Han tog då ett tag om
hennes nacke igen och försökte kyssa henne. Hon drog sig undan och han tog då sin ena hand
och förde den under tröjan på ryggen. Hon tog bort hans hand. Han tog då sin andra hand och
förde ner den via halslinningen på hennes tröja. Hon tog bort den också. Mannen sade något i
stil med "Very good".
Mia började röra sig framåt och han tog henne under armen och de fortsatte att gå.
De kom fram till en korsning till och Mia trodde han skulle gå åt ena hållet men han följde
med henne. Det var på fristadvägen och de gick förbi platsen med informationstavlorna. Där
försökte han få med henne att sätta sig på några bänkar.
Mia sade nej och drog sig ut mot vägen igen. mannen tog då på nytt ett tag om hennes nacke
för att kyssa henne. Hon vred sig undan och mannen klappade henne på bröstet ovanför tröjan
och sade "very good"
De fortsatte att gå.

Förhör med Andersson, Mia; 2014-05-22 13:00 diarienr: 1400-K73585-14
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Då fick den ena hunden ett busryck och drog med Mia några meter framåt. Mannen tappade då
taget om henne och Mia skyndade framåt och hem. Hon ringde där till en väninnna som sade
till henne att hon skulle ringa till polisen.
Två veckor senare var hon ute med hundarna igen. Hon ser då mannen sitta i busskuren vid
Matthallen. När han ser henne reser han sig upp tilltalar henne på sitt språk. Mia höjer då
handen framför sig och säger "nej nej". Han följer efter henne och Mia som nu är en bit
framför honom ringer 112. Hon hamnar i kö och fortsätter att gå långsamt för att han inte skall
försvinna. När 112 svarar stannar hon och det gör mannen också. Hon talar med
larmoperatören och mannen vänder då och går upp mot Matthallen igen. Mia följer långsamt
efter för att inte släppa honom ur sikte.
Mannen går och sätter sig i busskuren och strax därpå kommer polisen till platsen. Mannen
blir arg och efter en stund kommer det någpon som verkar vara anhörig till mannen.
Mia är efter händelsen rädd och vill ogärna gå ut då det är mörkt. Hon väljer också vägar med
hundarna som är mera befolkade.
Vid det första tillfället var det ingen som lade märke till dem. Hon säger också att hennes
Grand Danois skällde på mannen och hoppade upp på honom då han kom fram första gången.
Han verkade inte bry sig om detta .
i koncept uppläst och godkänt

8
Signerad av

PM

Signerad datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

Borås

1400-K73585-14

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Mårtensson, Marie

2014-05-15

11:45

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Marie Mårtensson
Involverade personer

Andersson, Mia

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Uppgiften avser

Sexuellt ofredande.
Uppgift

Patrull 52-1210 och 52-9110 blir beodrade till Fristadsvägen i höjd med "Matthallen" i Borås
med anledning av ofredande.
När vi kommer till platsen träffar vi målsägande, Mia, som berättar att gärningsmannen sitter i
busskuren framför "Matthallen".
Maria berättar att hon anmält ett sexuellt ofredande för ca 2 veckor sedan och att hon idag,
2014-05-15, kände igen mannen när han satt i busskuren.
Maria är helt säker på att han är gärningsmannen.
Patrullen tar kontakt med mannen som identifieras av Pa Gustafsson. Mannen heter Kamil
Joseph Salame (19330305-4278) och identifieras med id-kort från Swedbank.
Kamil talar ingen svenska eller engelska och är stundtals mycket aggiterad.
Pa Johansson kontaktar UB Tomas Andersson som beslutar att mannen endast skall identifieras i
nuläget.
Till platsen kommer senare en dotter till Kamil som stannar kvar med sin pappa.
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Signerad av

PM

Signerad datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K73585-14

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Gustafson, Claes

2014-05-15

14:57

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Gustafson
Uppgiften avser

Identifiering mm. av utpekad gärningsman
Uppgift

Patrull 52-1210 med Pa Mårtensson och undertecknad samt patrull 52-9110 Johansson blev
av LKC beordrade till Fristadsvägen, i höjd med Matthallen med anledning av en kvinna som
blivit ofredad.
Vid ankomst till platsen så möter anmälaren upp och påvisar att den aktuella mannen sitter i
busskuren mot Fristadsvägen. Undertecknad går fram och kontaktar mannen. Han pratar först
lite svenska men sedan säger han att bara pratar arabiska.
Mannen identifieras med eget id-kort från Swedbank. Undertiden pratar
Mårtensson/Johansson med anmälaren. Mannen pratar upprepat något som låter som
arabiska. Han verkar upprörd och arg över att polisen är på platsen.
I samband med att en buss kommer så försöker mannen att lämna platsen. Undertecknad
säger och visar att han skall stanna kvar och sätta sig ner. Mannen börjar då att vifta med sina
händer och mannen placeras åter på bänken på busshållsplatsen av undertecknad.
Undertecknad tar tag i mannens tröja och för ner honom på bänken. Mannen lugnar sig
något. Efter en stund anländer mannens dotter och ber mannen lugna sig och hon informeras
av Johansson och förklarar för mannen vad som kommer att hända.
I tjänsten
Pa Claes Gustafsson
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K73585-14

Hörd person

Personnummer

Wanna, Antwanet
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Annan

Ja

egna uppgifter

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lämna upplysningar i ärendet
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

Katarina Thulin

2014-06-10

10:35

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Borås

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Nasib är med sin man hos polisen och vill prata med hjälp av tolk. Hon har upplysningar i
ärendet.
Nasib säger att pga vad polisen anklagar hennes man för vill han ta sitt liv. Han har varit på
väg att slänga sig från balkongen.
Nasib säger att det är onda människor som fått kvinnan att ljuga om hennes man. Hon säger att
de hatar dem och att de tar sig in i deras lägenhet och förgiftar deras mat. Hon är mycket
upprörd över att polisen tror på kvinnan.
uppläst och godkänt
Nasib har med sig choklad och en mjölkliknande vätska som hon vill ha analyserat. Hon
kommer dock tillbaka 45 minuter senare och vill ha tillbaka det.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

Diarienr

BORÅS

1400-K73585-14

Hörd person

Personnummer

Joseph Salame, Kamil

19330305-4278

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

passfoto

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2014-06-10 Katarina Thulin, Inspektör
Tolk

Språk

Hoda

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande
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

Ja
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Katarina Thulin

2014-06-10

10:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Borås

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Kamil delges misstanke och informeras om rätten till försvarare.
Kamil FÖRNEKAR brott. Han är 82 år gammal och har 7 barn och 13 barnbarn. Han är
impotent och har inte legat med sin fru på över ett år.
Han säger att polisen kom och tryckte ner hans huvud och tog hans telefon.
Kvinnan påstår massa saker som inte är sanna. Det är för att det finns människor som hatar
han och hans familj. De har fått denna kvinna att ljuga.
Hans fru är värd hela världen.
Kamil tillfrågas om han har varit ute och promenerat aktuell dag.
Kamil svarar att han är ordinerad av läkare att ta en promenad då och då. Han har inte gått
jämte någon kvinna som polisen påstår. Varför tror polisen mer på kvinnan än på honom.
Om kvinnan blivit ofredad borde hon ha kastat en sten på honom eller ropat högt.
Kamil säger att han har många sjukdomar. Han har diabetes, hemorrojder, hjärtproblem.
(Kamil tar fram en burk med mediciner och häller upp i handen.)
Kamil har tänkt på att dö pga av vad han blivit anklagad för.

Förhör med Joseph Salame, Kamil; 2014-06-10 10:00 diarienr: 1400-K73585-14
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Det finns onda människor som tar sig in i hans hem och förgiftar hans mat. De har bytt lås 4
ggr.
Kamil förstår inte hur någon kan anklaga honom för sexuellt ofredande.
Kamil vill gärna ha en rättegång för att man skall försåt att han talar sanning.
Kamil säger att både tolken och polisen tror att han gjort det han är anklagad för och att han
ljuger.
I koncept uppläst och godkänt

13
Signerat av

Ersättningsanspråk
Ersättningsyrkanden avseende sexuellt ofredande

Signerat datum

Polismyndighet

Enhet

Diarienr

Utredning 8 LPO Borås
Person som yrkar ersättning

1400-K73585-14
Personnummer/Orgnr

Andersson, Mia

Roll

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
Övriga

Andersson, Mia

2015-05-19
Personnummer/Orgnr

Roll

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja
Ersättningsyrkande i kronor

20000
Preciserat yrkande

Andersson yrkar ersättning på 20.000 kronor för psykiskt idande samt kränkning då hon blev utsatt för
sexuellt ofredande den 4 maj 2014 på Sjöbogatan i Borås.
Andersson överlämnar till rätten att bedöma hur mycket som är psykiskt lidande och hur mycket som är
att anse som kränkning.
Cirka 5 månader efter att Andersson blev utsatt för sexuellt ofredande så flyttade hon till en annan
stadsdel i Borås. Detta på grund av att hon kände stort obehag att bo kvar på stadsdelen Sjöbo i Borås.
Varje gång hon gick ut ifrån bostaden på Sjöbo så tittade hon efter den äldre mannen som antastade
henne.
Andersson gick aldrig ut kvällstid utan att hennes sambo var med efter denna händelse.
Fortfarande och trots att hon flyttat till en annan stadsdel och synnerhet på kvällarna så är hon på sin
vakt. Andersson har dock blivit lite lite tryggare sedan hon flyttade ifrån stadsdelen Sjöbo i Borås.
Uppläst och godkänt
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Polismyndighet

Enhet

Diarienr

Utredning 8 LPO Borås

1400-K73585-14

Skäligen misstänkt person

Personnr

Joseph Salame, Kamil

19330305-4278

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2014-05-04 11:45 - 2014-05-04 12:04
Brottsplatsadress

Områdeskod

SJÖBOGATAN

0201010090026400

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD14-BM2014-212937584-ZP

1400-K73585-14

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

2015-05-19

Rönn, Erika
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2015-09-25
Namn

Personnummer

Joseph Salame, Kamil

19330305-4278

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelselän

Födelseort utland

Kamil

Kön

Man

Födelseförsamling

Margeyoun
Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Sverige

033410499: Hemtelefon

Adress

Sjöbo Torggata 11 LGH 1502
506 42 Borås
Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Borås

2015-09-25

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

Pensionär, gift, en vuxen dotter,Carol, f 620809-1667 i Sverige, ogift
Uppgiven inkomst

Bidrag

0

5.300 mån i pension

Civilstånd

Gift/sambo

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

0
Förmögenhet

0
Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

86000

2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

84000
Taxeringskontroll utförd av

Datum

Pa S Fischer

2015-09-25

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Polismyndighet

Enhet

Utredning 8 LPO Borås
Ärende
Diarienr

Handläggare

1400-K73585-14

Fischer, Sandra

Gärning

Sexuellt ofredande
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19330305-4278

Joseph Salame

Kamil

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2015-09-25

2014-06-10

Underrättelsesätt

Vanlig delgivning
Notering

Slutdelgiven i samband med förhör, Polishuset Borås. Uppläst och genomgånget med hjälp av tolk.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Underrättelse utsänd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Yttrande senast

Underrättselse slutförd

