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datum
BORÅS
TINGSRÄTT

Norra enheten
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Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Polisassistent Sandra Fischer

2015-10-07
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Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
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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
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Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Vanlig delgivning

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2015-09-25

Försvarare

Begärd, godtar den rätten förordnar
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran
Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
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1
Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, LPO Borås

5000-K273077-15

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2015-03-05

2015-03-05

2015-03-05

Brottsbeskrivning

Brottskod

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre

9605

Brottsplatsadress

Områdeskod

NOLHAGAGATAN

0201010090022900

Status

Händelse inträffad

FU/Utredning pågår

2015-03-05 15:55

Händelse inträffad mellan

- - -

- -

Aktör

Roll

Joseph Salame, Kamil
Mårdalen, Merethe

Misstänkt
Målsägande

Involverad personal

Funktion

Andrén Hans
Sjögren Jan
Winberg Thomas

FU-ledare (RAR)
Anmälningsupptagare
Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

BROTTET
En okänd man har pussat Merethe flera gånger mot hennes vilja.
OMSTÄNDIGHETER
Merethe steg av bussen från Borås. En äldre man började prata med henne, gav
henne godis och pussade henne på kinderna. Därefter tog han tag i hennes
bakhuvud och försökte kyssa henne på munnen. Merethe gjorde sig loss och
backade. Mannen följde inte efter henne.
SIGNALEMENT
Man, 70-75 år, högst 160 cm lång, normal kroppsbyggnad, flintskallig, bruna
ögon, stor näsa, ej glasögon. Mannen hade en svart jacka, rutig skjorta och
mörka poplinbyxor. Han talade arabiska. Merethe skulle känna igen honom.
VITTNESUPPGIFT
Ett ungt par passerade platsen och såg vad som hände men Merethe vet inte
vilka de var.
ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Nej.
ÖVRIGT
LKC informerad. HR: O-20150305-0403.

2
A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-03-05 17.43
RAR
5000-K273077-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Dnr: 5000-K273077-15
Enhet: 5600PEPCP4 Myndighetskod: 5000
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-03-05 kl: 16.16 Anmälningssätt: Kontakt Center
Upptagen av:
Assistent Jan Sjögren
Inskriven av:
Assistent Jan Sjögren
Inskriven:
2015-03-05 kl: 16.16 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet:
5600PEPCP4
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
LUNDH MÅRDALEN, MERETHE

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.40
Brottskod
Ofredande
0408
NOLHAGAGATAN, BORÅS
Länkod: 14
Omrkod: 0201010090022900
Torsdag 2015-03-05 kl 15.55
MÅRDALEN, MERETHE
Målsägande fysisk
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
BROTTET
En okänd man har pussat Merethe flera gånger mot hennes vilja.
OMSTÄNDIGHETER
Merethe steg av bussen från Borås. En äldre man började prata med henne, gav
henne godis och pussade henne på kinderna. Därefter tog han tag i hennes
bakhuvud och försökte kyssa henne på munnen. Merethe gjorde sig loss och
backade. Mannen följde inte efter henne.
SIGNALEMENT
Man, 70-75 år, högst 160 cm lång, normal kroppsbyggnad, flintskallig, bruna
ögon, stor näsa, ej glasögon. Mannen hade en svart jacka, rutig skjorta och
mörka poplinbyxor. Han talade arabiska. Merethe skulle känna igen honom.
VITTNESUPPGIFT
Ett ungt par passerade platsen och såg vad som hände men Merethe vet inte
vilka de var.
ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Nej.
ÖVRIGT
-----------------------------------------------------------------------------LPO Borås
Besöksadress: Sandgärdsgatan 15, Borås
Box 344
503 11 BORÅS
Handl. enhet: LPO Borås
Tfn: 11414
Handläggare: Kommissa. Thomas Winberg
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2015-03-05 17.43
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RAR
5000-K273077-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------LKC informerad. HR: O-20150305-0403.
-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
LUNDH MÅRDALEN, MERETHE Kön: K
Försäkringsbolag:
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-03-05
Beslut av: Inspektör Lizbeth Andersson-Fasth
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
-----------------------------------------------------------------------------LPO Borås
Besöksadress: Sandgärdsgatan 15, Borås
Box 344
503 11 BORÅS
Handl. enhet: LPO Borås
Tfn: 11414
Handläggare: Kommissa. Thomas Winberg
E-post:
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 3 LPO Borås

5000-K273077-15

Hörd person

Personnummer

Lundh Mårdalen, Merethe
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande

Nej

Ej bekant

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lundhs iakttagelser i samband med att hon blev utsatt för ett ofredande den 5 mars 2015 klockan 15.55
på Nolhagagatan i Borås.
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

Ulf Bark

2015-03-17

13:59

14:24

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset, Borås

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

FOTOKONFRONTATION
Fotokonfrontationen bestod av 8 olika bilder på 8 olika män som satt på 8 olika pappersark.
Efter att ha tittat på fotokonfrontationen så pekade hon ut en av bilderna direkt och sade att
hon är helt säker på att det är rätt man hon pekar ut. Den man Lundh pekade ut är den man
som den 5 mars 2015 sexuellt ofredade henne på Nolhagagatan i Borås enligt Lundh.
Den man som Lundh pekade ut är en man som i polisens interna numrering har nummer 7.
När Lundh får se bilden på mannen så uppgav hon att hon kände kraftigt obehag, Lundh fick
tårar i ögonen och sade att nu är det riktigt jobbigt. Därefter vände hon fotokollaget upp och
ned då hon inte orkade se mannens bild mer.
FÖRHÖR
Lundh berättade att hon den 5 mars 2015 tog buss nummer 1 ifrån Södra Torget och klev av
bussen på Sjöbo Torg i Borås.
Hon gick sedan längs med Nolhagagatan på en gångväg på den sida som vetter mot
Fristadsvägen. Hon gick norrut mellan bostadshusen på Nolhagagatan och en större häck som
skiljer dessa hus ifrån Fristadsvägen.
När hon gått in på denna gångväg möter hon en äldre man. Mannen gick med en träbrun
käpp. Denne man gick i riktning mot Sjöbo Torg. Denne man gav en godisbit till Lundh för
att sedan ta tag i Lundhs hand och hälsa på henne för att därefter kyssa Lundh på hennes kind.
Detta var Lundh inte alls förberedd på och det var inget som hon på något vis accepterade.
Mannen gav sedan ytterligare en godisbit till Lundh. I samband med att han gav en godisbit

Förhör med Lundh Mårdalen, Merethe; 2015-03-17 13:59 diarienr: 5000-K273077-15
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till Lundh så tag mannen ett hårt tag om Lundhs nacke och med kraft drog han Lundh till sig
och försökte kyssa henne på munnen. Genom att försöka föra sin mun mot Lundhs mun.
Mannen lyckades inte kyssa målsägaren på munnen.
Lundh drog sig då undan samtidigt som hon frågade mannen "vad fan håller du på med", eller
liknande utryck.
Mannen blev då arg på Lundh och började skrika till Lundh på ett språk som hon uppfattade
som arabiska. Lundh ville lämna tillbaka godiset då hon blev mycket äcklad av mannen.
Därefter lämnade Lundh platsen.
Hon känner inte mannen och vet inte vad han heter eller var han bor. Lundh förstår inte
varför han gör detta på just henne. Efter händelsen så kände sig Lundh förbannad och äcklad.
Hennes uppfattning att han försökte muta Lundh med godis i syfte att kunna få sexuella
tjänster i utbyte. Hon kände sig mycket kränkt av mannens handlande. Hon yrkar ersättning
för kränkning med 10.000 kronor.
Förhöret uppläst och godkänt
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Signerad av

PM
FOTOKONFRONTATION

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 3 LPO Borås

5000-K273077-15

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Bark, Ulf

2015-03-17

18:42

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulf Bark
Uppgiften avser

FOTOKONFRONTATION
Uppgift

Fotokonfrontationen bestod av åtta åtta olika bilder på åtta olika män på åtta olika pappersark.
Målsägaren Lundh har inte sett någon form av numrering av bilderna då de var onumerade.
Bilderna är inte lagda i någon särskild ordning eller på något särskilt sätt.
Bilderna är dock numrerade internt av polisen. Lundh pekade ut bild nummer sju (7) som den
man som sexuellt ofredade henne den 5 mars 2015.
Det är Kamil Joseph Salame, f 330305-4278 som är den man som pekas ut som gärningsman
avseende sexuellt ofredande den 5 mars 2015 på Nolhagagatan i Borås. Lundh är helt säker
eller 100% säker på att hon pekar ut rätt gärningsman.
Insp Ulf Bark
YSG, span Borås
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Signerad av

PM
Spanings PM

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 3 LPO Borås

5000-K273077-15

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Bark, Ulf

2015-03-17

19:01

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulf Bark
Uppgiften avser

Spaning mot en man som misstänks ofreda kvinnor på stadsdelen Sjöbo i Borås.
Uppgift

På eftermiddagen den 9 mars 2015 såg polispatrullen Ulf Bark och Mats Doverstav Kamil
Joseph Salame när denne var ute och gick på Nolhagagatan i Borås. Han var ute och gick på
den gångväg mellan husen på Nolhagagatan och en häck som skiljer Fristadsvägen och
Nolhagagatan. Salame hade en brun käpp som han stödde sig på när han var ute och gick.
Salame stannade och verkade söka kontakt varje gång en kvinna gick förbi honom. Efter
några hundra meter går Salame ut på Fristadvägen och går i nordlig riktning ( i riktning mot
Öresjö). På trottoaren på Fristadsvägen möter Salame en kvinna i 30-40-års åldern. Salame
stannade till och höll fram en påse som polismännen uppfattade som en godispåse. Kvinnan
stannade dock inte utan fortsatte att gå.
Efter ytterligare en liten bit möter Salame en kvinna i 70-80 års åldern. Mannen stannade
ånyo till och sade något till denna kvinna. Denna kvinna saktade in farten, stannade till några
sekunder för att att sedan gå vidare. Polisman Bark tog sedan kontakt med denna kvinna och
frågade henne vad mannen hade sagt. Kvinnan sade då att mannen hade frågat hur hon mådde
samtidigt som mannen höll fram en påse med godis. Kvinnan uppgav att då hon inte kände
mannen så hon bestämde sig för att gå vidare utan att ta godis eller svara på mannens fråga.
Ingen av ovan kvinnor är identifierade.
Insp Ulf Bark
YSG, span Borås

8
Signerad av

PM
SpaningsPM

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 3 LPO Borås

5000-K273077-15

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Bark, Ulf

2015-04-01

10:44

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulf Bark
Uppgiften avser

Spaning mot en man som misstänks ofreda kvinnor på stadsdelen Sjöbo i Borås
Uppgift

Under eftermiddagen den 1 april 2015 befann sig den civilklädda polispatrullen Ulf Bark och
Niklas Öhman på stadsdelen Sjöbo i Borås.
På Fristadsvägen gick Kamil Joseph Salame. Han hade en mörk jacka, mörka byxor och gick
sakta med hjälp av en käpp. han hade inget på huvudet.
Klockan 14.55 mötte Salame en kvinna i 50-års åldern på trottoaren på Fristadsvägens västra
sida ( den sida som vetter mot Nolhagagatan). Salame gick i riktning norrut.
När Salame mötte kvinnan så stannade han kvinnan och räckte fram handen och det såg ut
som om han ville hälsa. Kvinnan stannade dock inte utan gick vidare.
Vid samtal med kvinnan efteråt så sade denne kvinna att mannen hade talat på ett annat språk.
Hon kände obehag och stannade därför inte. Mannen hade inte gjort något mot henne.
Någon minut senare när mannen hade vänt på sig och gick på Fristadsvägen i sydlig riktning
så mötte mannen ytterligare en kvinna.
Mannen höll då fram en liten vit påse mot kvinnan. Kvinnan stannade aldrig till utan fortsatte
att gå norrut på Fristadsvägen i Borås.
Vid samtal med kvinnan efteråt så sade denne kvinna att hon uppfattade det som om mannen
ville bjuda på godis ifrån en godispåse. Mannen talade ett annat språk till henne som hon inte
förstod. Kvinnan sade att hon inte var intresserad av att vare sig prata med mannen eller äta
av hans godis.
Ingen av ovan nämnda kvinnor är identifierade.
Borås 2015-04-02
Insp Ulf Bark
YSG, span Borås
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Signerad av

PM
Lundhs iakttagelser den 7 april 2015
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 3 LPO Borås

5000-K273077-15

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Bark, Ulf

2015-04-14

14:36

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulf Bark
Uppgiften avser

Merethe Lunds iakttagelser den 7 april 2015
Uppgift

Den 7 april 2015 klockan 16.16 ringde Merethe Lund till undertecknads mobiltelefon
(polisman Ulf Bark). Lundh verkade vara uppjagad och berättade att hon för en liten stund
sedan mött den man som vid ett tidigare tillfälle den 5 mars 2015 ofredade henne.
Denna dag den 7 april gick Lundh på Fristadsvägen i riktning mot fristad (norrut). När hon
befann sig cirka 20 meter söder om den busshållplats som är belägen i höjd med
Ingo-bensinmack på Fristadsvägen så möter hon aktuell man. denne man gick på
Fristadsvägen i riktinng mot Borås centrum ( söderut).
När mannen närmade sig Lundh så gick han mot henne samtidigt som han sträckte fram sin
arm mot Lundh. Lundh uppfattade det som om mannen försökte ta tag i Lundh när hon
passerade honom. Lundh ökade farten och gick undan en liten bit för att sedan passera utan att
mannen kunde nå henne. Mannen sade inget till henne vid detta tillfälle och han hade inga
möjligheter att ta tag i henne på något vis. Lundh tyckte detta var mycket obehagligt då han
ofredat henne vid ett tidigare tillfälle.
Insp Ulf Bark
YSG, span Borås
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 1 LPO Borås

5000-K273077-15

Hörd person

Personnummer

Joseph Salame, Kamil

19330305-4278

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-09-25 Sandra Fischer, Polisassistent
Tolk

Språk

Samar

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande, Borås 20150305
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Sandra Fischer

2015-09-25

10:00

11:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhörsrum, Polishuset, Borås

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret är Salames fru Antwanet Wanna.
Joseph Salame informeras om att förhöret kommer röra anmälan 1400-K73585-14 rörande
sexuellt ofredande samt anmälan 5000-K273077-15 rörande sexuellt ofredande.
Salame informeras om att misstanken gentemot honom rörande 1400-K73585-14 kvarstår.
Salame vidhåller sitt FÖNEKANDE rörande brottsmisstanken.
Joseph Salame delges misstanke om sexuellt ofredande i Borås torsdagen den 5 mars 2015.
Salame FÖRNEKAR brott.
Salame säger att han är 82 år och att han har fru och 13 barnbarn. "Jag älskar min fru, säger
Salame. Det som målsägaren säger har inte hänt. Jag är inte ute efter sånt, jag är 82 år", säger
Salame.
Salame konfronteras med uppgiften att målsäganden har pekat ut honom i en
fotokonfrontation.
Salame förnekar återigen och upprepar att han inte är intresserad av detta. "Jag har fru och
Gud ser vad jag gör", säger Salame.
Vidare berättar Salame att hans läkare har sagt att han inte får ha samlag. Han tar 14 olika
mediciner varje dag.
Salame konfronteras med att han vid två tillfällen, 9 mars samt 1 april, iakttagits av polis då
han försökt kontakta kvinnor samt bjuda dem på godis.

Förhör med Joseph Salame, Kamil; 2015-09-25 10:00 diarienr: 5000-K273077-15
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"Absolut inte", säger Salame. "Jag har diabetes, jag skulle inte ha godis. Hur kan en polis
säga så", undrar Salame. "Det är något skumt som ligger bakom", säger Salame.
Salame upprepar att han älskar sin fru. Han förnekar att det hänt. Han menar inte att polisen
ljuger men att det finns krafter bakom som får polisen att säga så.
"Jag har diabetes, jag skulle inte ha godis med mig. Skulle jag ha godis skulle jag bjuda mina
barnbarn", säger Salame.
Salame delges information rörande ersättningsanspråk och tillfrågas om inställningen till
detta rörande ärende 1400-K73585-14 samt 5000-K273077-15.
"Det får gå till domstol men jag betalar inte dessa kvinnor en krona", säger Salame. Salame
uppger att han inte har dessa pengar att ge dem.
I övrigt berättar Salame att det är något skumt som pågår. Han har fått byta lås 5 gånger
hemma. "Någon vill göra oss illa", säger han. Polisen kan fråga AB Bostäder hur många
gånger de har bytt lås. De har fått sin mat förgiftad och blivit sjuka.
Hade han vetat vem det var som stod bakom och pushade på alla att anmäla honom och säga
saker som inte är sant så hade han konfronterat denna person.
Vidare säger Salame igen att kvinnorna ljuger och man inte kan tvinga någon att bli kysst.
Hade dessa kvinnor haft någon heder då de upplevde att någon ofredade dem så borde de sagt
ifrån.
Salame säger att han ofta är hemma. Han är en sjuk man och har svimmat några gånger. Det
är hans fru som tycker att han skall gå ut ibland. Han har nedsatt hörsel och syn och måste
komma ut ibland, det är bra att röra på sig. Salame upprepar att det är någon som vill honom
illa och får kvinnor att anmäla honom. Dessa kvinnor bör skämmas som gör detta mot
honom. De vill att han bara ska stanna hemma.
I samband med förhöret slutdelges Salame ärende 1400-K73585-14 samt
5000-K273077-15.
Återgivet, genom tolk, och godkänt.
I samband med förhör önskar Salames fru säga att hon intygar om att de fått byta lås och
någon vill dem illa. Det har saknats saker från hemmet och från deras förråd. Någon har
varit i deras kylskåp och lagt någon medicin i maten. De mår väldigt illa efter att de ätit
ibland. Hon upplever ibland att kroppen blir domnad, det börjar i benen. Det gör väldigt ont
magen också.
Frun har med sig matvaror som hon vill att polisen analyserar. Bl.a. ketchup och sirap som
hon uppger är förgiftat. Hon önskar göra anmälan på detta och på att någon varit inne hos
dem. Se anm. K1226013-15.

12
Signerat av

Ersättningsanspråk

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 1 LPO Borås
Person som yrkar ersättning

5000-K273077-15
Personnummer/Orgnr

Lundh Mårdalen, Merethe

Roll

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
Övriga

Lundh Mårdalen, Merethe

2015-09-17
Personnummer/Orgnr

Roll

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja
Ersättningsyrkande i kronor

10000
Preciserat yrkande

Mårdalen yrkar ersättning på 10.000 kronor för psykiskt lidande samt den kränkning hon utsattes för i
samband med händelsen den 5 mars 2015.
Mårdalen uppger att efter händelsen känner hon sånt obehag att hon inte går ut ensam om kvällarna.
Hon bor kvar på Sjöbo och har några gånger sett den misstänkte hoppa på samma buss som henne.
Mårdalen hoppar då alltid av bussen av rädsla för att hon skall bli utsatt ånyo av den misstänkte

Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Fotokonfrontation , 2015-09-25 13:44 diarienr: 5000-K273077-15
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 1 LPO Borås

5000-K273077-15

Skäligen misstänkt person

Personnr

Joseph Salame, Kamil

19330305-4278

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2015-03-05 15:55
Brottsplatsadress

Områdeskod

NOLHAGAGATAN

0201010090022900

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD50-BM2015-73431364-3I

5000-K273077-15

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

2015-09-23

Andrén, Hans

24

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

0703009139: Annat telefonnummer Till dottern!

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

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Gift/sambo
Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

0
Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

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
Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 LPO Borås
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K273077-15

Fischer, Sandra

Gärning

Sexuellt ofredande
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19330305-4278

Joseph Salame

Kamil

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2015-09-25
Underrättelsesätt

Vanlig delgivning
Notering

Slutdelgiven i samband med förhör.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Underrättelse utsänd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Yttrande senast

Underrättselse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

