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Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2015-12-04

2015-12-04

2015-12-04

Brottsbeskrivning

Brottskod

Sexuellt ofredande

9605

Brottsplatsadress

Områdeskod

GUTE PIZZERIA, FOLLINGBOVÄG 27

0100E20080

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

Händelse inträffad mellan

2015-10-29 - 2015-12-01

Aktör

Roll

Berggren, Erica Margaretha
Berggren, Karl Pierre
Forselius, Annelie Rebecka Lina
Ghassani, Ali Ghassan
Hansson, Ingela Susanna
Hultberg, Sofia Eleonor
Jacobsson, Sofia Johanna
Molin, Therese Sofie
Sjöberg, Annelie Alexandra Angelique
Stengård, Anneli Lillemor Erene
Stengård, Oliver Simon
Sundström, Stéphanie Sophie

Målsägande
Vittne
Vittne
Misstänkt
Vittne
Vittne
Vittne
Vittne
Vittne
Vittne
Vittne
Vittne

Involverad personal

Funktion

Björkander Roger
Lindblad Monika
Lindblad Monika

FU-ledare (RAR)
Anmälningsupptagare
Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

BROTTET
Målsäganden har blivit utnyttjad sexuellt av sin arbetsgivare genom att
denne bland annat har berört hennes bröst vid flera tillfällen samt
hennes underliv vid ett tillfälle.
SIGNALEMENT
Man,ca 40 år,lite över 158 cm lång och muskulös kroppsbyggnad.Han är mörk
i hyn.Arbetsgivare på Gute pizzeria.
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A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-12-04 15.38
RAR
5000-K1547055-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Dnr: 5000-K1547055-15
Enhet: 5314UTUT3
Myndighetskod: 5000
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-12-04 kl: 10.49 Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Upptagen av:
Krinsp Monika Lindblad
Inskriven av:
Krinsp Monika Lindblad
Inskriven:
2015-12-04 kl: 14.24 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet:
5314UTUT3
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
HANSSON BERGGREN, ERICA

MISSTÄNKT:
OKÄND5000-K1547055-15-R1, OKÄND

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
FORSELIUS, REBECKA
STENGÅRD, OLIVER
STENGÅRD, ANNELIE
Fler vittnen finns
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
Förhör med målsäganden.
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.40
Brottskod
Sexuellt ofredande
9605
GUTE PIZZERIA, FOLLINGBOVÄG 27, VISBY
Länskod: 09
Omrkod: 0100E20080
Torsdag 2015-10-29 t.o.m. Tisdag 2015-12-01
BERGGREN, ERICA MARGARETHA
Målsägande fysisk
FORSELIUS, REBECKA
Vittne
STENGÅRD, OLIVER
Vittne
STENGÅRD, ANNELIE
Vittne
HANSSON, INGELA
Vittne
BERGGREN, PIERRE
Vittne
HULTBERG, SOFIA
Vittne
JAKOBSSON, JOHANNA
Vittne
SJÖBERG, ANNELIE
Vittne
SANDSTRÖM, STEPHANIE
Vittne
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
BROTTET
Målsäganden har blivit utnyttjad sexuellt av sin arbetsgivare genom att
denne bland annat har berört hennes bröst vid flera tillfällen samt
hennes underliv vid ett tillfälle.
SIGNALEMENT
Man,ca 40 år,lite över 158 cm lång och muskulös kroppsbyggnad.Han är mörk
-----------------------------------------------------------------------------PO Gotland
Besöksadress: Norra Hansegatan 2 B
Box 1153
621 22 VISBY
Handl. enhet: Utredningsgrupp 3 PO Gotland
Tfn: 11414
Handläggare: Krinsp Monika Lindblad
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2015-12-04 15.38
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RAR
5000-K1547055-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------i hyn.Arbetsgivare på Gute pizzeria.
-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
HANSSON BERGGREN, ERICA MARGARETHA Kön: K
Försäkringsbolag:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
FORSELIUS, REBECKA Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
STENGÅRD, OLIVER Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
STENGÅRD, ANNELIE Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
HANSSON, INGELA Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
BERGGREN, PIERRE Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
HULTBERG, SOFIA Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
JAKOBSSON, JOHANNA Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
SJÖBERG, ANNELIE Kön:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
SANDSTRÖM, STEPHANIE Kön:
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-12-04
Beslut av: Krinsp Roger Björkander
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
-----------------------------------------------------------------------------PO Gotland
Besöksadress: Norra Hansegatan 2 B
Box 1153
621 22 VISBY
Handl. enhet: Utredningsgrupp 3 PO Gotland
Tfn: 11414
Handläggare: Krinsp Monika Lindblad
E-post:
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Signerad av

PM

Monika Lindblad
Signerad datum

2015-12-10 15:00
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Lindblad, Monika

2015-12-10

14:44

Mottaget datum

Tid

2015-12-04

12:55

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Muntligt
Upprättad av

Monika Lindblad
Involverade personer

Hansson Berggren, Erica

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Uppgiften avser

sms från den misstänkte
Uppgift

Ordagrant avskrivet från målsägandens mobiltelefon, av förhörsledaren i samband med förhör
den 4 december 2015. Sms:et fick målsägandens pappa till sin telefon, eventuellt den 2
december 2015, och sedan har pappan vidarebefordrat det till målsägandens telefon.
Målsäganden hade lånat pappans telefon i början när hon jobbade på Gute pizzeria och där
uppgav hon telefonnummer och adress till den misstänkte.
"Hej vännen, jag glömmer det du jorde igår. Vi vänner ändå även om du inte jobbar, din
anställningsavtalet och stefanis avtal har kommit, om du behöver den till Arbetsförmedlingen
eller nåt så ni är välkomna att hämta dem när ni vill hälsa kram Ali"
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Signerat av

Förhör

Monika Lindblad
Signerat datum

2015-12-10 14:17
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Hansson Berggren, Erica
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anmälan om sexuellt ofredande mellan den 29 oktober - den 1 december 2015, Gute pizzeria,
Follingboväg, Visby.
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

Monika Lindblad

2015-12-04

10:49

12:55

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polisstationen, Visby

RB 23:3

Förhörsvittne

Utskrivet av

MoL
Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor skrivs med kursiv text.
Erica vill anmäla att hon blivit utsatt för sexuellt ofredande av sin arbetsgivare.
Med under förhöret så är Anneli Sjöberg från MIROI som är kompletterande aktör till
Arbetsförmedlingen. Erica har Annelie som coach.
Erica ombeds berätta vad som har hänt.
Jag började jobba där den 29 oktober 2015. Jag hade varit och provarbetat tre dagar innan och
började sen den 29:e.
Var arbetar du?
Jag jobbar på Gute pizzerian på Follingboväg med kassaarbete och är anställd av en som
heter Ali. Första dagen jag kom dit så presenterade han sig som Alex. Min kompis Stephanie
som också jobbar där sa att han egentligen heter Ali men vill bli kallad för Alex, speciellt
inför kunder.
Hur har det varit på jobbet?
I början var Stefanie med och skulle lära mig. Jag märkte att han kallade oss för snyggingar,
gumman och att vi var sexiga. Jag tänkte att det var lite olämpligt av en chef. Första veckan
var han inte fysisk utan det var bara ord. Det var veckan därpå när jag skulle jobba själv som
han blev närgången. Det var framför allt de dagar när vi var själva, det är tisdagar och
onsdagar. I början var det mest att han diskret tafsade mig på rumpan när han skulle gå förbi
mig. Sen kunde han trycka sitt skrev mot min rumpa när han passerade. Det är rätt trångt där
inne i lokalen. Det känns som att han utnyttjar de tillfällena till att röra mig.

Förhör med Hansson Berggren, Erica; 2015-12-04 10:49 diarienr: 5000-K1547055-15
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Första gången som jag blev väldigt rädd för honom var när jag stod och diskade. Han kom
bakifrån och kramade mig runt kroppen. Han tog händerna på mina bröst och smekte dem
och sedan drog han händerna ner på magen och rumpan. Jag sa ifrån att han skulle sluta och
att jag inte tyckte om att han höll på så. Jag sa även att jag har en pojkvän. Han sa "din
pojkvän behöver inte veta och du gör mig så galen". Jag försökte ta bort hans händer men han
är så stark så jag fick inte bort dem. Till slut tog han bort händerna och fortsatte att jobba. Jag
tror att det kom en kund. Han gick mot kassan. Sen när kunden gått så kom han tillbaka bak
där jag stod vid en frys. Han kom fram till mig och kramade mig framifrån. Han sa att jag var
så sexig och hade perfekt kropp. Han tryckte upp mig mot väggen. Han höll om mig som en
kram sen drog han sina händer ner mot min rumpa. Sen tryckte han sitt skrev mot mitt skrev.
Jag kände att han hade stånd. Jag sa nej flera gånger och då viskade han i mitt öra "jag tycker
om när du säger nej". Jag blev ganska rädd och skärrad. Sen tog han min hand och förde den
mot sin kön. Jag drog bort handen fort och sa åt honom att sluta. Han sa "vaddå det är
normalt". Jag antog att han syftade på att det var normalt att ha stånd.
Vad hände sen?
Sen gick han därifrån och arbetade och låtsades som ingenting. Det här var ganska sent på
kvällen och jag skulle sluta och gå. Jag gjorde klart det jag skulle och gick sen. Jag var så
rädd och ledsen så jag gick och grät på vägen hem. Jag ringde min kompis och berättade vad
som hade hänt. Jag skrev även till min pojkvän att det hade hänt något sen kom han och
hämtade mig och då berättade jag vad Ali hade gjort.
Vad heter din kompis och din pojkvän?
Rebecka Forselius och Oliver Stengård.
Har du något sms sparat där du har skrivit vad som har hänt?
Nej jag har mest skrivit meddelande på facebook till dem båda.
Hur länge smekte han dig på brösten samt magen och rumpan i början?
Han höll på i ca en halv minut.
Hur länge uppskattar du att han höll på när han höll om dig och tryckte dig mot väggen och
tryckte sitt skrev mot ditt?
Jag vet inte men det har inte varit någon lång stund. Det är svårt att uppskatta.
När var det här?
Jag tror att det var en torsdag. Av någon anledning så var vi ensamma en torsdag. Det var den
andra eller tredje veckan som jag hade jobbat där. På slutet när jag sa ifrån till Ali så sa han
att han inte skulle ge mig en kram på tre månader. Han räknade ut att det skulle bli den 19
februari. Så då måste det ha varit den 19 november som det här hände.
Sen var han ganska lugn ett tag men sen i tisdags när jag jobbade så var vi ensamma. Han sa
att han skulle bryta sitt löfte som han hade haft. Han började ge mig kramar när jag stod vid
disken. Han kom bakifrån och smekte och klämde på mina bröst. Sen kysste han mig i
nacken. Även där så smekte han mig på magen, rumpan och låren. Jag sa "nej Ali håll inte på
så där". Han sa "jag har saknat det här så mycket, jag vet att du egentligen vill men inte vågar
säga det". Det här var i tisdags runt fem tiden på eftermiddagen. Jag skrev till min pojkvän
och frågade om han hade åkt hem. Jag hade fått nog och ville där ifrån. Jag skrev det här när
Ali hade försvunnit ut till några kunder. Först märkte jag inte att min pojkvän hade svarat sen
såg jag det och då hade han redan hunnit hem.
Sen ropade Ali på mig och ville att jag skulle ta upp en beställning från några kunder. Jag
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tänkte att jag gör det och sen försöker komma på en ursäkt att komma därifrån.
Hur länge skulle du jobba?
Jag brukar jobba till åtta.
Sen skulle jag göra ordning maten till kunderna och sen tänkte jag sticka därifrån. Men då
kom två av hans kompisar dit. Först kom de in och stod där bak där vi jobbar. De stod där och
pratade. Jag kunde inte gå ut för jag var rädd för att de skulle stoppa mig. De var där ett bra
tag sen åkte den ena kompisen iväg och den andra kompisen var kvar. Ali sa att han skulle
åka iväg en stund och sa att kompisen kunde göra pizza ifall det kom någon kund. Efter ca 10
minuter kom Ali tillbaka. Kompisen åkte sen runt sju på kvällen. Jag tänkte att nu kunde jag
komma på en ursäkt och sticka men då kom det en kund så klart. Under tiden så hade min
pojkvän skrivit och sagt att han kunde komma och möta upp mig.
Sen efter en stund så frågade jag Ali om jag kunde gå ut och ringa min mamma och det var
okej. Jag gick in och bytte om och sen gick jag. Jag sprang därifrån för jag var rädd att han
skulle ha sett mig och försökt stoppa mig. Sen mötte jag min pojkvän vid gamla Hemmakväll.
Han kramade om mig och frågade vad som hänt. Jag förklarade vad som hade hänt. Han blev
så arg och ville gå bort till Ali och ta ett snack. Han tog sin cykel och åkte dig. När han kom
tillbaka så var han ganska arg. När jag frågade vad han hade sagt så berättade han att han sagt
åt Ali att inte rör mig och att jag skulle få mina pengar. Ali sa att han inte hade gjort något.
Sen när Oliver hade gått därifrån så hade Ali gått efter och sagt att vi måste prata. Oliver hade
sagt kom inte nära mig och sen gått därifrån. När Oliver kom tillbaka så gick vi hem till
Olivers mamma och pratade om vad som hade hänt.
Sen ringde Stephanie upp Oliver och frågat vad han höll på med. Oliver hade sagt att du får ta
det här med Erica. Jag tog telefonen och pratade med Stephanie. Stephanie lät arg och jag
hörde Ali i bakgrunden. Jag berättade vad Ali hade gjort mot mig. Hon sa "tog han på dig
med sina händer". Ja, sa jag. "Lovar du på heder och samvete" sa Stephanie. "Ja jag lovar" sa
jag. Jag fick känslan av att hon inte trodde på mig. Hon sa att jag har svårt att tro att han har
gjort det. I bakgrunden hörde jag att Ali säga "lägg av med det här tjafset kom hit istället så
pratar vi". Jag sa till Stephanie "jag kommer inte komma dit mer". Stephanie sa att hon skulle
prata med Ali och sen ringa upp mig. Sen ringde Stephanie upp på Olivers telefon och sa att
hon ville prata face mot face. Sen när vi träffades så undrade Stephanie om jag skulle göra en
anmälan på det här. "Jag vet inte men jag tror det" sa jag. "Jag råder dig att inte göra det" sa
Stephanie. Oliver frågade varför. Stephanie sa "ni vet inte vilka ni har att göra med, Ali och
hans kompisar". Hon sa även att "om vi ser någon vi känner igen från pizzerian eller någon av
Alis kompisar utanför där ni bor så skulle vi säga till henne". Sen sa hon "gör helst ingen
anmälan för jag löser helst det här på mitt sätt". Sen sa hon till mig "jag säger inte att jag inte
tror på dig".
Vad har Stephanie för relation till Ali?
Jag vet inte.
Är de tillsammans?
Nej det tror jag inte. Jag tror bara att de är väldigt bra kompisar. Han har lånat ut pengar till
henne.
Hur bra känner du Stephanie?
Vi har varit kompisar i ca ett år. Det är genom Oliver som jag lärt känna henne.
Ali är även skyldig mig lön på 3 200 kronor. Det är från den dagen jag började och fram till
den 25 november 2015. Han har sagt att han har dåligt med pengar när jag har frågat.
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Jag skulle ha fått 6 400 kronor den 25 november men eftersom han sa att han hade dåligt med
pengar så fick jag bara 3 200 kronor nu och skulle få resten den 25 december. Sen skulle jag
även få för dagarna efter den 25 november.
I tisdags den 1 december så ringde Stephanie upp mig och sa att Ali ville säga något till mig.
Han frågade om jag och min pojkvän ville komma över och räkna ut timmarna för den lön
som var efter den 25 november och fram tills tisdagen. Jag sa nej och då sa han att vi skulle ta
det över telefonen. Han räknade ut att jag skulle ha något runt 4 000 kronor. Han sa att han
inte menat att jag skulle känna så och att jag hade missuppfattat hela situationen, allt som han
hade gjort mot mig. Han sa att han hade skämtat med mig som han hade gjort mot Stephanie.
Under samtalet med Ali så försökte han få mig att komma tillbaka och jobba där igen. Han
ville även att vi skulle fortsätta att vara kompisar. Jag sa att jag inte ville komma tillbaka dit
mer. Då sa han "du har två dagar på dig att bestämma om du vill komma tillbaka sen får du
höra av dig till mig eller Stephanie". Jag sa att jag redan hade bestämt mig och att jag inte
ville komma tillbaka. Sen sa han inte så mycket mer än att jag skulle ha det bra och att jag
skulle hälsa min pojkvän. Efter en liten stund till så ringde Stephanie upp igen och sa att Ali
ville säga en sak. Han undrade vad han skulle säga till kunderna. Jag sa att han fick säga vad
han ville för jag kommer inte tillbaka mer. Han sa att han skulle säga att jag var sjukskriven
ifall jag ångrade mig och ville komma tillbaka. Jag sa "du får säga vad du vill men jag tänker
inte komma tillbaka i alla fall". Sen sa Olivers mamma att jag skulle stänga av mobilen så de
inte kunde ringa mer och det gjorde jag.
Har du haft någon mer kontakt med Ali efter det?
Han har skrivit till min pappas mobiltelefon. Han trodde nog att det var min för jag har
använt den någon gång i början när jag jobbade där och skulle skriva min adress och
telefonnummer. Pappa har vidarebefordrat det till mig. Enligt pappa så hade han fått det i
onsdags.
Förhörsledaren skriver av ordagrant från Ericas mobiltelefon:
"Hej vännen, jag glömmer det du jorde igår. Vi vänner ändå även om du inte jobbar, din
anställningsavtalet och stefanis avtal har kommit, om du behöver den till Arbetsfömedlingen
eller nåt så ni är välkomna att hämta den när ni vill hälsa kram Ali"
Har det varit något mer efter det?
Nej, efter det så har det varit ganska lugnt. Innan Ali skrev till pappas mobil så skrev jag till
Annelie om att jag inte hade fått något anställningsbevis.
Annelie Sjöberg uppger under förhöret att hon ringde upp Ali förra fredagen för att fråga efter
anställningsbeviset och hur mycket Erica skulle få i lön. Han verkade inte bekväm när de
pratade och hänvisade angående avtalet till sin revisor som var i Skåne.
Erica fortsätter
När vi pratade med Stephanie utanför Oliver så frågade Oliver om Ali hade tagit på henne
med. Hon sa "nej det har han inte gjort, i alla fall inte med händerna". Oliver frågade om Ali
hade kysst henne i nacken som han gjort med mig och då sa Stephanie att han hade gjort det
en gång. Det hade varit när hon var ledsen, för att trösta henne.
Hur har du känt när Ali har gjort så här mot dig?
Det har fått mig att må väldigt dåligt. Det känns som han har försökt att vara snäll mot mig
för att få mig att känna att det inte var så stor grej. Jag har gått till jobbet med ångest för att
jag har varit rädd och inte vet vad Ali är för typ och vad han kan få för sig att göra. Att gå
runt hela tiden och undra om något mer ska hända är väldigt jobbigt.
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När Ali har smekt dig på brösten, magen, rumpan och låren har det varit utanpå eller
innanför kläderna?
Det har varit utanpå kläderna men en gång så var det innanför tröjan men utanpå bh:n. Det
var vid någon av de här två gångerna men jag kommer inte ihåg vilken av gångerna. Jag tror
att det kan ha varit när Ali tryckte upp mot väggen. Sen har det varit flera gånger än de här
två gångerna som Ali även har tafsat på mig.
Vad menar du med tafsar?
Att han har gått förbi och tagit mig på rumpan och brösten. Det har varit fler gånger som han
tagit mig på rumpan än på brösten.
Hur ofta har det hänt där här med att han tagit dig på rumpan?
Det har varit nästan dagligen. Det här med brösten har varit lite mer sällan.
Känner du dig rädd för Ali nu?
Inte rädd men mer otrygg efter vad Stephanie har sagt. Jag känner mig otrygg när jag är ute
och går själv.
Finns det fler personer än Oliver och Stephanie som du har berättat för?
Jag har berättat för mina föräldrar som heter Ingela Hansson och Pierre Berggren. Sen vet ju
Annelie som är med samt en arbetskamrat till henne som heter Johanna Jakobsson. Sen för
min bästa vän Sofia Hultberg.
Signalement:
Man, runt 40 år, lite längre Erica som är 158 cm lång. Han är tränad, muskulös. Han är mörk i
hyn. Eventuellt från Libanon. Eventuellt en tatuering på ena armen. Han kör en turkosgrön
bil, eventuellt en Nissan.
Genomläst och godkänt.
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Signerad av

Tjänsteanteckning
Kontaktförsök med målsägande Erica
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Gotland

5000-K1547055-15

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Sandgren, Eva

2016-09-27

10:13

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Eva Sandgren
Uppgiften avser

Uppgift

Handläggare Eva Sandgren har försökt få kontakt med målsägande Erica Hansson Berggren
utan resultat.
Kontakten avsåg att fråga Erica om ersättningsanspråk samt eventuellt önskemål om
målsägandebiträde.
Många försök har gjorts att få kontakt med Erica via telefon samt sms. Kontakt har även
tagits med pappan för att förmå Erica att höra av sig.
Erica skickade efter kontakten med pappan ett mail där hon tyckte att det tagit väldigt lång tid
innan någonting hände och utredningen gick vidare. Erica skrev att när nu polisen börjat höra
av sig så kände hon att hon inte orkade gå igenom det längre samt att hon inte ville ha någon
rättegång. Erica avslutade med att skriva att hon ville ta tillbaka anmälan.
Efter mailet har försök gjorts att få kontakt med Erica via telefon, sms samt mail utan resultat
avseende att dokumentera ovan önskan i förhörsform.
I tjänsten / Eva Sandgren

Inkommen skrivelse Mail från Erica Hansson Berggren, 2016-09-27 10:57 diarienr: 5000-K1547055-15
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Signerat av

Förhör

Eva Sandgren
Signerat datum

2016-06-28 20:46
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Ahnstedt Stengård, Anneli
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Ja

Genom slagning /
kontrollfrågor

Mamma till Ericas pojkvän.

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201
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

Eva Sandgren

2016-05-10

11:57

12:15

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Anneli Ahnstedt Stengård hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat för henne.
Anneli berättar att Erica är hennes son Olivers fästmö sedan två år. Anneli har kommit henne
nära då hon varit inneboende hos Anneli varannan vecka under en tid.
Anneli säger att när Erica fick jobbet så var alla så glada. Erica började sen försiktigt berätta
att hon tyckte att chefen var fysisk mot henne, att han kom henne för nära. Det eskalerade.
Han var och tafsade henne på rumpan och brösten. En dag så sprang Erica ifrån arbetspasset.
Hon var orolig att han skulle hålla henne kvar med våld.
Anneli säger att det började ganska snart efter att Erica börjat sin anställning. Anneli uppger
att han ringt till Erica efteråt och nästan hotat henne samt även skickat en annan anställd, en
Steff att prata med henne. Han hotade Erica med att hon inte skulle få ut sina pengar om hon
anmälde händelsen. Det är oklart om hon fått sina pengar.
Steff och Erica har varit kompisar. Det var genom Steff som Erica fick jobbet. Steff har ringt
upp Erica efteråt och frågat vad hon höll på med, att hon snackade skit. Sagt att "du vet inte
vad du håller på med", precis som maffiastil. Han har också själv ringt till Erica.
Anneli säger att han sägs ha gjort så mot någon tidigare anställd, att han varit på och kladdat.
Anneli säger att Erica inte fått något anställningsbevis.
Anneli tillfrågas om hon vet var på rumpan och brösten han berörde Erica, innanför
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eller utanpå hennes kläder.
Det är oklart för Anneli, men Erica kände sig sexuellt attackerad. Det var inga tveksamheter
vad han var ute efter. Han var ute efter sexuellt umgänge.
Anneli tillfrågas om hon vet hur ofta det hände att han gjorde närmanden.
Anneli säger att det var varje gång som Erica jobbade.
Anneli tillfrågas om hon vet om det förekommit något hot vid hans närmanden.
Anneli vet inte om hot förekommit.
Anneli tillfrågas om Erica och han var själva eller om det var annan personal
närvarande.
Erica har sagt att eventuellt någon av hans kompisar sett det. Var vid något tillfälle.
Anneli tillfrågas om hennes uppfattning över Ericas känsla/ upplevelse vid hans
närmanden.
Erica har tyckt att det varit hemskt obehagligt och varit rädd. Hon har sagt att om hon kanske
sade till ordentligt så kanske han skulle sluta.
Anneli tillfrågas om hon vet hur Erica sagt ifrån.
Erica har sagt rakt ut att "sluta, jag tycker inte om att du håller på". Både verbalt och med
kroppsspråk. Anneli vet inte exakt ordagrant vad Erica sade.
Anneli tillfrågas om hennes kännedom om namn eller utseende på den misstänkte.
Anneli har ingen aning om hans namn eller utseende. Hennes uppfattning är att han är ägare
till Gute pizzeria. Hon har ingen aning om vilket fordon han kör eller var han bor. Anneli har
aldrig träffat honom.
Anneli tillfrågas om hennes kännedom om vittnen.
Anneli vet inte om sonen Oliver sett något eller om han bara tagit emot Ericas reaktion.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Eva Sandgren
Signerat datum

2016-06-28 20:46
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Stengård, Oliver
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Ja

Genom slagning /
kontrollfrågor

Pojkvän till målsägande

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27 Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-05-10

14:17

14:32

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Oliver Stengård hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat för honom.
Oliver Stengård berättar att han och Erica varit ett par sedan två år och att de normalt bor
tillsammans.
Oliver berättar att Erica kom hem till honom flera gånger efter jobbet och berättade att hon
stått vid kassan där det var trångt och att han tagit på hennes rumpa vid flera tillfällen. Det var
att han gick förbi och tog på rumpan.
Oliver uppger att han tryckt upp Erica mot en vägg och försökt kyssa henne. Han hade tagit
henne på brösten och försökt ta henne på hennes underliv. Oliver säger att han inte kommer
ihåg så mycket. Det var sådana saker som hände och som hon sade till honom.
Oliver tillfrågas om han vet om det var utanpå eller under hennes kläder som han (FL
notering: misstänkt) berörde henne.
Oliver tror att det varit utanpå men är inte säker.
Oliver tillfrågas om han vet hur ofta det hände att han (FL notering: misstänkt) gjorde
närmanden.
Som Oliver minns så var det cirka ett tillfälle varannan vecka. Erica jobbade måndag till
fredag.
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Oliver tillfrågas om han vet vad Erica sade till honom (FL notering: misstänkt) vid
dessa tillfällen.
Oliver har för sig att hon sagt till honom att sluta. Oliver kommer inte ihåg. Erica var rädd.
Oliver tillfrågas om hans uppfattning över Ericas känsla/ upplevelse vid hans (FL
notering: misstänkts) närmanden.
Oliver säger att Erica mått dåligt och lider av depression sedan tidigare. Hon grät ofta och
mådde dåligt när hon kom hem.
Oliver tillfrågas om han vet om det förkommit något hot vid hans ( FL notering:
misstänkts) närmanden.
Inte som Oliver kan komma på nu.
Oliver tillfrågas om han vet något namn på honom ( FL notering : misstänkt ) eller kan
uppge något signalement.
Oliver uppger att han har träffat honom när han hämtat Erica. Han vet att han heter Ali, vet ej
efternamn. Oliver vet inte var han bor eller vilken bil han kör.
Oliver uppger att han har en tatuering, eventuellt en drake. Han är ganska kort, har kort hår,
svart eller brunt. Har mustasch eller skägg, stubbat, cirka 30-40 år.
Oliver tillfrågas om han vet om det finns några vittnen eller om de var själva vid
händelserna.
Oliver säger att när han tog på hennes rumpa så var det någon där som inte pratade svenska.
När hon blev upptryckt så var de själva. Det hände oftare när de var själva.
Oliver har inga namn på vittnen. En tjej men hon var inte där när Erica var där.
Oliver säger at han kallade Erica för snygging hela tiden. Han tilltalade Erica så, inte med
hennes namn. Erica sade till honom att sluta med det flera gånger.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Eva Sandgren
Signerat datum

2016-06-28 20:46
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Hultberg, Sofia
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Ja

Genom slagning /
kontrollfrågor

Kompis till målsägande

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27 Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-05-13

13:03

13:20

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sofia Hultberg hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat för henne.
Sofia Hultberg berättar att hon och Erica började i samma klass när de var små. De har känt
varandra cirka 13-14 år och hållit kontakten och umgåtts mycket.
Erica började med att berätta lite i början att han, chefen för Gute pizzeria hade börjat ta på
henne på olämpliga ställen. Erica berättade att hon inte tyckte om att vara där själv med
honom. Att hon inte visste vad han skulle göra.
Det blev sedan värre. Han höll fast henne vid ett tillfälle som Sofia känner till och började ta
på henne ännu mer och försökte kyssa henne. Han tog henne på brösten, rumpan och könet.
Sofias uppfattning är att det tog ett litet tag in i Ericas anställning innan det började men inte
jättelänge. Erica slutade efter det att han hållit fast henne.
Sofia tillfrågas om hon har kännedom om hur ofta det hände att han gjorde
närmanden.
Sofias uppfattning är att det var någon gång i veckan som det varit att han gått förbi och tagit
henne på rumpan och brösten. Erica jobbade några dagar i veckan på olika scheman. Det
hände mest när de var själva.
Sofia tillfrågas om hon vet hur Sofia sagt ifrån.
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Sofia säger att Erica sade att hon sagt ifrån och sagt nej samt att hon försökt puffa bort honom.
Sofia tillfrågas om hon vet om han förstod och slutade när han blev tillsagd.
Sofia säger att hon inte riktigt vet det.
Sofia tillfrågas om hennes uppfattning över Ericas känsla /upplevelse vid hans
närmanden.
Sofia uppger att Erica mått väldigt dåligt av det, att hon märkt det. Erica har både sagt det och
Sofia har märkt det på henne.
Sofia tillfrågas om hon vet om det förekommit några hot i samband med hans
närmanden.
Sofia vet inte om det förekommit hot.
Sofia tillfrågas om hon har någon kännedom om de var själva vid hans närmanden
eller om det fanns andra vittnen.
Sofia säger att de var själva. Vid några tillfällen när han gått förbi och tagit på rumpan så har
det varit någon annan där, oklart vem men det var personal. Sofia har inget namn på denne.
Sofia tillfrågas om hon har kännedom om namn på honom ( FL notering: den
misstänkte ) eller kan uppge något signalement.
Sofia säger att hon har träffat honom en gång och att han heter Ali, oklart efternamn.
Sofia beskriver honom som mörkhårig, ganska kortklippt, cirka 30 år. Oklart var han bor eller
vilken bil han kör.
Sofia tillfrågas om hon vet om han sagt något till Erica i samband men sina närmanden.
Sofia vet inte det.
Sofia tillfrågas om hon vet om det var utanpå eller under hennes kläder som han berört
henne.
Sofia vet inte det.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Eva Sandgren
Signerat datum

2016-06-28 20:45
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Berggren, Pierre
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Ja

Genom slagning /
kontrollfrågor

Pappa till målsägande

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27 Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-05-24

11:50

12:01

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Pierre Berggren, pappa till målsägande, hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande
Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande
Erica Hansson Berggren berättat för honom.
Pierre Berggren säger att Erica inte berättade förrän hon sade att hon måste sluta på jobbet då
ägaren till pizzerian hade börjat gjort närmanden. Det hade hållit på ett tag och till slut fick
hon nog. Vid det sista tillfället så var eventuellt hennes dåvarande pojkvän där och pratade
med honom.
Det har varit krångel med lönen efteråt. Det är oklart om det beror på anmälan eller ej.
Pierre tillfrågas om Erica berättat för honom om vad närmanden bestod i.
Erica har inte sagt något om vad det bestod i. Bara att hon tyckte att det var jobbigt på
arbetsplatsen.
Pierre tillfrågas om hans uppfattning över Ericas känsla / upplevelse.
Erica kände sig så pressad att hon slutade. Ibland är hon ledsen men hon vill inte prata om
det.
Pierre tillfrågas om han vet på vilket sätt hon sagt ifrån.
Pierre säger att Erica berättade inget förrän hon bestämt sig för att sluta. Det var ju inte första
gången som det var något närmande eller som något var felaktigt. Erica sade bara att hon sagt
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ifrån. Det är ju jobbigt när det är ens chef.
Pierre tillfrågas om han har någon kännedom om någon annan sett hans ( FL notering:
misstänkts ) närmanden / vittnen.
Pierre känner inte till någon.
Pierre tillfrågas om han har kännedom om namn eller kan uppge något signalement på
honom ( FL notering: misstänkt )
Pierre vet inget namn eller hur han ser ut. Han vet att det är han som är chef/ ägare av Gute
pizzeria.
Det är okänt för Pierre var han bor eller kör för bil.
Pierre tillfrågas om han vet om det förekommit några hot i samband med hans ( FL
notering: misstänkts) närmanden.
Erica har inte sagt något om det.
Pierre tillfrågas om han har kännedom om någon annan anställd blivit utsatt för några
närmanden.
Pierre säger att en tjejkompis som tipsade Erica om jobbet okänt namn jobbade där. Pierre vet
inte om hon blivit utsatt för något.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Eva Sandgren
Signerat datum

2016-06-28 20:45
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Hansson, Ingela
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Ja

Genom slagning /
kontrollfrågor

Mamma till målsägande

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-05-24

13:05

13:21

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ingela Hansson, mamma till målsägande, hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande
Gute pizzeria Follingboväg 27, 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica
Hansson Berggren berättat för henne.
Ingela säger att hon inte vet något om honom då hon bor på fastlandet. Erica sade att hon
jobbade på en pizzeria och att ägaren var lite äldre, eventuellt cirka 35-40 år, något i den
åldern. Erica berättade att han försökte närma sig henne och att hon tyckte att det var
obehagligt. Erica ville ju bara gå dit och jobba.
Erica sjukskrev sig då hon inte ville gå dit. Han, ägaren till pizzerian hörde av sig och ville att
hon skulle komma ändå. Erica gick dit med sin pojkvän och konfronterade honom men han
nekade. Erica gick inte tillbaka mer. Hon fick sms, mail eller dylikt, oklart vad, där han ville
att hon skulle gå tillbaka och jobba. Erica gjorde inte det.
Ingela tillfrågas om Erica berättat på vilket sätt han gjort närmanden.
Ingela vet inte hur, bara att han tagit på henne. Erica gick inte in på hur, bara att han tafsat
henne på brösten, inte detaljerat.
Ingela tillfrågas om hennes uppfattning över hur ofta det inträffat.
Ingela säger att det var flera gånger när hon var där. Erica tyckte att det var obehagligt och
mådde dåligt. En annan tjej som varit där innan ville tysta ner det och hade sagt till Erica att
om hon berättade så kom det att hända något. Ingela vet inget namn på henne.
Ingela säger att Erica hört att han varit på någon annan tjej också som börjat jobba där efter
att Erica slutat. Det var ett tag sedan Ingela hörde det.
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Ingela tillfrågas om hennes uppfattning över Ericas känsla/ upplevelse över hans
närmanden.
Ingela säger att Erica tyckte att det var jobbigt att gå till jobbet och att hon inte ville vara
kvar. Hon hade sagt åt honom flera gånger.
Ingela tillfrågas om hon har kännedom om på vilket sätt Erica sagt ifrån.
Ingela vet inte exakt. Inget mer än att hon kanske sagt att han fick sluta. Han fortsatte ändå.
Han hade sagt någon gång att han bara skojade, att han inte menade något med det.
Ingela tillfrågas om hon har kännedom om det finns någon annan som sett hans
närmanden/vittne.
Ingela vet inte det, det är inget som Erica sagt.
Ingela tillfrågas om hon har kännedom om namn/ signalement/ fordon eller vart han
bor (FL notering: misstänkt ).
Ingela säger att hon inte vet något om den personen annat än att han är i övre 30 års åldern,
mot 40.
Ingela tillfrågas om hon har kännedom om det förekommit några hot i samband med
hans närmanden (FL notering: misstänkt ).
Ingela vet inte. Inget mer än att han först sagt att han bara skojade. Erica menade ju allvar när
hon sade ifrån. Inget annat än att han hört av sig flera gånger efteråt och velat att hon skulle
komma tillbaka. Kanske för att han var rädd.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar,

22
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Jacobsson, Johanna
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-06-13

10:24

11:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Johanna Jacobsson hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201.Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat för henne.
Johanna berättar att hon jobbade som kompletterande aktör för arbetsförmedlingen. Hon var
ungdomscoach, samordnare samt arbetsmiljöombud. Därför kom ungdomar till henne för
rådfrågan. Under denna period så hade de cirka 100 personer inskrivna. Alla blir tilldelade en
coach och Erica tilldelades Annelie Sjöberg.
En dag kom Annelie och berättade och rådfrågade om något hon fått reda på om Erica.
Johanna avsatte tid för Erica och Annelie och de tre träffades.
Erica berättade om ägaren till pizzerian, att hon var rädd för att jobba och att hon inte ville
vara där. Hon berättade att han tog henne på rumpan och att hon inte fick någon lön. Erica
kände sig tvungen att vara där för att få sin lön. Han betalade i kontanter. Erica berättade
senare att han tryckt upp henne mot någon vägg och tagit henne på brösten och rumpan.
Johanna frågade henne om det fanns vittnen då hon förstod att det nu var rättsliga saker. Erica
svarade nej, men att hon hade det inspelat på sin telefon. En konversation pizzaägaren och
henne emellan samt en konversation mellan pojkvännen och pizzaägaren. Johanna sade då att
Erica skulle gå till polisen med sällskap av Annelie eller pojkvännen. Johanna har inte hört
något mer annat än det som Annelie berättat.
Johanna tillfrågas om hon vet hur han berört henne, utanpå eller under hennes kläder.
Johanna säger att hon inte vet, eller främst att hon inte minns det.
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Hon säger att han varit hårdhänt vid det tillfället som han tryckt upp henne mot väggen och
hållit i henne i armarna. De gånger han tafsat har det varit som att det skulle se ut som om det
vore ett misstag.
Erica återkom många gånger till tillfället då han tryckt upp henne mot väggen.
Johanna tillfrågas om hon vet hur ofta han gjort närmanden.
Johanna säger att det var varje gång Erica jobbade. Det kunde vara när han passerade som
han "råkade" ta på henne.
Johanna tillfrågas om hon vet om annan personal varit närvarande/ vittnen.
Johanna säger att eventuellt att en annan ung tjej varit där. Hon var kompis med Erica. Hon
hade sagt till Erica att "ja , det där, det är inget att bry sig om". Johanna vet inget namn på
henne.
Johanna tillfrågas om hennes uppfattning över hur Erica reagerat när han berört
henne eller känsla över situationen.
Johanna säger rädd. Erica återkom om ägarens släkt eller vänner som ofta var där. Hon var
rädd för repressalier om hon skulle anmäla.
Johanna tillfrågas om hon vet om det förekommit hot i samband med att han berört
henne.
Johanna säger att när han tryckte upp Erica mot väggen så hade han varit hotfull och
hårdhänt. Johanna vet inte vad han sade. Det var efter detta som Erica lämnade och har inte
varit tillbaka.
Johanna tillfrågas om hon vet vad hon sagt eller på vilket sätt hon sagt ifrån till honom.
Johanna säger att Erica sagt "släpp mig, det gör ont"
Johanna tillfrågas om de konversationer hon hört inspelningar ifrån.
Johanna säger att det var på Ericas telefon och hon vet inte om polisen tagit del av dem.
Johanna tillfrågas om id uppgifter och dylikt på honom ( FL notering: misstänkt )
Johanna säger att han är ägaren till pizzerian och att han är en lokal kändis. Hon har inget
namn på honom. Korpulent, cirka 40 år. Johanna minns honom från förr och hon säger att
han umgåtts med kriminella. Johanna vet inte vilket fordon han kör eller var han bor.
Johanna tillfrågas om hon vet när, efter hur lång tid han började göra närmanden.
Johanna minns inte det.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Eva Sandgren
Signerat datum

2016-06-28 20:45
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Forselius, Rebecka
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-06-13

13:28

13:52

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Rebecka Forselius hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat för henne.
Rebecka berättar att hon känt Erica sedan hon var nio år då hon är Rebeckas ex lillasyster. De
har kontakt till och från och Erica tyr sig till Rebecka och de har en nära relation. Rebecka
säger att hon är ju lite äldre än Erica.
Erica har ringt flera gånger och storgråtit när hon varit på det där jobbet. Det har även varit
när hon sprungit därifrån och varit livrädd.
Till en början anspelade han, chefen för pizzerian på sexuella saker. Han kommenterade "vad
du är snygg" och hade tagit på hennes kropp och bröst. Erica har även berättat att en annan
tjej som jobbade där, en Steffi eller dyl inte verkade tro henne. Erica har även berättat om att
det jobbade en annan tjej där efter Erica som han också gjort så mot. Hon har också slutat.
Rebecka vet inte vad hon heter.
När Erica ringt så har Rebecka fråga om hon sagt nej. Erica har då sagt "jo, men han lyssnar
inte" och att han sagt att hon är sexig och snygg. Rebecka hade uppmanat henne att spela in
men hon tror inte att Erica lyckades med det.
Rebecka tillfrågas om hon vet om han berört henne utanpå eller innanför kläderna.
Rebecka säger att det var inte innanför kläderna. Han hade ställt sig nära och tryckt upp
henne mot en vägg och tagit henne på brösten.
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Rebecka säger att det finns ingen anledning för Erica att ljuga om det här och att hon har
storgråtit. Erica var orolig att hon inte skulle få sina pengar och hon fick dem inte förrän hon
gjort en polisanmälan. Han har messat henne efteråt lite som" jag har förlåtit dig för det du
gjort". Rebeckas uppfattning är att han vet att en polisanmälan är gjord.
Rebecka tillfrågas om hon vet hur ofta han gjort närmanden.
Rebecka vet inte det men det är flera tillfällen. Hon vet att Ericas före detta pojkvän varit där
och då hade pizzeriaägaren sprungit efter och sagt "vi kan prata, vi kan prata"
Han har även haft sina kompisar där och då kommenterat "visst har jag en snygg anställd".
Rebecka tillfrågas om hon vet om andra sett hans närmanden.
Inte som Rebecka vet. Det har varit när Erica jobbat själv med honom. Erica jobbade själv två
dagar i veckan.
Erica har ringt och varit helt förstörd och sagt att han har våldtagit henne. Hon hade
panikångest, sprungit därifrån och var så ledsen att hon nästan inte kunde prata. Erica hade
eventuellt något pass efter men då skulle hon inte vara själv.
Rebecka vet inte om hon menade att han verkligen våldtagit henne eller om det var att han
varit på och kladdat väldigt mycket.
Rebecka tillfrågas om hennes uppfattning över Ericas känsla över situationen
Rädd och att Gotland är litet, att hon skulle få någon efter sig. Rebecka säger att hon anmält
något förut för något år sedan. Erica var rädd att polisanmälan inte ska leda till något och att
det kommer fram på annat sätt.
Rebecka tillfrågas om hon vet om det förekommit något hot i samband med hans
närmanden.
Rebecka vet inte det.
Rebecka tillfrågas om hon vet på vilket sätt Erica sagt ifrån.
Erica har sagt "sluta, lägg av" "rör mig inte" och "jag har pojkvän".
Rebecka tillfrågas om Erica säger något om händelserna nu.
Rebecka säger att hon inte gör det men att hon får psykologhjälp och medicin samt även
någon sömnmedicin då hon inte kan sova.
Rebecka tillfrågas om hon har något id på mannen.
Hon kommer inte ihåg vad han heter. Rebecka säger att han inte har någon Facebooksida.
Han har utländsk påbrå och fru och barn i något annat land. Cirka 40 plus. Rebecka vet inte
vad för fordon han kör eller var han bor.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Sjöberg, Annelie
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-06-19

11:30

11:55

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Annelie Sjöberg hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat för henne.
Annelie berättar att hon kom i kontakt med Erica genom sitt arbete som kompletterande aktör
till Arbetsförmedlingen. Annelie var där handledare/ coach för Erica.
Erica hade ordnat sin arbetsplats själv genom en kompis. Arbetsplatsen var på Gute pizzeria.
Hon hade inget egentligt schema och hade inte fått något anställningsbevis. Annelie sade till
Erica att hon inte skulle gå dit om hon inte hade något anställningsbevis. Det var oklart med
lönen. Erica fick pengar då och då. Annelie ville ringa till arbetsgivaren. Erica ville inte vara
till besvär vid arbetsgivaren på sitt första jobb. Erica hade själv frågat innan om
anställningsbevis. Annelie ringde till killen på pizzerian angående anställningsbevis. Hon fick
till svar att det var någon annan som skulle utfärda detta.
Erica fortsatte att gå till jobbet. Hon berättade om en incident där han kommit upp bakom
henne och tafsat på henne. Erica fick kompisen emot sig också.
Erica berättade att hon var där en gång och ville ta sig därifrån men vågade inte. Hon tog
chansen när pizzeriaägaren fick dit en kompis.
Erica har berättat att han kommit upp bakom henne och tagit henne på brösten. Annelie
kommer inte ihåg om det var innanför bh:n och tröjan. Det är trångt i lokalen och han tog
tillfällena i akt och tryckte sig närmare henne än han egentligen behövde.
Det hände flera gånger att han tog henne på brösten. Han tog henne på rumpan också någon
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gång.
Annelie tillfrågas om hon vet när i tid i Ericas anställning som han började att göra
närmanden.
Annelie säger att Erica var i sin anställning när hon kom till henne. Hon hade då redan varit
utsatt. Erica hade fått SMS från honom som hon visade Annelie där det bla stod " vi stryker
ett streck över det här" " du kan komma och jobba".
Erica ville inte gå till arbetsplatsen men han försökte "jobba hem henne".
Annelie tillfrågas om hon vet om det var innanför eller utanpå Ericas kläder som han
berörde henne.
Annelie säger att hon inte kommer ihåg det. Han tog henne ofta på rumpan.
Annelie tillfrågas om hon har kännedom om hur ofta han gjorde närmanden.
Annelie säger att det var så fort tillfälle gavs. När det inte var kunder där. Det är svårt att säga
antal gånger. Han hade mycket kompisar där som gick in bakvägen. Det var mycket spring.
Annelie tillfrågas om hon vet om det förekommit hot i samband med hans närmanden.
Erica har sagt att han var så mycket större än henne och att han var så stark. Vid ett tillfälle
hade han hållit fast henne. I hans värld tyckte han väl att det bara var kul. Erica var ju rädd
när hon var där med honom.
Annelie tillfrågas om hon vet om det finns några vittnen som sett hans närmanden.
Annelie säger att eventuellt kompisen. Hon har ju jobbat där med honom. Det är oklart vems
sida hon är på. Kompisen heter Stephanie.
Annelie tillfrågas om hennes uppfattning om hur Erica kände sig.
När Erica kom så skulle hon jobba måndag till torsdag. Hon kände sig utnyttjad då hon inte
hade något anställningsavtal. Hon fick inga pengar på kontot bara kontant ibland.
Det samt att hon sprang därifrån. Hon sade att hon aldrig sprungit så fort förr.
Annelie tillfrågas om hon har något ID på honom.
Annelie säger att han har ett utländskt namn men kallar sig för Alex. Hon vet inte vad han
heter på riktigt. Hon har kollat genom Tingsrätten i sin tjänst men det gav inget. Hon fick två
eller tre träffar. Annelie vet inget annat om honom.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Stengård, Oliver
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Känd av utredare sedan
tidigare i utredningen.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör 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

Eva Sandgren

2016-08-08

11:22

11:28

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Oliver Stengård hörs i ett kompletterande förhör gällande uppgiften att han varit på plats i
pizzerian och haft kontakt med den misstänkte.
Oliver kontaktas och tillfrågas om uppgiften angående att han varit på plats i pizzerian
och konfronterat den misstänkte.
Oliver berättar att han cyklade dit för att Erica gått därifrån. Erica hade sagt att han hade tagit
på henne igen. Oliver blev upprörd och cyklade dit.
Det var inga kunder i pizzerian. Pizzeriaägaren visste vem Oliver var när han kom dit. Oliver
sade rakt ut " du tar inte på henne mer", " nu får det vara nog" eller dylikt.
Pizzeriaägaren sade då " nej, nej " och att han inte hade gjort något. Han förnekade allt och
ville att de skulle prata om det. Oliver gick då därifrån. Pizzeriaägaren gick efter. Oliver
kommer inte ihåg om han gick eller cyklade därifrån, eventuellt hade kedjan på cykeln
hoppat.
Pizzeriaägaren gick efter bara någon meter. Oliver ville inte ha bråk utan bara markera.
Oliver tillfrågas om hur lång tid han var på plats.
Oliver säger att det inte var alls länge.
Oliver tillfrågas om det fanns några vittnen på plats.

Förhör med Stengård, Oliver; 2016-08-08 11:22 diarienr: 5000-K1547055-15

29

Oliver uppger att det inte fanns några kunder där. Han tänkte att han skulle ta hänsyn. Han
såg ingen annan som jobbade där. Oliver säger att han tog hänsyn till hans företag.
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Sundström, Stéphanie
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Genom kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria, Follingboväg 27, Visby 151029-151201.
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

Eva Sandgren

2016-08-08

13:30

13:59

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Stéphanie Sundström hörs som vittne gällande anmält sexuellt ofredande Gute pizzeria,
Follingboväg 27, Visby 151029-151201. Förhör avseende vad målsägande Erica Hansson
Berggren berättat om för henne.
Stéphanie berättar att hon känner till Erica genom en av sina bästa vänner. Erica har varit
ihop med honom. Han heter Oliver Stengård. Det var så Stéphanie kom i kontakt med Erica.
Stéphanie har lärt känna henne genom detta förhållande.
Stéphanie säger att Erica ljugit från den första dagen som hon lärde känna henne. Erica har
mått väldigt psykiskt dåligt och Stéphanie säger att hon också mått dåligt och kände igen
tendenserna att jaga för att få uppmärksamhet.
Stéphanie var den som ordnade jobbet åt Erica på Gute pizzeria. Det är inte så att Stéphanie
vill skydda pizzerian då hon fått veta att hon jobbat svart i flera månader och väntar ännu på
sin sista lön.
Stéphanie berättar att hon var ledig och hemma. Ali Ghassani, ägare till pizzerian ringde och
sade att Erica försvunnit. Hon skulle bara ringa ett samtal och hade försvunnit från sitt
arbetspass. Stéphanie åkte dit och pratade med Ali och han sade att han inte hade någon aning
om varför hon gått. Stéphanie ringde till Erica men hon svarade inte. Hon ringde till Oliver
och han svarade. Stéphanie åkte dit och träffade Oliver och Erica. Erica berättade då att under
den kvällen och tidigare tillfällen hade Ali tagit tag i henne och sagt "spela inte svårflörtad".
När Stéphanie frågade Erica om ingen annan varit där så sade hon nej, men Stéphanie visste
att det varit två andra killar där. När Stéphanie frågade Ali så hade killarna varit där i några
timmar så det stämde inte med det Erica sade.
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Erica sade att Ali kramat henne bakifrån. Stéphanie hade jobbat där innan men Ali har aldrig
gjort något mot Stéphanie trots att de jobbat själva. Ali kunde skämta på ett arabiskt sätt. Han
kunde kommentera typ att hon hade en snygg kropp eller sade " hej snygging" utan att tänka
på att i Sverige så kan det uppfattas fel. Det var ju sådana grejer han slutade med om man sa
att man inte tyckte om det.
Erica berättade inte så mycket mer. Hon berättade att han hade tagit henne på rumpan samt att
han hade tryckt upp henne mot väggen. Det var den sista kvällen då hon gick hem.
Stéphanie tillfrågas om sin relation till Ali, hur länge hon känt honom.
Stéphanie började i mitten av september. Det var arbetsrelaterat. Hon lärde känna honom när
hon började jobba där. Stéphanie slutade där i början på mars. Hon valde att lämna på grund
av taskig lön och flyttade tillbaka till Uppsala. De umgicks inte utan det var endast någon
after work någon gång.
Stéphanie tillfrågas om hon utsatts för något själv av honom.
Nej ingenting. Hon stod honom nära och hjälpte honom bland annat med hans barn i utlandet.
Stéphane tillfrågas om hon sett något av händelserna
Nej, ingenting.
Stéphanie tillfrågas om vittnen, om fler i personalen kan ha sett något.
Stéphanie säger att det bara var hon, Erica, Ali samt en Zouhair Zahroubane som jobbade,
oklart om han sett något.
Stéphanie tillfrågas om hon pratat med Ali om händelsen.
Stéphanie berättar att hon åkte dit direkt när hon fick veta. Hon var arg och skällde ut honom.
Han blev förvånad och chockad. Inte för att han skulle bli påkommen utan mer reaktionen att
" va, det här har inte hänt". Den förvånade reaktionen.
Stéphanie tillfrågas om hennes kännedom om Ali Ghassani.
Stéphanie säger att han är cirka 35-36 år. Han har bott i Visby men han bor nu eventuellt i en
lägenhet i Roma. Han kör en turkos Nissan.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Molin, Therese
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Genom slagning /
kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör efter erinran av Ali Ghassani.
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

Eva Sandgren

2016-10-26

09:57

10:07

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vittnesförhör med Therese Molin efter erinran av misstänkt Ali Ghassani.
Therese berättar att hon jobbat på Gute Pizzeria i cirka två månader. Hon jobbar måndag till
torsdag under pizzerians öppettider.
Therese tillfrågas om hur länge hon känt till Ali.
Therese säger att det bara är under tiden som hon jobbat i pizzerian.
Therese tillfrågas om de brukar jobba själva eller tillsammans med andra.
Både och, ibland själva, ibland 3-4 stycken till.
Therese tillfrågas om hon är bekant med Erica Hansson Berggren.
Therese säger att hon inte känner till henne och att hon inte har jobbat med henne.
Therese tillfrågas om hon hört de andra i personalen prata om henne.
Nej, hon har inte hört hennes namn. Det är ingen som har nämnt henne.
Therese tillfrågas om hur hon har det på arbetsplatsen.
Det fungerar jättebra. Ali är jättetrevlig och snäll. Det enda han säger är att man inte ska gå
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nära kunderna när man varit ute och rökt. Att man ska tvätta händerna och tugga tuggummi.
Att han kan vara hård med det men inget annat.
Therese tillfrågas om hur Ali brukar tilltala henne.
Han säger när Therese kommer dit "hej vännen", annars tilltalar han henne med Therese.
Therese tillfrågas om hur hon fått jobbet.
Hon gick dit själv och frågade och lämnade telefonnummer, sedan hörde Ali av sig.
Therese tillfrågas om hon hört talas om att det skulle ha varit någon sexuell händelse i
pizzerian.
Nej, när Ali berättade så blev Therese förvånad att han blivit anmäld. De andra tjejerna har
inte sagt något, inte heller någon annan i personalen.
Therese tillfrågas om hur relationen arbetsgivare/ arbetstagare fungerar.
Therese säger att hon trivs jättebra. Allt sköts som det ska. Det är seriöst. Man kan inte
springa runt och vara som ett barn. Allt fungerar.
Therese tillfrågas om hon märkt av eller blivit utsatt för något med sexuell anspelning.
Therese svarar "ingenting alls".
Uppläst och godkänt efter förhörsanteckningar.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsgrupp 3 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Ghassani, Ali Ghassan

19790508-2090

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2016-08-31 Eva Sandgren, Administratör
Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstanke gällande sexuellt ofredande Gute Pizzeria, Follingboväg 27 Visby 151029-151201.
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

Förhör avslutat

Eva Sandgren

2016-08-31

09:50

11:22

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Visby, förhörsrum 1

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Sjöstedt, Camilla
Berättelse

Ali Ghassani delges misstanke gällande sexuellt ofredande, Gute Pizzeria, Follingboväg 27
Visby, 151029-151201 genom att beröra målsägande Erica Hansson Berggrens bröst och
rumpa ett flertal gånger samt trycka upp henne mot väggen och då trycka sitt skrev mot
hennes skrev och tilltala henne med sexuell anspelning.
I och med att Ali Ghassani delges misstanke underrättas han om rätten till försvarare vid
eventuell rättegång samt även vid detta förhör.
Ali underrättas även om att han inte behöver yttra sig vid detta förhör.
Ali medger att förhöret kan hållas utan försvarare. Vid eventuell rättegång godtar Ali den
försvarare rätten förordar.
Ali tillfrågas om han erkänner eller förnekar brott.
Ali säger att han förnekar brott, att det inte stämmer.
Ali berättar att det var en tjej som jobbade några dagar i veckan under den här tiden. Ali säger
att hon hette Erica. Ali säger att han är förvånad. Den tjejen var hur trevlig som helst från
början.
Ali säger att han hade just öppnat upp pizzerian, att den var ny. Ali berättar att när han hälsar
på sina vänner, Ali visar att han kramar dem, lägger armen om dem, välkomnar dem.
Erica jobbade några dagar normalt. Ibland var hon glad, ibland mådde hon dåligt. Ali tänkte,
vad är det med henne. Hon sms:ad mycket och sade att det var killen som bråkade hela tiden.
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Erica hade sagt till Ali att hon ibland var deprimerad. Ali tänkte inte blanda sig i hennes
problem.
Ali uppger att en dag så stod Erica och diskade. Det fanns oftast folk i pizzerian. De anställda
börjar olika tider. Det kunde vara någon gång att Erica och Ali var ensamma en halvtimme.
Ali säger att pizzerian är liten. De pratade arbete och Ali såg att Erica grät. Ali frågade henne
hur det är. Erica svarade att hon inte mådde bra. Det var något med killen. Ali erbjöd henne
vila eller att gå hem. Ali säger att han sedan ropat efter henne att hon skulle göra kartonger.
Han ropade men Erica svarade inte. Hon var borta. Ali tänkte, vad är det här.
Ali uppger att han försökte trösta Erica när hon grät. Han kramade henne i syfte att trösta
henne. Ali säger att om han hade något i tanken att han skulle göra något så skulle han inte
göra något på pizzerian då det kommer folk eller med någon som mår dåligt. Att riskera
pizzerian. Erica hade sagt att det fixar sig, det fixar sig.
Ali säger att Erica var borta efter någon halvtimme. Ali ringde till henne men hon svarade
inte. Cirka 30 minuter efter Erica gick så kom Ericas kille. Ali vet ej hans namn. Killen kom
och sade att Ali inte fick göra så med hans tjej, att ta på hennes bröst och hålla henne hårt. Ali
sade till honom "nej det stämmer inte" "att han försökt trösta henne medan hon mådde
dåligt". Ali tror att Erica gjorde så för att påverka hennes och killens förhållande. Erica hade
sagt att det var han som gjorde henne deprimerad, att han gjorde si eller så. Att det var för att
få honom avundsjuk. Att få honom tillbaka till henne. Att hon från en kram gjorde det till det
Ali misstänkts för.
Ali skickade sms till Erica och skrev " Erica det här var mycket dålig stil av dig, varför ljuger
du, har jag försökt gjort något med dig. Jag vill inte göra dig deprimerad. Du sade så för att
du ska komma din kille nära. Ville du sluta. Du kunde ha slutat på ett bättre sätt"
Erica är inte ett barn. Hon är en vuxen tjej. Ali säger att han är gift och att han haft många
tjejer som jobbat för honom. Han har ingenting bakom sig. Ali säger att det hänt saker i
pizzerian tidigare, vid en tidigare ägare som Erica säkert visste om precis som alla andra. Att
ljuga om en sak för att komma till ett mål.
Ali tillfrågas om sin funktion i pizzerian.
Ali berättar att han är ensam ägare och att han arrenderar pizzerian under tre år. Han har
visstidsanställda arbetande hos sig.
Ali tillfrågas om Ericas funktion i pizzerian.
Ali berättar att Erica jobbade i kassan, svarade i telefonen och tog hand om lite disk.
Ali tillfrågas om uppgiften att han skulle kallat Erica "snygging", "att hon var sexig",
"gumman".
Ali säger att det inte stämmer och att han brukar använda ordet "vännen". Det spelar ingen
roll om det är till en kille eller en tjej.
Ali tillfrågas om uppgiften att han skulle ha tafsat Erica på rumpan.
Ali säger att det inte har hänt. Han gör inte så med sin personal. Det enda var kramen när hon
var ledsen eller när någon kommer. Ali säger att Erica hade något i tanken. Att hon ville göra
något för att få en bra relation med sin kille eller för att hon ville sluta jobba.
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Ali tillfrågas om uppgiften att han skulle ha tryckt sig emot Ericas rumpa.
Ali säger att det inte stämmer. Han säger att det är som en sexfilm på pizzerian. Det är ett
jobb där. Om han hade velat ha något från henne så normalt skulle han säga att han tyckte att
hon var fin, ge förslag att de kunde dricka te eller så. Prata på ett annat sätt. Han var inte ute
efter något sådant.
Ali tillfrågas om uppgiften gällande annat tillfälle då han ska ha kommit bakifrån,
kramat, tagit Erica på brösten mm och att hon sagt ifrån.
Nej, det enda var när hon var ledsen och han kramade henne för att trösta.
Ali tillfrågas om uppgiften att han skulle ha tryckt upp Erica mot väggen och sagt att
han tycker om när hon säger nej.
Det stämmer inte. Det var ju under öppettiden. Varför hittar hon på. Det finns inget i den här
historien som är sant. Ali känner inte igen det.
Ali tillfrågas om hur han ser på ett nej från en kvinna.
Nej betyder nej. Ali säger att det kommer att bli problem annars, särskilt om en tjej säger nej.
Ali känner sig besviken. Han tycker att han varit snäll mot Erica, lika som han är snäll mot all
personal bara de sköter sig. Varför gör hon nu såhär mot honom.
Ali tillfrågas om vad han tror anledningen var att Erica tog sig från sitt arbete, gav upp
jobb och anställning.
Ali uppger att Erica några dagar innan sagt att hon inte visste om hon pallade att jobba eller
inte. Erica hade varit borta någon dag. Vissa dagar kom hon sent. Ursäkter med att hon
försovit sig eller mådde dåligt. Ali tror att hon hade i tanken att hon ville sluta. Hon slarvade i
jobbet. Ali hade sagt till henne några dagar innan att det inte funkade, att man måste vara på
bra humör. Erica hade gjort ett större fel i kassan. Ali hade förklarat för henne att man måste
kolla noga, att det måste vara rätt i kassan. Han hade sagt till henne att lägga sina problem åt
sidan. Erica tyckte inte om stämningen. Ali upplevde det som om hon inte ville vara kvar.
Ali tillfrågas om uppgiften att han skulle ha messat Erica med texten "vi stryker ett
streck över det här" " du kan komma och jobba". Streck över vad, vad menade han.
Ali säger att han inte vet vad det kan vara. Han kommer inte ihåg det. Han kommer inte ihåg
att han skrivit så.
Ali tillfrågas om hur han ser på relationen arbetsgivare/ arbetstagare.
Ali säger att man ska vara snäll mot sin personal samtidigt hård när någon inte kan
koncentrera sig på jobbet. Att försöka lägga problem åt sidan.
Ali tillfrågas om vad han anser om en sådan arbetsmiljö där en person sägs utsättas för
en sådan sak som Erica och som sedan slutar sin anställning.
Ali säger att om det stämmer så är det inte bra. Det är oacceptabelt.
Ali tillfrågas om hur han ställer sig till att betala ett eventuellt ersättningsanspråk.
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För vad ska hon ha ersättning. Det är lögn. Ali är inte beredd att betala ett eventuellt
ersättningsanspråk.
Ali tillfrågas om han är beredd att motta ett strafföreläggande.
Ali kan inte ta ställning till det i nuläget.
Uppläst och godkänt.
Vid uppläsning av förhör 160904 vill Ali göra en korrigering angående frågan " stryka ett
streck över" som han nu förstår innebörden av.
160904 klockan 08:50.
Ali vill säga att han skrivit att han vill att Erica ska komma tillbaka till jobbet då hon lämnade
honom plötsligt. Ali ville prata med henne, fråga henne varför hon gjorde så mot honom.
Veta vad hon hade i tanken samtidigt, om hon hade en bra förklaring, att hon skulle be om
förlåtelse så skulle hon få en chans till på jobbet.
Ali ville samtidigt visa sin personalliggare för förhörsledaren och den visade att Erica kom kl
16:00, 151201, under öppettiden och Ali öppnade pizzerian kl 15:00.
Uppläst och godkänt.

38
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Gotland

5000-K1547055-15

Hörd person

Personnummer

Ghassani, Ali Ghassan

19790508-2090

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Känd av utredaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Slutdelgivning 161018
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

Eva Sandgren

2016-10-18

13:11

13:24

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Visby förhörsrum 1

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vid slutdelgivning 161018 vill Ali Ghassani göra ett tillägg till protokollet.
Ali säger att Erica var deprimerad och tolkade saker som hon ville. Ali ger ett exempel från
den dagen då Erica lämnade jobbet. Ali hade då sagt till henne att "när vi som jobbar här tar
paus och tar en cigarett och när vi kommer in och ska möta kunderna då behöver man hålla
avstånd, speciellt när de ska betala". "att det stinker cigarett utan att vi märker det". Ali hade
sagt det till all personal.
Erica tolkade det som hon ville och tog åt sig. Erica sade " Ali, jag är inte dum, min jävla
tandställning, det kommer dålig andedräkt från den". Ali sade "jag svär, jag menade inte så"
Erica sade så att hennes kille sade samma sak. Från den stunden var hon tyst och ville inte
säga något.
Ali vill även förtydliga förhöret att när Ali kramade Erica så var det när hon grät och mådde
dåligt.
Uppläst och godkänt.
I samband med slutdelgivning har Ali en erinran och vill att ytterligare en person, anställd vid
Gute Pizzeria ( Therese Molin ) ska höras.
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Gotland

5000-K1547055-15

Skäligen misstänkt person

Personnr

Ghassani, Ali Ghassan

19790508-2090

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2015-10-29 : - 2015-12-01 :
Brottsplatsadress

Områdeskod

GUTE PIZZERIA, FOLLINGBOVÄG 27

0100E20080

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD50-BM2016-189408739-39

5000-K1547055-15

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

9605

Sexuellt ofredande

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

2016-10-26 Eva Sandgren, Administratör
Underrättelse om misstanke

2016-08-31
Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2016-08-08

Björkander, Roger
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2016-10-27
Namn

Personnummer

Ghassani, Ali Ghassan

19790508-2090

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelselän

Födelseort utland

Ali

Man

Födelseförsamling

Tyr Dier Qanoun Al Nahr
Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Sverige

0739069271: Mobiltelefon

Adress

Visbyvägen 6
622 54 Romakloster
Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Romakloster

2016-10-27

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

Kön

Bidrag

Civilstånd

Kan ej uppge årsinkomst.
Maka/make/sambos inkomst

Gift/sambo
Hemmavarande barn under 18 år

2
Försörjningsplikt

Skulder

150000
Förmögenhet

0
Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

27100

2015

Maka/make/sambos taxerade inkomst

412600
Taxeringskontroll utförd av

Datum

Eva Sandgren

2016-09-01

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Gotland
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K1547055-15

Sandgren, Eva

Gärning

Sexuellt ofredande
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19790508-2090

Ghassani

Ali Ghassan

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2016-10-26

2016-08-31

Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Ali har tagit del av protokollet i sin helhet Polishuset Visby 161026.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Underrättelse utsänd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Yttrande senast

Underrättselse slutförd

