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Försvarare
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Ata Maqqousi är delgiven misstanke om sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år 2016-01-09.

SKARABORGS
TINGSRÄTT
Målenhet 2

INKOM: 2016-06-02
MÅLNR: B 717-16
AKTBIL: 4



Ata uppger i förhör att han erkänner att han har masserat killen men han erkänner inte att han 
har gjort något dumt mot honom.

Ata godtar ett ev. strafföreläggande.

Målsäganden har målsägandebiträde.

Noteringar
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Brottsanmälan Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 4 LPO Ö Skaraborg
Diarienr

5000-K36483-16
Anmält datum

2016-01-11
Registreringsdatum

2016-01-11
Överförd från RAR

2016-01-11
Brottsbeskrivning
Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år

Brottskod
9604

Brottsplatsadress
TAPETSERARGATAN 5

Områdeskod
0301090073

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2016-01-09 - 2016-01-09

Aktör Roll
Jansson, Hadar Joakim Oskar Anmälare
Jansson, Jaana Anneli Anmälare
Larsson, Jerker Sten Åke Målsägande
Maqqousi, Ata Misstänkt
Involverad personal Funktion

Andersson Wikman Marlene Handläggare (RAR)

Andersson Wikman Marlene FU-ledare (RAR)

Carlsson Sven-Ove Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

Jerker inkom på Mariestads polisstation tillsammans med sina fosterföräldrar.

De ville göra en polisanmälan.

BROTTET

Jaana berättade att hon arbetar för Röda Korset och hjälpt till på 

asylboendet i Älgarås. Hon hade hjälpt en yngre man att betala en räkning.

2016-01-09 ca kl 19.00 hade han och en person som kallas för Atta kommit hem 

till dem. De hade bjudit dem på kaffe. Jerker hade varit ute och skottat snö 

och efter ett tag in i huset. Atta hade börjat att massera Jaanas axlar. 

Han hade sedan gått in i vardagsrummet och börjat att massera Jerkers axlar.

Atta hade sedan börjat att massera och ta honom på brösten. Jerker hade då 

lagt sina händer över brösten. Atta började då att massera hans axlar och 

började sedan ta honom på brösten.

Atta hade sedan sagt att Jerker skulle lägga sig på mage i soffan. Jerker 

hade gjort detta och Atta hade börjat att massera honom på ryggen. Atta 

hade sedan tagit honom på snoppen. Atta hade fortsatt att massera honom. 

Atta hade sedan stoppat in handen under byxorna och kalsongerna och tagit 

honom på snoppen.

Jerker tyckte inte att det var skönt och hade tagit ett hårt tag i mannens

hand. Atta hade då slutat. Jerkers förärldrar hade då ropat att hundarna 

skulle ha mat.

Han hade sedan berättat för sina föräldrar vad som hänt.

Atta bor på flyktingförläggningen i Älgarås, ev Törebodavägen 8 B. 
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2016-01-11 10.07
 RAR                                                           5000-K36483-16  
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K36483-16   
 Enhet: 550320IG9   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2016-01-11 kl: 09.32  Anmälningssätt: Besök på polisstationen
 Upptagen av:     Inspektör Sven-Ove Carlsson                                  
 Inskriven av:    Inspektör Sven-Ove Carlsson                                  
 Inskriven:       2016-01-11 kl: 09.32  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           550320IG9                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 LARSSON, JERKER                                                               
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
 JANSSON, JAANA                            Fritext                             
 JANSSON, JOAKIM                                                               
                                                                               
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.40 
                                                                     Brottskod  
 Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år                                    9604 
   TAPETSERARGATAN 5, ÄLGARÅS                                      Länskod: 14 
                                                            Omrkod: 0301090073 
   Lördag 2016-01-09 kl 19.15 t.o.m. Lördag 2016-01-09 kl 19.30                
     LARSSON, JERKER STEN ÅKE                           Målsägande fysisk        
     JANSSON, JAANA ANNELI                              Anmälare fysisk          
     JANSSON, HADAR JOAKIM OSKAR                        Anmälare fysisk          
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 Jerker inkom på Mariestads polisstation tillsammans med sina fosterföräldrar. 
 De ville göra en polisanmälan.                                                
                                                                               
 BROTTET                                                                       
                                                                               
 Jaana berättade att hon arbetar för Röda Korset och hjälpt till på            
 asylboendet i Älgarås. Hon hade hjälpt en yngre man att betala en räkning.    
 2016-01-09 ca kl 19.00 hade han och en person som kallas för Atta kommit hem  
 till dem. De hade bjudit dem på kaffe. Jerker hade varit ute och skottat snö  
 och efter ett tag in i huset. Atta hade börjat att massera Jaanas axlar.      
 Han hade sedan gått in i vardagsrummet och börjat att massera Jerkers axlar.  
                                                                               
 Atta hade sedan börjat att massera och ta honom på brösten. Jerker hade då    
 lagt sina händer över brösten. Atta började då att massera hans axlar och     
 började sedan ta honom på brösten.                                            
                                                                               
 Atta hade sedan sagt att Jerker skulle lägga sig på mage i soffan. Jerker     
 hade gjort detta och Atta hade börjat att massera honom på ryggen. Atta       
 ------------------------------------------------------------------------------
 LPO Ö Skaraborg                   Besöksadress: Prinsgatan 7-9                
 Box 143                                                                       
 541 23 SKÖVDE                Handl. enhet: Utredning 4 LPO Ö Skaraborg        
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Marlene Andersson Wikman  
 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2016-01-11 10.07
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 RAR                                                           5000-K36483-16  
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 hade sedan tagit honom på snoppen. Atta hade fortsatt att massera honom.      
 Atta hade sedan stoppat in handen under byxorna och kalsongerna och tagit     
 honom på snoppen.                                                             
                                                                               
 Jerker tyckte inte att det var skönt och hade tagit ett hårt tag i mannens    
 hand. Atta hade då slutat. Jerkers förärldrar hade då ropat att hundarna      
 skulle ha mat.                                                                
                                                                               
 Han hade sedan berättat för sina föräldrar vad som hänt.                      
                                                                               
 Atta bor på flyktingförläggningen i Älgarås, ev Törebodavägen 8 B.            
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 LARSSON, JERKER STEN ÅKE Kön: M                                               
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE                                                                      
 JANSSON, JAANA ANNELI Kön: K                                                  
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE                                                                      
 JANSSON, HADAR JOAKIM OSKAR Kön: M                                            
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2016-01-11   Beslut av: Inspektör Sven-Ove Carlsson                    
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 LPO Ö Skaraborg                   Besöksadress: Prinsgatan 7-9                
 Box 143                                                                       
 541 23 SKÖVDE                Handl. enhet: Utredning 4 LPO Ö Skaraborg        
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Marlene Andersson Wikman  
 E-post:                                                                       
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
Diarienr

5000-K36483-16
Hörd person

Larsson, Jerker
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande 2016-01-09, Tapetserargatan 5, Älgarås
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

Camilla Nyman
Förhörsdatum

2016-02-24
Förhör påbörjat

13:04
Förhör avslutat

13:26
Förhörsplats

Polisen Mariestad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jerker ombeds berätta vad som hände vid det aktuella tillfället.

Jerker berättar att han var hemma den här dagen. Joakim och Jaana hade besök av en kille 
som heter Ata också kille till. Jerker säger att han har träffat dem förut. Jocke, Jaana, Jerkers 
lillasyster och Jerker sitter tillsammans med Ata och den andra killen i vardagsrummet och 
pratar. Jerker säger att han sitter på en stol och Ata kommer bakom honom och börjar 
massera Jerkers axlar. Jerker minns inte att Ata sa något innan han började massera. Ata 
masserar Jerkers axlar ganska hårt. Det är första gången som Ata masserar Jerker. När han 
har masserat ett tag så övergår han till att klämma Jerker på brösten så att det nästa kittlas. 
Jerker säger att då började han hålla för bröstet så att Ata ska förstå att det är fel. Ata håller på 
så ett tag, kanske någon minut. 

Ata säger till Jerker att lägga sig i soffan. Jerker säger att han följer med Ata och gör det 
eftersom han ville ha fortsatt massage. Jerker lägger sig på mage i soffan. Ata börjar massera 
Jerker på ryggen. Jerker har en t-tröja på sig och en tröja över den så Ata masserar på 
kläderna. Ata tog sedan in sin hand under Jerkers kallsonger. Jerker ligger fortfarande på 
mage i soffan och Ata tar in sin hand under Jerkers kalsonger på framsidan av kroppen och 
klämmer sedan Jerker på snoppen. Det är inget hårt tag. Det gör inte ont. Jerker säger att han 
då tar tag om Atas handled och drar ut handen för att han ska förstå att han gjorde fel. Jerker 
tror att Ata då fattade att han gjorde lite fel. Ata tar sedan in sin ena hand under Jerkers 
kalsonger igen och då på rumpan och försöker få in sin hand mellan skinkorna. Jerker säger 
att då sprattlade han till med benen så att alla andra skulle förstå att det var något som var fel. 
Ata tog då bort sin hand. Jerker säger att Jaana och Jocke sa till honom att ge hundarna mat. 
Då reste sig Jerker upp ur soffan och gick iväg för att ge hundrana mat. Jerker säger att där 
slutar det. 



Efter att Ata och den andra killen hade åkt så berättade Jerker för Jaana och Jocke om vad 
som hade hänt.

Jerker känner Ata genom Jaana. Ata brukar vara hemma hos Jerker ibland. Ata har aldrig 
gjort något likande mot Jerker tidigare.

Jerker har inte träffat Ata efter den här händelsen.

Jerker önskar målsägandebiträde.

Uppläst och godkänt

Förhör med Larsson, Jerker; 2016-02-24 13:04   diarienr: 5000-K36483-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
Diarienr

5000-K36483-16
Hörd person

Jansson, Jaana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör gällande sexuellt ofredande 2016-01-09, Tapetserargatan 5, Ägarås
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

Camilla Nyman
Förhörsdatum

2016-02-22
Förhör påbörjat

10:02
Förhör avslutat

10:29
Förhörsplats

Polishuset Mariestad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jaana ombeds berätta vad som hände vid det aktuella tillfället.

Jerker är familjehemsplacerad hos Jaana och Joakim Jansson. Den aktuella dagen fick Jaana 
besök av en kille som heter Nedal och en kille som heter Ata Maqqusi. Nedal behövde hjälp 
med något papper. Jaana brukar hjälpa dem. De satte sig i vardagsrummet och drack kaffe. 
Jocke, Jaana och Ata tog ett glas vin. Det är inte första gången Nedal och Ata är hemma hos 
dem så de är inte bara ytliga bekanta. Ata är duktig på att massage så han brukar massera 
Jaanas axlar. Han gjorde det den här dagen också. 

Jerker hade varit ute och skottat snö och kommer in och sätter sig hos dem. Ata frågade 
Jerker om han ville ha massage och då tackade Jerker ja. Ata började massera Jerker på 
axlarna när de sitter allihopa vid matsalsbordet. Ata ber Jerker att lägga sig på soffan så att 
han kan massera ryggen. Jaana ser att Jerker går iväg och lägger sig på soffan och Ata följer 
med. Jaana ser i ögonvrån att något händer för Jerker börjar skruva på sig. Jerker ligger på 
mage i soffan. Han har inte tagit av sig några kläder. Jaana sa till Jerker att gå och göra 
iordning kvällsmat så att han kan gå och lägga sig sedan. Jaana säger att hon vet inte varför 
men hon fick en konstig känsla av att något hänt. Jerker reste sig och gick där ifrån. Ata kom 
och satte sig hos de övriga. Efter ca 5-10 minuter så gick Nedal och Ata. 

Jaana säger när de hade gått så hann jag inte ens ta upp det med Jerker, utan då kommer 
Jerker till mig och säger "Ata tog mig på snoppen". Enligt Jerker så stoppade Ata ner handen 
i byxorna på Jerker men Jerker hade tagit tag i hans hand. Jaana frågade Jerker om han tog 
honom på snoppen. Jerker svarade då "ja men jag tog bort handen. Det var tur att jag inte 
klappade till honom för det hade blivit värre". Som Jaana har förstått det så försökte Ata 
lägga Jerker på sidan. Jaana såg inte själva händelsen.



I soffan befann sig bara Jerker och Ata. Jaana såg soffan i ögonvrån från där hon satt. Jaana, 
Jocke och Nedal satt och pratade vid matsalsbordet.

Jaana säger att hon har förstått att föräldrar till flickor på asylboendet är oroliga för Ata.

Ata är runt 50 år. Han är i Sverige ensam och har varit här i 5 år. Han kommer från Palestina 
och han har ännu inget uppehållstillstånd.

Jaana har inte pratat med Ata om händelsen men hon har pratat med Nedal. Nedal sa att Ata 
var väldigt ledsen och att han vill komma och säga förlåt till Jerker och till Jaana och Jocke. 
Ata hade också sagt något i stil med att han inte vet vad han gjorde för att han drack vin. 
Jaana säger att så mycket vin hade han inte druckit. Jaana upplevde honom inte som berusad.

Jaana jobbar på Röda korset och Ata har tidigare kommit dit. Sedan den här händelsen så har 
Ata inte kommit dit. Ata försöker via Nedal att få kontakt med Jaana. Jaana tror att Nedal har 
bett Ata att låta dem vara.

Uppläst och godkänt

Förhör med Jansson, Jaana; 2016-02-22 10:02   diarienr: 5000-K36483-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
Diarienr

5000-K36483-16
Hörd person

Jansson, Joakim
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av insp S-O carlsson
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Sven-Ove Carlsson
Förhörsdatum

2016-02-24
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Mariestads polisstsatioin
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jansson uppgav att hans fru Jaana arbetar inom Röda korset. Hon har hjälpt till på 
flyktingförläggningen på Törebodavägen i Älgarås. 2016-01-09 ca kl 19.00 fick de besök av 
3-4 st från förläggningen, den ene hette Ata och den andre Nedal, de andra visste han inte 
namnet på.  De brukade hjälpa dem med div papper. Efter detta hade de satt sig vid 
matsalsbordet och druckit kaffe och ett glas vin. Efter ett tag hade Ata rest på sig och ställt sig 
bakom hans fru. Mannen hade masserat henne i nacken.

Jerker hade varit ute och skottat snö och kom in och satte sig vid matbordet. Jaana hade sagt 
till Ata att sluta, då han var hårdhänt. Han hade då gått och ställt sig bakom Jerker. Han hade 
sagt att du behöver massage som skottat snö. Han hade börjat  massera  Jerker i nacken.

Jerker hade efter ett tag rest sig och gått till en soffa och lagt sig på magen. Jansson berättade 
vidare att rummet är byggt i vinkel. Han satt vänd mot soffan men såg i ögonvrån att Ata 
hade börjat att massera Jerker. Han såg inte om Ata stod upp eller inte.

Efter ett par minuter hade Jaana rest på sig och gått mot soffan samtidigt som hon sagt till 
Jerker att det var dags för kvällsmat. Jerker hade då gått till matsals bordet och satt sig. 
Be-sökarna hade då lämnat huset. Jansson  förstod att något hänt. De hade frågat Jerker om 
något hänt på soffan. Han hade svarat "han tog mig på kuken". De hade pratat om detta och 
frågat om han ville polisanmäla händelsen. Han hade svarat ja på frågan.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
Diarienr

5000-K36483-16
Hörd person

Jamil Maqqousi, Ata
Personnummer

19610626-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort 11-984451/19
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Chamiram El-Khouri
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år, 2016-01-09, Tapetserargatan 5, Älgarås
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Camilla Nyman
Förhörsdatum

2016-05-24
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:41
Förhörsplats

Polishuset Mariestad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ata Maqqousi delges misstanke om sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år 2016-01-09 
på Tapetserargatan 5 i Älgarås, genom att ta sin hand under målsäganden Jerkers 
kalsonger och klämma målsäganden på snoppen samt ta in sin hand under 
målsägandens kalsonger och försöka få in sin hand mellan målsägandens skinkor även 
fast målsäganden visat att han inte vill.

Informeras om rätten till försvarare närvarande under förhöret. Ata säger att förhöret kan 
hållas utan försvarare närvarande.

Informeras om rätten till att inte säga något under förhöret.

Ata tillfrågas om han erkänner eller förnekar brott.

Ata säger: Jag ska berätta. Jag är en gammal man hur kan man säga så, att jag ska vara med 
en kille? Var har jag träffat honom? Är det på jobbet eller hemma?

 Fhl: Detta var på Tapetserargatan i Älgarås. 
Jag gör inte så. När jag slutar jobbet så går jag hem. Jag går inte ut något, jag är hemma.

 Fhl: Detta var hemma hos några som heter Jaana och Joakim.
Ja jag drack whisky alltså. Då var jag full. Jag masserade bara hans rygg. Jag var hos dem. 
Jag sover över hos dem också. Det var inte den här dagen, men två dagar innan så blev jag 
berusad hos dem och då sa Jaana till mig att du kan sova över hos oss.

Alla svenskar runt omkring i Älgarås gillar mig. Alla gillar mig. 



 Fhl: Masserade du Jerker den här kvällen?
Jag var full, men inte borta. Jag drog ned byxan lite på Jerker och masserade på ryggen med 
armbågen.

 Fhl: Var befann ni er då när du masserade honom?
I vardagsrummet. Vi brukar sitta och dricka där. Jerker låg i soffan och jag masserade honom 
med armbågen på ryggen. Jag stod bredvid honom.

 Fhl: Vad hände sedan?
Jag vet inte, jag drack då så jag vet inte vad som hände. Jag gick, jag vet inte vad som hänt. 

Ata säger att han bara kommer ihåg att han masserade honom med armbågen på ryggen.

 Fhl: Vilka var ni som var hemma hos Jaana och Joakim den här kvällen?
Det var jag, Jocke och Jaana och en man till som jag inte känner. Sedan var det en palestinsk 
kille också förutom vi fyra. Den palestinska killen känner jag.

Ata säger att han vet inte vad som hände förutom att han har masserat Jerker. Han var full.

 Fhl: Hur mycket hade du druckit den här kvällen?
Jag drack två öl hemma, de var 3,5. Sedan gick jag till Jaana och drack vodka, vin och 
whisky. Vet inte hur mycket, det stod på bordet alltihop.

 Fhl: Vad skulle du göra hos Jaana och Joakim?
Jag brukar gå till dem dagligen. De hade skickat efter mig. Jaana hade sagt att jag skulle 
komma. De ringde efter mig och jag kom. De gillar mig, jag brukar gå till dem. Jag brukar gå 
till Röda Korset också och hjälpa till.

Efter den här dagen har jag inte träffat dem.

Ata tillfrågas om han erkänner eller förnekar brott.

Ata säger: Jag erkänner att jag har masserat killen men jag erkänner inte att jag gjort något 
dumt mot honom.

Ata tillfrågas om sin inställning till ett ev. strafföreläggande.
Ata säger att han godtar ett ev. strafföreläggande.

Uppläst och godkänt 

Förhör med Jamil Maqqousi, Ata; 2016-05-24 13:00   diarienr: 5000-K36483-16
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
Diarienr

5000-K36483-16
Skäligen misstänkt person

Jamil Maqqousi, Ata
Personnr

19610626-

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2016-01-09 19:15 - 2016-01-09 19:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

TAPETSERARGATAN 5
Områdeskod

0301090073
Brottsmisstankenr

POD50-BM2016-130581297-3O
Diarienr

5000-K36483-16
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9604
Brottsbeskrivning

Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2016-03-14
Beslutsfattare misstankebeslut

Widenheim Eriksson, Boel
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2016-05-25
Namn

Jamil Maqqousi, Ata
Personnummer

19610626-
Tilltalsnamn

Ata
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap Hemvistland Telefonnr

0739238414: Mobiltelefon

Adress

Vallhallavägen 7

547 93  Skagersvik

Folkbokföringsort Senast kontrollerad mot folkbokföring

    -  -  
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

Uppger att han har fru och 10 barn kvar i Gaza. Barnen är i åldrarna 14-28 år.
Uppgiven inkomst

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag

1800 kr/mån från Migrationsverket
Civilstånd

Gift/sambo
Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 5 LPO Ö Skaraborg
Ärende

Diarienr

5000-K36483-16
Handläggare

Nyman, Camilla
Gärning

Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år

Berörd person

Personnr

19610626-
Efternamn

Maqqousi
Förnamn

Ata
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättelse slutförd

2016-05-24
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Slutdelgiven i samband med förhör.
Notering

I samband med förhör erbjuds misstänkt att få samtliga handlingar i fu-protokollet upplästa för sig

genom tolk. Misstänkt säger dock att han inte vill det. Får redovisat för sig vilka handlingar som finns i

fu-protokollet.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättselse slutförd

 
Underrättelsesätt

Notering

Erinran


