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Anmälan
Grov misshandel, Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Anmält datum

2017-08-29
Registreringsdatum

2017-08-29
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Synnerligen grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)

Brottskod
9348

Brottsplatsadress
CELSIUSGYMNASIET, KUNGSGATAN 44

Områdeskod
05020100800070

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   - 2017-08-29

Aktör Roll
Aden, Abdi Aziz Vittne
Aden, Abdiaziz Vittne
Ahmad, Fatima Vittne
Alhiti, Ali Vittne
Ali Dib, Ammar Vittne
Ali, Hamza Vittne
Alkhamis, Anhur Ameen Farhan Vittne
Al-Mslhani, Mohammed Vittne
Al-Mslhani, Mohammed Basim Hameed Vittne
Alsis, Majd Misstänkt
Atay, Mustafa Vittne
Audeh, Amer Vittne
Hamid Alhiti, Ali Akram Målsägande
Hasan, Ahmed Vittne
Hussein, Awad Vittne
Leo, Ulf Andreas Vittne
Lundqvist, Sandra Josefin Vittne
Mohamed, Aragsan Vittne
Mohammad, Najah Vittne
Mohammad, Subhia Tawfik Vittne
Mohammed, Aragsan Vittne
Osman, Liiban Abduqadir Vittne
Panahi, Omid Vittne
Sabbagh, Asmaa Vittne
Salameh, Abed Alelah Misstänkt
Salim, Fatima Ahmed Vittne
Sharifi, Hasib Vittne
Yasin, Abdulrahman Vittne
Personal Funktion

Sharifi John Anmälningsansvarig

Johansson Jeff Anmälningsupptagare

Militello Alessandra Anmälningsupptagare

Sharifi John Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

INLEDNING

Rb 65-1180 blev beordrad att åka till Celciusgymnasiet med anledning av en misshandel.

HÄNDELSEN

Se PM och förhör i DurTvå.

BROTTET

Majd och Abed misstänks för Grov misshandel genom att tillsammans och i samråd misshandlat och knivskurit målsägande

så att blodvite samt smärta uppstått. 

SKADOR

- Skärskada höger underarm, 5-7 cm långt, oklart djup. Infördes akut till handkirurgen. 
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- Se bilder i ärende.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare

ÖVRIGT

- Målsägande transporterades med ambulans till akuten, SUS, Malmö. 

- Misstänkt Majd, utpekad av målsägande. 

- Kameraövervakning finns på skolan enligt personal. 

- Fullmakt ej undertecknad med anledning av att målsägande skulle opereras akut.



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-08-29 15.43
 RAR                                                           5000-K1058718-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1058718-17 
 Enhet: 561510IG3   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2017-08-29 kl: 12.51  Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst 
 Upptagen av:     Polisass. John Sharifi                                       
 Inskriven av:    Polisass. John Sharifi                                       
 Inskriven:       2017-08-29 kl: 12.51  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561510IG3                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 HAMID, ALI                                ALSIS, MAJD                         
                                           SALAMEH, ABED ALELAH                
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
 LEO, ANDREAS                                                                  
 ALKHAMIS, ANHUR                                                               
 OSMAN, LIIBAN ABDUQADIR                                                       
 Fler vittnen finns                                                            
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                     Brottskod  
 Grov misshandel                                                          9348 
   CELSIUSGYMNASIET, KUNGSGATAN 44, MALMÖ                          Länskod: 12 
                                                        Omrkod: 05020100800070 
   t.o.m. Tisdag 2017-08-29 kl 11.35                                           
     LEO, ULF ANDREAS                                   Vittne                   
     YASIN, ABDULRAHMAN                                 Vittne                   
     SHARIFI, HASIB                                     Vittne                   
     PANAHI, OMID                                       Vittne                   
     OSMAN, LIIBAN ABDUQADIR                            Vittne                   
     MOHAMMED, ARAGSAN                                  Vittne                   
     ATAY, MUSTAFA                                      Vittne                   
     AL-MSLHANI, MOHAMMED                               Vittne                   
     ALKHAMIS, ANHUR AMEEN FARHAN                       Vittne                   
     ALI, HAMZA                                         Vittne                   
     ALI DIB, AMMAR                                     Vittne                   
     ALHITI, ALI                                        Vittne                   
     AHMAD, FATIMA                                      Vittne                   
     ADEN, ABDIAZIZ                                     Vittne                   
     HAMID, ALI AKRAM                                   Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 INLEDNING                                                                     
 Rb 65-1180 blev beordrad att åka till Celciusgymnasiet med anledning av en    
 misshandel.                                                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 10 PO Malmö         
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Henrik Sedeli             
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-08-29 15.43
 RAR                                                           5000-K1058718-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
 HÄNDELSEN                                                                     
 Se PM och förhör i DurTvå.                                                    
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Majd och Abed misstänks för Grov misshandel genom att tillsammans och i       
 samråd misshandlat och knivskurit målsägande så att blodvite samt smärta      
 uppstått.                                                                     
                                                                               
 SKADOR                                                                        
 - Skärskada höger underarm, 5-7 cm långt, oklart djup. Infördes akut till     
 handkirurgen.                                                                 
 - Se bilder i ärende.                                                         
                                                                               
 ERSÄTTNINGSANSPRÅK                                                            
 Preciseras senare                                                             
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 - Målsägande transporterades med ambulans till akuten, SUS, Malmö.            
                                                                               
 - Misstänkt Majd, utpekad av målsägande.                                      
                                                                               
 - Kameraövervakning finns på skolan enligt personal.                          
                                                                               
 - Fullmakt ej undertecknad med anledning av att målsägande skulle opereras    
 akut.                                                                         
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 HAMID, ALI AKRAM Kön: M                                                       
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 LEO, ULF ANDREAS Kön: M                                                       
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 ALKHAMIS, ANHUR AMEEN FARHAN Kön: M                                           
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 OSMAN, LIIBAN ABDUQADIR Kön: M                                                
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 ATAY, MUSTAFA Kön: M                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 10 PO Malmö         
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Henrik Sedeli             
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2017-08-29 15.43
 RAR                                                           5000-K1058718-17
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 3         
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 PANAHI, OMID Kön: M                                                           
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 MOHAMMED, ARAGSAN Kön: M                                                      
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 YASIN, ABDULRAHMAN Kön: M                                                     
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 ADEN, ABDIAZIZ Kön: M                                                         
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 ALI, HAMZA Kön: M                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 AL-MSLHANI, MOHAMMED Kön: M                                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 SHARIFI, HASIB Kön: M                                                         
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 AHMAD, FATIMA Kön: K                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 ALI DIB, AMMAR Kön: M                                                         
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 ALHITI, ALI Kön: M                                                            
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2017-08-29   Beslut av: Polisass. Henrik Sedeli                        
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Malmö                          Besöksadress: Porslinsgatan 4B              
 Box                                                                           
 205 90 MALMÖ                 Handl. enhet: Utredningsjour 10 PO Malmö         
 Tfn: 11414                   Handläggare: Polisass. Henrik Sedeli             
 E-post:                                                                       
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PM
Rättelse

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-11-09
Tid

19:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Uppgift

Det framgår i brottsanmälan att brottet skedde på Celsiusgymnasiet, detta skedde på 
Startskolan, Kungsgatan 44, Malmö.  
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Sharifi, John
Datum

2017-08-29
Tid

13:13
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

John Sharifi

Uppgiften avser

Målsägandes uppgifter till patrull.
Uppgift

Undertecknad åkte med målsägande Ali i ambulansen till akuten. 

Ali uppger, genom skolsköterskan som talar arabiska, att gärningsmannen var Majd. Ali 
uppger att Majd och Ali bråkat tidigare under dagen. 

Ali blir utkallad för att "prata" och där blir han slagen av Majd. 
Majds kompis är också med. Det är han som bär kniven. 

Ali blir knivskuren i armen, såret ca 5-7 cm långt, oklar djup. Ali uppger att han inte hade 
någon känsel i sina fingrar när personalen frågade honom. 

Ali uppger att han inte känner till den andra personen. Men han är äldre, 21-23 år gammal 
och arab. 

 Här blir patrullen avbruten då handkirurgen anländer och det framkommer att han ska 
opereras akut med anledning av sina skador. Fhl anteckningar. 

Patrull har i detta skede fått fram namn på misstänkt Majd genom målsägande, samt att andra 
patruller fått information om vem den andra misstänkte är. 

Patrull lämnar akuten och påbörjar sök efter platser för var de olika misstänkta kan befinna 
sig. 

Information inkommer om att Majd är anträffad av annan patrull. Undertecknad körde in till 
rättscentrum för att påbörja avrapportering. 

I tjänsten
Pa J Sharifi
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Larsen, Björn
Datum

2017-08-29
Tid

14:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Björn Larsen

Uppgiften avser

Grov misshandel på värnhemsskolan. 20170829.
Uppgift

Undertecknad tillsammans med Pa Larsson i radiobil 65-1270 blir beordrade till 
Värnhemsskolan med anledning av att en elev blivit knivskuren i ett klassrum.

Väl på plats är målsägande redan placerad i ambulansen och undertecknad går upp mot 
klassrummet där händelsen skett. Väl i klassrummet kan man se en ordning bland bänkarna 
och en större blodpöl längre in i klassrummet. Det finns även blodspår från ambulansen upp 
till klassrummet på andra våningen.

Pa Larsson håller förhör med lärare Andreas i klassrummet och undertecknad talar med 
rektorn Johan Ahlström ( tel. 040-343130, 0723-537482). Han uppger att det finns 
kameraövervakning på skolan och att filmen sparas upp till fem dagar.

Undertecknad tar även foto över brottsplatsen och topsar blodet som finns i klassrummet. Då 
alla elever som fanns med vid händelsen fanns med på en klasslista och hade lämnat platsen 
hölls inga förhör med dem på platsen. Dock fanns Alkhamis kvar som bevittnat händelsen 
och sedan hjälpt Ali med skadorna. Alkhamis var tagen av händelsen och var orolig för att 
han pratade med polisen. Ett kort förhör hölls med honom på platsen.  

Det framkom vem som hade varit med i händelsen med hjälp av klasslista. Ett utpekande av 
den andre misstänkte personen som inte var elev på skolan kom fram via hjälp av elever och 
lärare som kände till att han eller hans bror varit elever på skolan tidigare. Bild på honom togs 
fram via facebook och flera lärare kände igen honom som den som varit på skolan. Rektorn i 
samråd med andra lärare tog sen fram hans personnummer. 

Läraren Andreas tog fram en klasslist och bockade för de elever som varit med i klassrummet 
när händelsen skedde. 

I tjänsten Pa Björn Larsen.  
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PM
HÄFÖ

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Cewers, Hugo
Datum

2017-08-29
Tid

20:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hugo Cewers

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tillsammans med Pa Elin Andersson och Pa Emma Klingheim besökte 
Eriksfältsgatan 73D med målet att hämta in Salameh, Abed Alelah (19970911-3592) för 
förhör.

Abed Alelah befann sig inte på adressen.  Hans broder uppgav nummer 073-5390217 vilket 
är angett sedan tidigare på Abed Alelah. 
Abed Alelah svarade inte när undertecknad ringde honom.

Brodern menar att Abed Alelah är skriven på adressen men inte sover där. Han vet inte var 
Abed Alelah kan vara.
Kort efter att vi varit i aktuell lägenhet sågs brodern på balkongen pratandes i telefon med 
någon.

I tjänsten
Pa Hugo Cewers
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Brock, Rasmus
Datum

2017-08-30
Tid

16:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Rasmus Brock

Uppgiften avser

Inhämtning av övervakningsfilm
Uppgift

Patrull 65-8610 bestående av Pa R. Brock och Pa H. Mårtensson åkte till Celciusgymnasiet 
för att inhämta övervakningsfilm. I samband med detta visar rektorn (Jerry) filmen på sin 
mobiltelefon, den visar två killar som tillsammans går in på skolan, och sedan lämnar 
springandes också tillsammans. Detta bara minuter senare.

Jerry berättar att killen som syns på filmen och bär röd keps är den elev som går på skolan, 
och den andra killen som bar mörka kläder, är en fd elev sedan förra året.

Jerry säger också att det är killen i de mörka kläderna som knivskar målsäganden. På frågan 
om vad han menar med det så svarar Jerry att vittnena är samstämmiga, det är den killen som 
knivskar målsäganden, alltså inte killen i röd keps som går på skolan. 

Patrullen kommer överrens med Jerry om att återkomma dagen efter (2017-08-31) för att 
hämta USB-sticka med filmer och bilder, detta för att han hade problem med att lägga över 
allt. 

I tjänsten 
Pa Rasmus Brock/ Pa Henric Mårtensson
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Brock, Rasmus
Datum

2017-08-31
Tid

16:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Rasmus Brock

Uppgiften avser

Övervakningsfilm
Uppgift

På filmerna och bilderna ser vi hur en man som överensstämmer med misstänkt Majds 
signalement går ut från skolan klockan 11:23 ensam, för att sedan gå in igen med en man som 
överensstämmer med misstänkt Abeds signalement, detta sker klockan 11:30. 
Filmerna och bilderna visar sedan hur de båda misstänkta lämnar skolbyggnaden tre minuter 
senare, klockan 11:33, springandes. 

Av filmer och bilder kan man tolka det som att de båda misstänkta känner varandra väl, och 
att mannen som tros vara Majd vid första tillfället när han går ut, går ut för att hämta en kille 
då han går ut ensam och kommer tillbaka med mannen som tros vara Abed. 
Att de sedan går in tillsammans styrker det antagandet. När de misstänkta lämnar skolan gör 
de det springandes också tillsammans, vilket kan tyda på att de har bråttom därifrån. 

Dörren där de misstänkta är filmade från den första kameran är placerad i nära anslutning till 
brottsplatsen, klassrummet som är beläget en våning över. Kamera nummer två filmar i 
trapphuset på väg upp till brottsplatsen. Tidsspannet 3 minuter från det att de misstänkta går 
in på skolan till dess att de lämnar stämmer väl in på de uppgifter polisen tagit emot i förhör, 
för hur lång tid bråket varade.

I Tjänsten
Pa Rasmus Brock



12

PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-09-05
Tid

16:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Ang person: Amer Oder på Komux Södervärn
Uppgift

Undertecknad har dagens datum den 2017-09-05 haft kontakt med Sunita Santa som arbetar 
som assistent på komvux Södervärn. Undertecknad fick information om att dem inte har en 
elev vid namnet: Amer Oder där. Sunita sökte även på förnamnet tillsammans med bokstaven 
O och fick inga resultat. Vidare sökte hon på enbart på efternamnet och fick inga resultat på 
efternamnet heller. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-09-05
Tid

16:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Ang Arbetsförmedlningen på södra förstadsgatan 35
Uppgift

Undertecknad pratade den 5 september med kundtjänst på arbetsförmedlingen Micaela 
Grybyng och fick information om att det inte finns en notering i akten att Abed varit på 
Arbetsförmedlingen den 29e augusti 2017. Det vare sig från direktservice och/eller att han ska 
ha träffat sin handläggare. Om sådant vore gjort skulle detta ha noteras i akten enligt Micaela 
Grybyng. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-09-19
Tid

12:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Ang vittnet: Ammar Ali Dib
Uppgift

Undertecknad har den 2017-09-19 haft telefonkontakt med vittnet: Ammar Ali Dib som 
uppgav att han inte är ett vittne till den här händelsen då han inte har sett något av misshandeln 
då Ammar ska ha varit i matsalen vid brottstillfället. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-09-19
Tid

16:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Abed Salamehs skiss
Uppgift

Abed uppger att nummer 1 på skissen visar när Abed och målsägande håller i varandra. Abed 
uppger att Majd befinner sig bakom dem någonstans. 
Vidare uppger Abed att målsägande knuffar Abed till väggen intill till klassrumsdörren. 
Nummer 2 på skissen visar att Abed då drar fram kniven och knivhugger målsägande. Abed 
uppger att han inte vet var Majd befinner sig vid detta tillfälle. 
Nummer 3 på skissen visar att målsägande backar bakåt efter att ha blivit knivhuggen, Abed 
markerar att målsägande 
kan ha backat bakåt mot dem två alternativa riktningarna. 
Nummer 4 på skissen visar när Abed springer höger ut från klassrummet och tar sig till dörren 
som leder till trapporna. Abed uppger att
Majd fanns bakom honom då. 



Skiss Skiss-Grov misshandel, 2017-09-14 16:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-10-25
Tid

15:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Ang blodförekomsten på bilden över klassrummet
Uppgift

Undertecknad har dagens datum den 2017-10-25 varit i kontakt med IT-forensiker Mats 
Hassgård och fått information om att en bedömning inte kan göras huruvida den knivskadade 
personen kan ha rört sig i klassrummet utifrån blodförekomsten som framgår på bilden över 
klassrummet. Det då det endast finns ett fotografi som visar blodförekomsten i klassrummet 
samt att teknikerna inte har varit på brottsplatsen för att göra en bedömning. 

Det som går att säga utifrån bilden är att blodet förekommer i en droppserie och serien går 
mellan två olika riktningar, från ena punkten från bildens vänstra kant till den andra punkten  
till blodsansamlingen vid fotöljen. Vidare visar blodsansamlingen att den blödande personen 
kan ha befunnit sig där en tid men det är oklart att säga hur lång tid den blödande personen 
befunnit sig där. 



Sammanfattning av möten i samband med incident 170829 på kvarteret Margateta 

På förmiddagen strax efter kl 10.00 tisdag 29 augusti får jag besök Ali Alhiti tillsammans med 

assistent Subhia som tolk.  

Ali berättar att han slagit en annan elev, Majd Alsis, utanför skolan. Efteråt framkommer det att Ali 

skallat Majd.  Upprinnelsen vara att den andra eleven hade på lektion sagt ofördelaktiga saker om 

Alis familj. Då har Ali sagt till Majd att de ska gå ut och prata och då skallar Ali Majd. Efter händelsen 

ringde Majd ett telefonsamtal. Ali är mycket ångerfull och mycket rädd. Vi bestämmer att Subhia ska 

följa Ali till bussen efter skolan. 

 

Strax efter hämtar assistenten Najah Majd för samtal med mig.  

Han berättar att han svarat i telefon på lektion. Ali som satt framför honom vänder sig om och tittar 

på Majd som sagt ”varför tittar du på mig?” Enligt Majd är det det enda som hände på lektionen. Vi 

betonade att han inte ska hämta någon till skolan och han sa att inte skulle göra det.   

 

Klas Peterson 

Bitr rektor 

Stratskolan, Malmö Stad 

 

Inkommen skrivelse Anteckningar från biträdande rektor: Klas Peterson, 2017-09-19 16:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 
 

Diarienummer: K1058718-17 

Brott, händelse etc: Synnerligen grov misshandel 

Plats som bilderna är tagna på: Klassrummet, Startskolan den 2017-10-03 

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Bilderna är tagna från olika vinklar och är tagna av läraren: Andreas Leo.  

 

Bilderna är tagna för att få en inblick av hur klassrummet ser ut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi(er) Bildkollage-klassrummet, 2017-10-12 11:01   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 2 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi(er) Bildkollage-klassrummet, 2017-10-12 11:01   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 3 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi(er) Bildkollage-klassrummet, 2017-10-12 11:01   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 4 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

 

Bild tagen på dörrstoppet som målsägande ska ha blivit slagen med.  

 

Fotografi(er) Bildkollage-klassrummet, 2017-10-12 11:01   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 
 

Diarienummer: K1058718-17 

Datum: 2017-08-29 

Brott, händelse etc: Grov misshandel 

Plats som bilderna är tagna på: Klassrummet, Startskolan 

Fotograf: Omid Panahi 

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Klassrummet strax efter händelsen. Bild tagen av elev och vittnet: Omid Panahi  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografi(er) Fotografier av vittnet Omid Panahi, 2017-09-19 16:17   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 2 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

 

 

Bild tagen på Värnhemstorget efter händelsen, av vittnet: Omid Panahi 

På bilden syns misstänkt Majd Alsis i röd keps tillsammans med vän Awad Hussein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi(er) Fotografier av vittnet Omid Panahi, 2017-09-19 16:17   diarienr: 5000-K1058718-17
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Datum

2017-09-01

Diarienummer

5000-K1058718-17

Sida 1 (7)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder över målsägandes skador

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 2 (7)

IMG_0994.JPG

Bilder tagna på brottsplatsen och på sjukhuset.

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 3 (7)

IMG_0995.JPG

Bilder tagna på brottsplatsen och på sjukhuset.

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 4 (7)

IMG_0996.JPG

Bilder tagna på brottsplatsen och på sjukhuset.

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 5 (7)

IMG_0997.JPG

Bilder tagna på brottsplatsen och på sjukhuset.

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 6 (7)

IMG_0998.JPG

Bilder tagna på brottsplatsen och på sjukhuset.

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 7 (7)

IMG_0999.JPG

Bilder tagna på brottsplatsen och på sjukhuset.

Fotografi(er) Bilder över målsägandes skador, 2017-09-01 08:37   diarienr: 5000-K1058718-17

  31



Datum

2017-08-29

Diarienummer

u0037982

Sida 1 (9)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 2 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 3 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Med handväska, som han anträffades

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 4 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 5 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 6 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 7 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 8 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Sida 9 (9)

Slussgatan 12B 211 30 Malmö

Fotografi(er) Bilder på Majd, 2017-08-29 14:31   diarienr: 5000-K1058718-17

  40



POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 
 

Diarienummer: K1058718-17 

Bild på misstänkt Abed Alelah Salameh 

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Fotografi(er) Bild på misstänkt: Abed Alelah Salameh, 2017-11-08 16:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal framsida, 2017-10-13 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 1, 2017-10-13 13:01   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 2, 2017-10-13 13:01   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 3, 2017-10-13 13:02   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 4, 2017-10-13 13:04   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 5, 2017-10-13 13:04   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 6, 2017-10-13 13:05   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 7, 2017-10-23 12:57   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 8, 2017-10-23 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Journalanteckning Sjukjournal 9, 2017-10-23 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg från RCM, 2017-10-12 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg från RCM, 2017-10-12 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg från RCM, 2017-10-12 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg från RCM, 2017-10-12 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Rättsintyg/yttrande Rättsintyg från RCM, 2017-10-12 12:58   diarienr: 5000-K1058718-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(9) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-11-07 2017019504 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-29 5000-K1058718-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
Utrjoursektion 1 PO Malmö 
ÄSF Malmö 
205 90 MALMÖ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Sara Witte
2017-11-07 08:49

NFC Slutredovisning, (DNA) 2017-11-07 underskriven, , 2017-11-07 08:49, diarienr: 5000-K1058718-17
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(9) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-11-07 2017019504 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-29 5000-K1058718-17 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

 

Material, metodik och materialhantering 

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori. 

Beteckning Undersökningsmaterial 

2017-5000-BG87366-1 Strumpa 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-1 

Forums materialnr: 201701950404 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: Ej undersökt 

 

2017-5000-BG87366-2 Strumpa 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-2 

Forums materialnr: 201701950405 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: Ej undersökt 

 

2017-5000-BG87366-3 Bälte 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-3 

Forums materialnr: 201701950406 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG87366-4 T-shirt 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-4 

Forums materialnr: 201701950407 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG87366-5 Sko 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-5 

Forums materialnr: 201701950408 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG87366-6 Sko 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-6 

Forums materialnr: 201701950409 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-11-07 2017019504 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-29 5000-K1058718-17 
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2017-5000-BG87366-7 Jeans 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87366-7 

Forums materialnr: 201701950410 

Materialhantering: Materialet återgår separat  

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

2017-5000-BG87914-1 Sko, höger 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87914-1 

Forums materialnr: 201701950411 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG87914-2 Sko, vänster 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017-5000-BG87914-2 

Forums materialnr: 201701950412 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG94262-1 Gråa bommulsbyxor 

Anträffades på en klädhängare i en garderob i 

vardagsrummet 

Beslagsnr: 2017-5000-BG94262-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017500094262 

Forums materialnr: 201701950401 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG94262-2 Grå, vit, mörkblå bommulls tröja 

Anträffades i en klädhylla i en garderob i sovrummet 

Beslagsnr: 2017-5000-BG94262-2 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017500094262 

Forums materialnr: 201701950402 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666* 

 

2017-5000-BG94262-3 Svart skinnjacka 

Anträffades i en klädhängare i en garderob i vardagsrummet 

Beslagsnr: 2017-5000-BG94262-3 

Uppdragsgivarens beteckning: 2017500094262 

Forums materialnr: 201701950403 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*, 859 
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
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Ert datum Er beteckning 
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ABY-4721 Tops 

Uppdragsgivarens beteckning: ABY-4721 

Forums materialnr: 201701950413 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

ABY-4724 Tops 

Uppdragsgivarens beteckning: ABY-4724 

Forums materialnr: 201701950414 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 
  

Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AF-396930 Angivet namn: Majd Alsis 

Personnummer: 990104-0478 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Majd Alsis,  

19990104-0478 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-396930 

Forums materialnr: 201731975501 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-397051 Angivet namn: Ali Akram Hamid Alhiti 

Personnummer: 000112 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-397051 

Forums materialnr: 201732049301 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

DNA-AF-397285 Angivet namn: Abed Alelah Salameh 

Personnummer: 970911-3592 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Abed Alelah Salameh, 

19970911-3592 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-397285 

Forums materialnr: 201731986201 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 

Elektroniskt
underskriven av
Sara Witte
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-11-07 2017019504 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-29 5000-K1058718-17 
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Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer biologiska 

spår som avseende DNA kommer från någon av de under jämförelsematerial angivna 

personerna eller annan person. Vilken typ av spår som eftersökts på respektive material 

framgår nedan. 
 

Undersökningen av strumporna 2017-5000-BG87366-1 och 2017-5000-BG87366-2 har i 
samråd med uppdragsgivaren inte utförts. 

 

 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:  
http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/. 
 
 

Undersökning och slutsats   

2017-5000-BG87366-3 Bälte 

Forums materialnr: 201701950406 

DNA Blod kunde inte påvisas. 

  
 

2017-5000-BG87366-4 T-shirt 

Forums materialnr: 201701950407 

DNA Blod kunde inte påvisas. 

  

2017-5000-BG87366-5 Sko 

Forums materialnr: 201701950408 

DNA På utsidan och synlig insida kunde blod inte påvisas. 

  

2017-5000-BG87366-6 Sko 

Forums materialnr: 201701950409 

DNA På utsidan och synlig insida kunde blod inte påvisas. 

  

Elektroniskt
underskriven av
Sara Witte
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-11-07 2017019504 
 

Ert datum Er beteckning 
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2017-5000-BG87366-7 Jeans 

Forums materialnr: 201701950410 

DNA I en undersökt besudling (inuti vänster framficka) påvisades 

blod. Resultaten talar extremt starkt för att blodet/DNA:t 

kommer från Alsis (Grad +4), om man bortser från möjligheten 

att det kommer från en nära släkting. 
  

2017-5000-BG87914-1 Sko, höger 

Forums materialnr: 201701950411 

DNA På utsidan och synlig insida kunde blod inte påvisas. 

  

2017-5000-BG87914-2 Sko, vänster 

Forums materialnr: 201701950412 

DNA På utsidan och synlig insida kunde blod inte påvisas. 

  

2017-5000-BG94262-1 
Gråa bommulsbyxor. Anträffades på en klädhängare i en 
garderob i vardagsrummet 

Forums materialnr: 201701950401 

DNA Blod kunde inte påvisas. Någon undersökning avseende 

sekret/DNA har inte utförts i samråd med uppdragsgivaren. 
  

2017-5000-BG94262-2 
Grå, vit, mörkblå bommulls tröja. Anträffades i en klädhylla i en 
garderob i sovrummet 

Forums materialnr: 201701950402 

DNA Blod kunde inte påvisas. Någon undersökning avseende 

sekret/DNA har inte utförts i samråd med uppdragsgivaren. 
  
 

2017-5000-BG94262-3 
Svart skinnjacka. Anträffades i en klädhängare i en garderob i 
vardagsrummet 

Forums materialnr: 201701950403 

DNA För en undersökt besudling (inuti vänster framficka) erhölls 

indikation för blodförekomst, men DNA som kan jämföras mot 

person kunde inte påvisas. 

 

I två undersökta områden (avigsida höger ärmmudd och insida 

krage, vänster sida) påvisades sekret/DNA. Resultaten talar 

extremt starkt för att sekret/DNA:t kommer från Salameh  

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. 
  

Elektroniskt
underskriven av
Sara Witte
2017-11-07 08:49
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 7(9) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-11-07 2017019504 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-08-29 5000-K1058718-17 
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ABY-4721 Tops 

Forums materialnr: 201701950413 

DNA Blod påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från Hamid Alhiti (Grad +4), om man 

bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
  

ABY-4724 Tops 

Forums materialnr: 201701950414 

DNA Blod påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från Hamid Alhiti (Grad +4), om man 

bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
  

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA forensikern Sara Witte (ansvarig handläggare) 

forensikern Nanny Wallmark 

laborantaspiranten Filip Svensson 

  
Frågor riktas i första hand till forensikern Sara Witte (ärendeansvarig), direkttelefon  

010-562 81 07. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för 

berörd undersökningstyp. 
 
 
 

Sara Witte 

Forensiker 

Elektroniskt
underskriven av
Sara Witte
2017-11-07 08:49
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
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Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
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Sakkunnigutlåtande 
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Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 
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PM
Förtydligande-topsat blod

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-11-09
Tid

19:37
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Ja

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Uppgift

Nedanstående topsat blod kommer från blodförekomsten i klassrummet där brottet ägde rum. 

ABY-4721 Tops 
Uppdragsgivarens beteckning: ABY-4721 
Forums materialnr: 201701950413 
Materialhantering: Materialet återgår separat 
Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

ABY-4724 Tops 
Uppdragsgivarens beteckning: ABY-4724 
Forums materialnr: 201701950414 
Materialhantering: Materialet återgår separat 
Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

ABY-4721 Tops  Forums materialnr: 201701950413 DNA Blod påvisades. 
Resultaten talar extremt starkt för att blodet/DNA:t kommer från Hamid Alhiti ( Grad +4), 
om man bortser från möjligheten att det 
kommer från en nära släkting. 

ABY-4724 Tops  Forums materialnr: 201701950414 DNA Blod påvisades. 
Resultaten talar extremt starkt för att blodet/DNA:t kommer från Hamid Alhiti ( Grad +4), 
om man bortser från möjligheten att det 
kommer från en nära släkting. 



PM avseende tidsbegrepp UTC. 

 

 

UTC (Koordinerad universell tid) kan grovt likställas med det gamla värdet GMT (Greenwich 

Mean Time, avser ursprungligen medelsoltiden vid observatoriet i Greenwich i England) 

UTC är referens för exakta tidsangivelser världen över. UTC-tiden baserar sig på 
den internationella atomtiden TAI som hålls med hjälp av atomur med hög precision 
av tidslaboratorier runt om i världen. 

 

 

Generellt sparas och visas tidsangivelser (tidsstämplar) i mobiltelefonerna utifrån telefonens 
tidsinställningar. Det är således av vikt att fastställa telefonens tidsinställningar och dess 
avvikelse mot Fröken Ur. 

Undantaget är tidsstämplar för SMS som sätts av den avsändande servern. 

Telefonsamtalens tidsstämplar kan sparas i UTC +00:00 som sedan ”översätts” av telefonens 
tidsinställningar.  
Alternativt kan tidsinställningarna sparas för den tidszon som är inställd på telefonen. Rätt inställd 
visas i Sverige tidszonen UTC +1 (Centraleuropeisk tid). Inom respektive tidszoner skiljer sig tid 
och datum för övergångarna till och från sommartid. I Sverige justeras tiden, mellan sista 

söndagen i mars till sista söndagen i oktober, fram en timme, vilket då anges med UTC +2. 

 

 

Exempel: 
1. Telefonens tidsinställningar överensstämmer med svensk sommartid, UTC +2. 
Ett telefonsamtal har tidsstämpeln 2017-08-01 12:00 UTC +0 
Översatt till svensk sommartid har samtalet skett 2017-08-01 14:00 UTC +2. 

2. Telefonens tidsinställningar överensstämmer med svensk normaltid, UTC +1. 
Ett telefonsamtal har tidsstämpeln 2017-11-01 12:00 UTC +0. 

Översatt till svensk normaltid har samtalet skett 2017-11-01 13:00 UTC +1. 
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 Malmö 2017-11-09 

Ove Kramer, insp 

IT-forensik 2 
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POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 
 

Diarienummer: K1058718-17 

Datum: 2017-08-29 

Brott, händelse etc: Grov misshandel 

Plats som bilderna är tagna på: Whatsapp konversation mellan Abed Salameh och Majd Alsis 

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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POLISEN  Bildkollage 2 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 
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POLISEN  Bildkollage 3 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 
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POLISEN  Bildkollage 4 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 
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POLISEN  Bildkollage 5 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 
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5615/43870-17 1 (4) K1058718-17 

 

 

Region Syd 
IT forensikgrupp 1 
Byggmästaregatan 1 
222 37 LUND 

Datum 
2017-09-08 

Diarienummer 
K1058718-17 
5615/43870-17 

Protokoll över analys av handburen enhet 

2017-5000-BG87358-1  

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

ÄSF Malmö, ÄSF Malmö 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om grov misshandel.  

  
Handläggare: Insp Torbjörn Svensson 
Medundersökare:   
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Region Syd, IT forensikgrupp 1 
Byggmästaregatan 1 i LUND.  
 
Undersökningen påbörjades den 8 september 2017. 

  
Övrig information:  
 

Sammanfattning 

 
Mobiltelefonen har undersökts med UFED, metod avancerad logisk hämtning. 
Rapport undersökningsresultat bifogas. 
 
 
 
 
 
  

Inkommen skrivelse Protokoll, undersökt mobiltelefon-Majd Alsis, 2017-11-13 09:27   diarienr: 5000-K1058718-17
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5615/43870-17 2 (4) K1058718-17 

Beskrivning av material och eventuella skador 

2017-5000-BG87358-1 

 
Bild framsida 

 
Bild baksida 

Inkommen skrivelse Protokoll, undersökt mobiltelefon-Majd Alsis, 2017-11-13 09:27   diarienr: 5000-K1058718-17
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5615/43870-17 3 (4) K1058718-17 

 
Bild av batterifack med telefoninformation och placering av SIM-kort 
 

 

Inkommen skrivelse Protokoll, undersökt mobiltelefon-Majd Alsis, 2017-11-13 09:27   diarienr: 5000-K1058718-17
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5615/43870-17 4 (4) K1058718-17 

Iakttagelser och undersökningsresultat 

 

Materialförteckning 

 
Telefon- och simkortsuppgifter 

Fabrikat/Modell Telefonoperatör  i Sverige ICCID-nummer Kontroll klocka/datum (Fröken ur) 

Apple iPhone 5S Tele2 89462046111146834111 2017-09-08 10:17 

Telefonnummer Pin-kod IMEI Kontroll klocka/datum (Undersökt enhet) 

0739748265  358684054643720 2017-09-08 10:17 

Övrig information 

 

 
 
Gods 

Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat datum/tid 

5615/43870-
17/G001 

2017-5000-BG87358-
1 

Mobiltelefon   

 
Torbjörn Svensson 
Insp 
 

Inkommen skrivelse Protokoll, undersökt mobiltelefon-Majd Alsis, 2017-11-13 09:27   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Majd, 2017-10-02 10:47   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Majd, 2017-10-02 10:47   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Majd, 2017-10-02 10:47   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Missat samtal från Abed Salameh till Majs Alsis, 2017-11-14 17:06   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 

 

Diarienummer: K1058718-17 

Bildkollage över Majd Alis mobiltelefon med kontaktinformation på Abed Alelah Salameh  

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Inkommen skrivelse Majd Alsis kontaktinformation på Abed Salameh, 2017-11-14 17:04   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 2 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

 

 

 

 

Inkommen skrivelse Majd Alsis kontaktinformation på Abed Salameh, 2017-11-14 17:04   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Protokoll, undersökt mobiltelefon, Abed Salameh, 2017-11-13 09:29   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 
 

Diarienummer: K1058718-17 

Bild på undersökningsprotokollet över Abed Alelah Salamehs mobiltelefon 

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Inkommen skrivelse Undersökningsprotokoll- Abed Salamehs mobiltelefon, 2017-11-14 16:59   diarienr: 5000-K1058718-17
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PM
Avseende Abed Salamehs nummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-11-13
Tid

15:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Uppgift

Telefonnummer 0735-390217 tillhör misstänkt:Abed Alelah Salameh och är även det nummer 
som är angivet i polisens datorsystem. 



Inkommen skrivelse Tidslinje Abed, 2017-10-02 10:52   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Abed, 2017-10-02 10:52   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Abed, 2017-10-02 10:52   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Abed, 2017-10-02 10:52   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse Tidslinje Abed, 2017-10-02 10:52   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 1 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

B i l d k o l l a g e 
 

Diarienummer: K1058718-17 

Bildkollage av Abed Alelah Salamehs mobiltelefon med kontaktinformation på Majd Alsis 

Bildkollaget skapat av: Qendresa Jahiri  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkommen skrivelse Abed Salamehs kontaktinformation på Majd Alsis, 2017-11-14 17:02   diarienr: 5000-K1058718-17
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POLISEN  Bildkollage 2 
 

 
Applikationen framtagen av Kay Bauer  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkommen skrivelse Abed Salamehs kontaktinformation på Majd Alsis, 2017-11-14 17:02   diarienr: 5000-K1058718-17
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Inkommen skrivelse
Whatsapp chatt konversation

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-11-08
Tid

16:05
Involverad personal Funktion

Qendresa Jahiri Uppgiftslämnare
Berättelse

Whatsappmeddelande skickat från Abed Salameh till Majd Alsis den 2017-07-28 kl 00.22.22 
UTC+2



Inkommen skrivelse Whatsapp chatt konversation, 2017-11-08 16:05   diarienr: 5000-K1058718-17
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Uppgiftslämnare

Jahiri, Qendresa
Datum

2017-10-11
Tid

16:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Qendresa Jahiri

Uppgiften avser

Översättning av sms-meddelande skickat till Abed
Uppgift

SMS meddelanden
Inkommande
2017-08-29
11:21:11 (UTC+0)
From:  0702204576 

???? ?? ???? ????  = Gå ut därifrån snabbt!

Meddelandet är översatt till svenska av platstolk  med nr: 4508 den 5 oktober 2017.
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Inkommen skrivelse
Översättning -Majds mobiltelefon, sida 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-11-09
Tid

20:40
Involverad personal Funktion

Qendresa Jahiri Uppgiftslämnare



 

 

Översättning 

 

 

ref.nr: 1704-5977  

Stockholm 
 

2017-10-25  

   

Översättning från arabiska 
 
29/8 2017 10:13  Ring mig innan du går 

hemifrån 
   
   
29/8 2017 10:37  Hallå 
   
29/8 2017 10:37  Svara 
29/8 2017 10:38  Oh Gud 
   
   
29/8 2017 10:38  Min kuk 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
29/8 2017 11:53 Abo Hassan Abo Hassan  
29/8 2017 11:53 Abo Hassan Abo Hassan  
29/8 2017 12:12 Abo Alghadab  
29/8 2017 12:21 Kommer inte att förlåta 

den som torterat mig, 
kommer inte att förlåta den 
som behandlat mig 
orättvist 

 

29/8 2017 12:21 Kommer inte att förlåta 
den som torterat mig, 
kommer inte att förlåta den 
som behandlat mig 
orättvist 

Mohammad 

 

Inkommen skrivelse Översättning -Majds mobiltelefon, sida 1, 2017-11-09 20:40   diarienr: 5000-K1058718-17
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Översättning 

 

 

ref.nr: 1704-5977  

Stockholm 
 

2017-10-25  

   

Översättning från arabiska 
 
29/8 2017 13:13  Mohammad 
 

Inkommen skrivelse Översättning-Majds mobiltelefon, sida 2, 2017-11-13 09:30   diarienr: 5000-K1058718-17
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Översättning 

 

 

ref.nr: 1704-5977  

Stockholm 
 

2017-10-25  

   

Översättning från arabiska 
 
29/8 2017 09:11:00 Brorsan, jag pratade med farbror och han 

har tydligen hyrt ut sin bostad 
29/8 2017 09:11:18 Men jag frågar åt dig och om jag hör 

något så säger jag till dig 
29/8 2017 09:22:43 Ok, kolla åt mig och snälla, glöm inte om 

mig. Det är för mina farföräldrar [kan 
vara morföräldrar, ö.a.] och inte till mig. 

 

Inkommen skrivelse Översättning-Abeds mobiltelefon, Sida 1, 2017-11-13 09:31   diarienr: 5000-K1058718-17
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Översättning 

 

 

ref.nr: 1704-5977  

Stockholm 
 

2017-10-25  

   

Översättning från arabiska 
 
29/8 2017 09:23:02  Endast två månader 
29/8 2017 09:23:13  Ok kära. Tänk inte på det. 
29/8 2017 09:24:34  Bästa Abd 
   
   
 Abo Alriim  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
29/8 2017 11:21:11  Lämna direkt där du är. 
   
29/8 2017 11:21:59  Vad är det? 
29/8 2017 11:22:01  ??? 
29/8 2017 11:24:47  ? 
   
   
   
   
   
29/8 2017 11:52:09 Bashar  
29/8 2017 11:52:39 Bashar  
 

Inkommen skrivelse Översättning, Abeds mobiltelefon sida 2, 2017-11-13 09:32   diarienr: 5000-K1058718-17
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 2 LPO Malmö Söder

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Alessandra Militello
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Alsis, Majd, 19990104-0478
ID-kontroll

Kontrollsätt

Via personal på boendet
Kontrollerat av

Pa. Jonas Toots

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Gripande
Datum och tid för beslut

2017-08-29 13:30
Beslutsfattare

Johansson, Jeff, Inspektör
Brott

0387  -  Grov misshandel (Inomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Plats för verkställan

HVB-hem ,  LINDÄNGSSTI-
GEN 14 ,  MALMÖ

Verkställt av

Toots, Jonas, Polisassistent
Militello, Alessandra, Polisassistent

Datum och tid för verkställighet

2017-08-29 13:30

Envarsgripande Gripen av Införd av

Toots, Jonas, Polisassistent
Militello, Alessandra, Polisassistent

Införd datum och tid

2017-08-29 13:35

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Arresten, Rättscentrum Malmö

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2017-09-01
Beslutsfattare

Malmö tingsrätt
Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Kollusionsfara
Restriktioner

Restriktioner finns.
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 2 LPO Malmö Söder

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Alessandra Militello
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17

Beslut

Typ

Gripande
Datum och tid

2017-08-29 13:30
Beslutsfattare

Johansson, Jeff, Inspektör
Typ

Anhållande
Datum och tid

2017-08-29 18:23
Beslutsfattare

Svensson, Bengt, Kammaråklagare
Typ

Häktning
Datum och tid

2017-09-01
Beslutsfattare

Malmö tingsrätt

Åtgärder

Typ

Förvarstagande i polisar-
rest

Datum och tid

2017-08-29 14:00
Utfört av

Napiorkowski, Tomas, Polisassistent

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2017-08-29 17:02
Utfört av

Cewers, Hugo, Polisassistent
Typ

Anmält gripande till åkla-
gare

Datum och tid

2017-08-29 18:03
Utfört av

Cewers, Hugo, Polisassistent

 103



Häktning, 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Beslut om att anhålla
COB-TM354307-17

MISSTÄNKT Alsis, Majd, 19990104-0478

BROTTSGRUND Grov misshandel 170829 i Malmö

Lagrum Skäl för frihetsberövande

24:6 1 st RB Flyktfara Misstänkt okänd

24:6 2 st RB Kollusionsfara Saknar hemvist

Recidivfara Annan skäl:

Fängelse minst 2 år

Restriktioner* Inga restriktioner

Samsittning Tillåts Prövning Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska kontakta
medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.

Gemensam vistelse Tillåts Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska kontakta
medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.

Följa nyhetsmedia Tillåts Tillåts inte

Inneha tidskrifter mm Tillåts Tillåts inte

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 60 10 registrator.ak-malmo@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 60 11

BESLUT Sida

Åklagarområde Syd Handling 1
Malmö åklagarkammare Ärende AM-109658-17
Kammaråklagare Bengt Svensson 2017-08-29 18:23 Handläggare 313-

1(2), 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Ta emot besök Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.

Elektronisk
kommunikation

Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.

Försändelser (Brev mm) Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.

Undantag från restriktioner:

*Innebörden av de olika restriktionerna finns beskrivna i 6 kap. 2 § häkteslagen (2010:611).
Du kan vid en häktningsförhandling begära rättens prövning av åklagarens beslut om restriktioner.

BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER

Underrättelse om anhållningsbeslutet lämnas till Hugo Cewers.
Beslutet med restriktioner och skälen för dessa överförs för att
skrivas ut och överlämnas till den anhållne.

BESLUT Sida

Åklagarområde Syd Handling 1
Malmö åklagarkammare Ärende AM-109658-17
Kammaråklagare Bengt Svensson 2017-08-29 18:23 Handläggare 313-

2(2), 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
hämtning till förhör

Signerat av

Fredrik Werner
Signerat datum

2017-08-30

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Anhållen
Person som tvångsmedlet avser

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
Personens roll i förhör

Misstänkt
ID-kontroll

Kontrollsätt

Skatteverkets ID-kort
Kontrollerat av

Pa F.Werner

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2017-08-29 18:33
Beslutsfattare

Svensson, Bengt, Kammaråklagare
Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Plats där personen kan eftersökas Alternativ plats Kallelse

Hämta utan kallelse
Plats för verkställan

NORRA VALLGATAN , 
MALMÖ

Verkställt av

Werner, Fredrik, Polisassistent
Hellberg, Ylva, Polisassistent

Datum och tid för verkställighet

2017-08-30 14:30

Införd av

Werner, Fredrik, Polisassistent
Hellberg, Ylva, Polisassistent

Införd datum och tid

2017-08-30 14:40

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Hämtning till förhör
Datum och tid

2017-08-29 18:33
Beslutsfattare

Svensson, Bengt, Kammaråklagare
Typ

Anhållande
Datum och tid

2017-08-30 16:36
Beslutsfattare

Stein, Michelle, Kammaråklagare

Åtgärder

Typ

Förvarstagande i polisar-
rest

Datum och tid

2017-08-30 14:42
Utfört av

Heidari, Mehdi, Polisassistent

Typ

23:6 förhör genomfört
Datum och tid

2017-08-30 16:14
Utfört av

Mårtensson, Henric, Polisassistent
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Rasmus Brock
Signerat datum

2017-08-30

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
ID-kontroll

Kontrollsätt

Skatteverkets ID-kort
Kontrollerat av

Werner, Fredrik

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande
Datum och tid för beslut

2017-08-30 16:36
Beslutsfattare

Stein, Michelle, Kammaråklagare
Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Plats för verkställan

Arresten ,  PORSLINSGATAN 4
,  MALMÖ

Verkställt av

Mårtensson, Henric, Polisassistent
Brock, Rasmus, Polisassistent

Datum och tid för verkställighet

2017-08-30 16:36

Envarsgripande Gripen av Införd av Införd datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Arresten, RCM Malmö

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2017-09-01
Beslutsfattare

Malmö tingsrätt
Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Kollusionsfara
Restriktioner

Restriktioner finns.
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Rasmus Brock
Signerat datum

2017-08-30

Diarienummer

5000-K1058718-17

Beslut

Typ

Anhållande
Datum och tid

2017-08-30 16:36
Beslutsfattare

Stein, Michelle, Kammaråklagare
Typ

Häktning
Datum och tid

2017-09-01
Beslutsfattare

Malmö tingsrätt

Åtgärder
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Häktning, 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Häktning, 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Beslut om att anhålla
COB-TM354312-17

MISSTÄNKT Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592

BROTTSGRUND Grov misshandel 2017-08-29 11:35 Celsiusgymnasiet,
Kungsgatan 44, Malmö stad
Id: POD50-BM2017-347599397-3K, Ext ärendenr: 5000-
K1058718-17

Lagrum Skäl för frihetsberövande

24:6 1 st RB Flyktfara Misstänkt okänd

24:6 2 st RB Kollusionsfara Saknar hemvist

Recidivfara Annan skäl:

Fängelse minst 2 år

Restriktioner* Inga restriktioner

Samsittning Tillåts Prövning Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska kontakta
medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Gemensam vistelse Tillåts Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska kontakta
medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Följa nyhetsmedia Tillåts Tillåts inte

Inneha tidskrifter mm Tillåts Tillåts inte

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 60 10 registrator.ak-malmo@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 60 11

BESLUT Sida

Åklagarområde Syd Handling 10
Malmö åklagarkammare Ärende AM-109658-17
Kammaråklagare Michelle Stein 2017-08-30 16:36 Handläggare 313-21

1(2), 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Ta emot besök Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Elektronisk
kommunikation

Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Försändelser (Brev mm) Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
kontakta medmisstänkta och på så sätt försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Undantag från restriktioner:

*Innebörden av de olika restriktionerna finns beskrivna i 6 kap. 2 § häkteslagen (2010:611).
Du kan vid en häktningsförhandling begära rättens prövning av åklagarens beslut om restriktioner.

BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER

Underrättelse om anhållningsbeslutet lämnas till pa Rasmus
Brock. Beslutet med restriktioner och skälen för dessa överförs
för att skrivas ut och överlämnas till den anhållne.

BESLUT Sida

Åklagarområde Syd Handling 10
Malmö åklagarkammare Ärende AM-109658-17
Kammaråklagare Michelle Stein 2017-08-30 16:36 Handläggare 313-21

2(2), 2017-09-01 00:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 2 LPO Malmö Söder

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Alessandra Militello
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Alsis, Majd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

HVB-hem ,  LINDÄNGSSTIGEN 14 ,  MALMÖ
Datum och tid för verkställighet

2017-08-29 12:21
Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Johansson, Jeff, Inspektör
Verkställt av

Toots, Jonas, Polisassistent
Militello, Alessandra, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Eftersökande av person
Brott

0387  -  Grov misshandel (Inomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Omfattning/direktiv

Eftersöka misstänkt i hans rum på HVB-hem.
Övriga närvarande vid åtgärden

Personal från boendet.
Övriga uppgifter om verkställighet

Misstänkt Majd anträffades inte.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 2 LPO Malmö Söder

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Alessandra Militello
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Jeff Johansson. Alessandra Militello 2017-08-29 14:45

Signerat Alessandra Militello 2017-08-29 14:46

Verkställd av Alessandra Militello och Jonas Toots den
2017-08-29 12:21.

Alessandra Militello 2017-08-29 14:46

Signerad Alessandra Militello 2017-08-29 14:46
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Rasmus Brock
Signerat datum

2017-08-30

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Salameh, Abed Alelah

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Lägenhet 1205 ,  ERIKSFÄLTSGATAN 73 D , 
MALMÖ

Datum och tid för verkställighet

2017-08-30 12:10

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Björnsson, Pia, Kammaråklagare
Verkställt av

Mårtensson, Henric, Polisassistent
Brock, Rasmus, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-
17 år, bekant med offret)

Omfattning/direktiv

Personell:
'Eftersöka misstänkt för inhämtning till förhör.

Reell:
Eftersöka kläder som misstänkt bar vid brottstillfälle, mobiltelefon och eventuell kniv.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Insatsstyrkan bröt dörren. MKB kontaktade för att installera ny dörr.

Beslag

2017-5000-BG94251

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Rasmus Brock
Signerat datum

2017-08-30

Diarienummer

5000-K1058718-17

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Pia Björnsson. Rasmus Brock 2017-08-30 09:15

Signerat Rasmus Brock 2017-08-30 15:59

Verkställd av Rasmus Brock och Henric Mårtensson den
2017-08-30 12:10.

Rasmus Brock 2017-08-30 15:59

Signerad Rasmus Brock 2017-08-30 15:59

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-5000-BG94251. Qendresa Jahiri 2017-09-15 16:15
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll
Nycklar

2017-5000-BG94251

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Misstänkt person

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
Plats för verkställan

Häktet, skåp,Malmö ,  PORSLINSGATAN 4 B , 
MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-14 12:10

Beslutat av

Stein, Michelle, Kammaråklagare
Beslutsgrund

Verkställd enligt RB 27:4

Verkställt av

Jahiri, Qendresa, Handläggare

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-
17 år, bekant med offret)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salameh, Abed Alelah

Föremålspunkter

2017-5000-BG94251-1
Nyckel ( 2 st)

Platsbeskrivning

2 par hemnycklar, skåp, häktet, Malmö
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 2
I fodral : Nej Märkning : 2BB49L21DHM

Nyckelbricksföretag : ASSA
Anteckningar: 2 par hemnycklar
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Qendresa Jahiri
Signerat datum

2017-09-15

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Salameh, Abed Alelah

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Lägenhets nr: 1002 ,  SIGTUNAGATAN 12 , 
MALMÖ

Datum och tid för verkställighet

2017-09-13 11:30

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Beslutat av

Stein, Michelle, Kammaråklagare
Verkställt av

Gervald, Andreas, Polisassistent
Holmqvist, Maria, Polisassistent
Jahiri, Qendresa, Handläggare

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-
17 år, bekant med offret)

Omfattning/direktiv

Syften; Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha
betydelse för utredning av brott. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i lgh 1002
jämte biutrymmen på Sigtunagatan 12, 214 29 Malmö, i syfte att eftersöka den kniv som använts vid
gärningen och kläder samt annat som kan antas vara av intresse för utredningen. Synnerlig anledning
föreligger.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Ett par gråa byxor, en grå/vit tröja och en svart skinnjacka påträffades och liknar de plagg misstänkt bar
på vid gärningstillfället. Dessa kläder togs i beslag.
Kniv och mobiltelefon anträffades ej.

Beslag

2017-5000-BG94262

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Qendresa Jahiri
Signerat datum

2017-09-15

Diarienummer

5000-K1058718-17

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Michelle Stein. Qendresa Jahiri 2017-09-15 16:29

Signerat Qendresa Jahiri 2017-09-15 16:35

Verkställd av Qendresa Jahiri, Maria Holmqvist och Andre-
as Gervald den 2017-09-13 11:30.

Qendresa Jahiri 2017-09-15 16:35

Signerad Qendresa Jahiri 2017-09-15 16:35

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-5000-BG94262. Qendresa Jahiri 2017-09-15 16:41
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG94262

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Misstänkt person

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
Plats för verkställan

Lägenhets nr: 1002 ,  SIGTUNAGATAN 12 , 
MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-13 11:30

Beslutat av

Stein, Michelle, Kammaråklagare
Beslutsgrund

Verkställd enligt RB 27:4

Verkställt av

Gervald, Andreas, Polisassistent
Holmqvist, Maria, Polisassistent
Jahiri, Qendresa, Handläggare

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-
17 år, bekant med offret)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salameh, Abed Alelah

Föremålspunkter

2017-5000-BG94262-1
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades på en klädhängare i en
garderob i vardagsrummet.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Material : Bomull Färg : Grå

2017-5000-BG94262-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i en klädhylla i sovrummet.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Material : Bomull Färg : Grå

Anteckningar: Grå, vit, mörkblå i färgen

2017-5000-BG94262-3
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades på en klädhängare i
garderoben i vardagsrummet.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Material : Skinn Färg : Svart
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Hugo Cewers
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Alsis, Majd, 19990104-0478
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2017-08-29 16:53
Beslutsfattare

Sedeli, Henrik, Polisassistent
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORS-
LINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Verkställt av

Dahlberg, John, Administratör
Datum och tid för verkställighet

2017-08-29 18:10

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Salivprov för registrering i DNA- eller utred-
ningsregistret (RB 28:12 a)

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2017-08-29 18:11
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2017-08-29 16:53
Beslutsfattare

Sedeli, Henrik, Polisassistent

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Hugo Cewers
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2017-08-29
16:54

Hugo Cewers Henrik Sedeli 2017-08-29 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Henrik Sedeli och av-
ser 199901040478 Majd Alsis.

2017-08-29
18:56

Hugo Cewers Beslut signerat Signerat

2017-08-29
18:56

Hugo Cewers Verkställd Verkställd av John Dahlberg den
2017-08-29 18:10.
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Hugo Cewers
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Alsis, Majd, 19990104-0478
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2017-08-29 16:53
Beslutsfattare

Selin, Henrik, Inspektör
Plats för verkställan

Arresten Malmö ,  PORS-
LINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Verkställt av

Dahlberg, John, Administratör
Datum och tid för verkställighet

2017-08-29 18:11

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2017-08-29 18:12
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2017-08-29 16:53
Beslutsfattare

Selin, Henrik, Inspektör

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Hugo Cewers
Signerat datum

2017-08-29

Diarienummer

5000-K1058718-17
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2017-08-29
21:22

Hugo Cewers Henrik Selin 2017-08-29 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Henrik Selin och avser
199901040478 Majd Alsis.

2017-08-29
21:24

Hugo Cewers Beslut signerat Signerat

2017-08-29
21:24

Hugo Cewers Verkställd Verkställd av John Dahlberg den
2017-08-29 18:11.
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Rasmus Brock
Signerat datum

2017-08-31

Diarienummer

5000-K1058718-17
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
ID-kontroll

Kontrollsätt

Skatteverkets ID-kort
Kontrollerat av

Werner, Fredrik

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2017-08-30 16:38
Beslutsfattare

Stein, Michelle, Kammaråklagare
Plats för verkställan

Arresten ,  PORSLINSGA-
TAN 4 B ,  MALMÖ

Verkställt av

Hansen, Mikael, Administratör
Simonsson, Jonas, Administratör

Datum och tid för verkställighet

2017-08-30 20:16

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Salivprov för registrering i DNA- eller utred-
ningsregistret (RB 28:12 a)

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2017-08-30 20:18
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Daktning verkställd 2017-08-30 klockan 20:02 av
Mikael Hansen, Jonas Simonsson

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2017-08-30 16:38
Beslutsfattare

Stein, Michelle, Kammaråklagare

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Rasmus Brock
Signerat datum

2017-08-31

Diarienummer

5000-K1058718-17
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2017-08-30
17:01

Rasmus Brock Michelle Stein 2017-08-30 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Michelle Stein och av-
ser 199709113592 Abed Alelah Sala-
meh.

2017-08-31
08:41

Rasmus Brock Beslut signerat Signerat

2017-08-31
08:41

Rasmus Brock Verkställd Verkställd av Mikael Hansen och Jo-
nas Simonsson den 2017-08-30 20:16.

 127



Verkställande enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 1
LPO Malmö Söder
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG87358

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Misstänkt person

Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE ,  PORSLINS-
GATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-08-29 14:00

Beslutat av

Johansson, Jeff, Inspektör
Verkställt av

Militello, Alessandra, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0387  -  Grov misshandel (Inomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Alsis, Majd

Föremålspunkter

2017-5000-BG87358-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffades i misstänkts högra byxficka
vid avvisitering på arresten Malmö.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Modell : iPhone

Färg : Vit
Anteckningar: Pinkod: 096267
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 2
LPO Malmö Söder
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG87366

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Misstänkt person

Alsis, Majd, 19990104-0478
Plats för verkställan

Arresten RCM ,  PORSLINSGATAN 6 ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-08-29 14:15

Beslutat av

Johansson, Jeff, Inspektör
Verkställt av

Persson, Christopher, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0387  -  Grov misshandel (Inomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Alsis, Majd

Föremålspunkter

2017-5000-BG87366-1
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Material : Bomull Färg : Vit

Anteckningar: Höger

2017-5000-BG87366-2
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Material : Bomull Färg : Vit

Anteckningar: Vänster

2017-5000-BG87366-3
Bälte ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Färg : Grön
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 2
LPO Malmö Söder
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG87366

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Föremålspunkter

2017-5000-BG87366-4
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Hollister Material : Bomull

Färg : Kamouflage

2017-5000-BG87366-5
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nike Storlek : 44

Färg : Grå
Anteckningar: Höger

2017-5000-BG87366-6
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nike Storlek : 44

Färg : Grå
Anteckningar: Vänster

2017-5000-BG87366-7
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs av misstänkt inne i arrestintaget
RCM.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Morris Material : Denim

Färg : Blå
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utrednings-
jour 10 PO Malmö
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG87914

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Misstänkt person

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
Plats för verkställan

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE, Arresten. , 
PORSLINSGATAN 6 ,  MALMÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-08-30 16:18

Beslutat av

Björnsson, Pia, Kammaråklagare
Verkställt av

Mårtensson, Henric, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-
17 år, bekant med offret)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salameh, Abed Alelah

Föremålspunkter

2017-5000-BG87914-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffat på misstänkt när han inkom
till arresten i malmö.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Adidas Färg : Svart

Anteckningar: Höger sko.

2017-5000-BG87914-2
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades på misstänkt när han inkom
till arresten i Malmö.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Adidas Färg : Svart

Anteckningar: Vänster sko.
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Begäran om kriminalteknisk undersökning TekNr

5600: Syd; 5615: Malmö
Kriminalteknik Malmö

Ärendeuppgifter
Inskickad datum Myndighetskod Referensnummer

2017-08-30 5000 K1058718-17
Datum för brottet/händelsen Adress och ort för brottet/händelsen

2017-08-29 Celsiusgymnasiet, Kungsgatan 44, Malmö
Brottskod Brottsrubricering

9348 Grov misshandel

Kontaktuppgifter
Begäran upprättad av, enhet Telefonanknytning

Henric Mårtensson, Region Syd, LPO Söder 11414
Förundersökningsledare/uppdragsgivare, enhet Telefonanknytning

ÄSF Malmö, Poma 0733103017
Utredare, enhet Telefonanknytning

Undersökningar
Undersökningstyp Undersökningsförklaring

Klädundersökning Eftersöka blodbesudling

Godsförteckning
Beslagsnr/Beskrivning/Platsbeskrivning Säkrat av/datum/klockslag Hantering Önskad undersökning

2017-5000-BG87914-1
Sko, Höger
Anträffad på misstänkt.

Pa H. Mårtensson
2017-08-30
16:18

Åter
gods/beslag

Klädundersökning

2017-5000-BG87914-2
Sko, vänster
Anträffade på misstänkt.

pa H. Mårtensson
2017-08-30
16:18

Åter
gods/beslag

Klädundersökning

Personförteckning
Personnummer Efternamn Förnamn Personstatus DNA-prov Daktad

19970911-3592 Salameh Abed Alelah Misstänkt Kommer
att topsas

Ja

20000112 Hamid Ali Akram Målsägare Nej Nej

Materialet skickas/lämnas
Inlämningsställe

Gods i tekn-sluss (torkskåp), UJ POMA

Syftet med undersökningen
Syftet med undersökningen

Eftersöka blodbesudling på skorna. Misstänkt har knivskurit målsägande på underarmen. Väldigt
mycket blod anträffades på brottsplatsen och möjligheten att misstänkt fått blod på skorna är
väldigt stort. Kameraövervakning på skolan finns och då syns misstänkt med ett par svarta skor
liknande de som tagits i beslag.

Inskickad: 2017-08-30 17:15 1 (2) henric.martensson@polisen.se

Tekpro, 2017-08-30 16:18   diarienr: 5000-K1058718-17
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Begäran om kriminalteknisk undersökning TekNr

5600: Syd; 5615: Malmö
Kriminalteknik Malmö

Kompletterande information
Kompletterade information, eventuell avvikande materialhantering

Angående målsäganden skall han tillfrågas om toppsning under morgondagen då förhör skall ske
med honom.

Inskickad: 2017-08-30 17:15 2 (2) henric.martensson@polisen.se

Tekpro, 2017-08-30 16:18   diarienr: 5000-K1058718-17
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Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr
Handläggande enhet

Polisregion Syd, Utredning 3
LPO Malmö Norr

Beslagsprotokoll
Abeds mobiltelefon

2017-5000-BG94131

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1058718-17

Misstänkt person

Salameh, Abed Alelah, 19970911-3592
Plats för verkställan

Rättscentrum ,  PORSLINSGATAN 4 B ,  MAL-
MÖ

Datum och klockslag för verkställighet

2017-09-15 12:31

Beslutat av

Stein, Michelle (Åklagaremyndigheten , Malmö)
Beslutsgrund

Verkställd enligt RB 27:4

Verkställt av

Jahiri, Qendresa, Handläggare

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

9348  -  Grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-
17 år, bekant med offret)

Domstol för överklagan

Malmö tingsrätt
Beslag taget från

Salameh, Abed Alelah

Föremålspunkter

2017-5000-BG94131-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Abeds bror Maher Salameh inkom med
Abeds mobiltelefon till Rättscentrum,
den 20170915 kl 12:15

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Samsung Modell : Galaxy

Telefonnummer : 0735390217 Färg : Blå
Anteckningar: Svart telefonskal

2017-5000-BG94131-2
Nyckel ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skåp-häktet, Malmö
Status

Makulerad
Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 2
I fodral : Nej Märkning : 2BB49L21DHM

Nyckelbricksföretag : ASSA
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Hamid Alhiti, Ali
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix (334)
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Rasmus Brock
Förhörsdatum

2017-08-31
Förhör påbörjat

14:16
Förhör avslutat

15:29
Förhörsplats

Rättscentrum, förhörsrum 212
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

RB

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledares frågor skriv med kursiv stil.

Med vid förhöret är Alis målsägandebiträde Sanna Herlin och Alis pappa Akram. 

ID kontrollerad genom LMA-kort. 

Förhöret hålls med hjälp av telefontolk, på arabiska. Tolken och Ali uppger att de förstår 
varandra. 

Ali informeras om att detta är ett förhör och att han hörs som målsägande i ärendet. 

Ali ombeds att berätta fritt utifrån händelsen:
Jag stack till klassen och raden som finns bakom, så eleven sa till mig –varför stirrar du?, så 
han började göra fel efter det. Han sa ok, du kan komma ut så vi kan göra upp. Vi gick ut 
framför klassen för att göra upp eller komma överens, sen började han kontakta sina 
kompisar. Sen började han slå med händerna och jag slog honom. Han sa till mig att han inte 
brydde sig om problem eller skola. Sen gick jag och jag träffade lärare och rektor. Jag 
berättade vad som hade hänt, jag sa till rektorn att jag kommer hit bara för att studera. Jag 
berättade vad som hänt och han sa att jag kunde lugna ner mig. Han sa att det var bra att jag 
berättade vad som hade hänt. Sen gick vi till lektionen. Vi satt i klassen efter att vi hade gjort 
lektionen. Han öppnade dörren och dem kom in, dem är två. Dem knuffade läraren och dem 
började slå mig. Dem hade en kniv också. Jag kunde inte försvara mig och dem slog mig. Det 
är så här att dem är vuxna, en tillhör en annan skola och jag känner inte honom. En går med 
mig i samma klass. Den andra känner jag inte, jag tror att han är cirka 24 eller 25 år gammal. 
När jag blev huggen med kniv kom det ut mycket blod, dem tog mig till sjukhuset. Det var 
allt.  



 Hur känner du dem misstänkta?
Jag känner dem bara utseendemässigt. Jag är ny i skolan så jag känner inte någon än.

 Du sa att en av dem gick i din klass, kan du beskriva honom närmre?
Han är smal och lite lång.

 Vet du vad han heter?
Kanske, kanske men jag är inte säker, han heter Morad men han kallas Abu Haidar. 

 Vad han för kläder på sig den aktuella dagen?
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg.

 Den andra killen som inte gick i din klass, kan du beskriva honom närmre till utseendet?
Han är inte så lång, han är varken lång eller kort, han är mittemellan, han har ett långt skägg. 

 Kan du beskriva vad han hade på sig den aktuella dagen?
Nej, jag vet inte. 

 Du berättar att ni gick ut för att göra upp, vad var det som hände då, kan du beskriva lite 
mer detaljerat?
Vi kom ut för att komma överrens för att lugna ner saken. 

 Vad var det som hände då?
Han började kontakta, sen började han slå.

 När du säger började slå, hur menar du då?
Han började slå. Han slog mig mot ansiktet.

 Slog han dig med knuten näve eller öppen hand?
Knytnäve.

 Hur många gånger slog han dig?
Två eller tre gånger.

 Vad gjorde du då?
Jag slog honom i huvudet mot hans ansikte, han gick därifrån. Sen började han kontakta och 
hota. 

 Du säger att han kontaktade någon, kan du utveckla det? Vem kontaktade han och vad hörde 
du honom säga?
Jag vet inte eftersom han var på lite längre avstånd.

 Målsägarebiträdes fråga: Hur kontaktade han någon?
På telefon, det är så här att jag har hört honom kontakta och han skriker men jag hörde inte 
vad han sa. 

 Målsägarebiträdes fråga: Såg du att han pratade i telefon eller hörde du det?
Jag såg och hörde.  

 Förhörsledares anteckningar: Misstänkt började ringa efter det att bråket hade varit. 

Efter det att du hade varit hos rektorn gick du tillbaka till klassrummet, var misstänkt där då?
Nej.

Förhör med Hamid Alhiti, Ali; 2017-08-31 14:16   diarienr: 5000-K1058718-17

 136



 När kom misstänkt till klassrummet?
När lektionen var slut och när läraren öppnade dörren. 

 Kan du berätta mer detaljerat vad som hände när läraren öppnade dörren?
Så fort dörren öppnades kom dem in båda två, så läraren sa till dem att lugna ner sig, lugna 
ner sig. Sen knuffade dem läraren och kom in. Jag försökte att försvara mig och efter det så 
högg dem mig med kniven.

 Förhörsledares anteckning: Tolk berättar att hon och Ali har olika dialekter och att Ali 
säger 
dem slog mig med kniven, men att det betyder dem högg mig med kniven.

Vem var det som högg med kniven?
Dem knuffade lärararen, när dem knuffade läraren, han som inte hör till skolan, han som kom 
utifrån, det var han som slog mig eller högg mig med kniven. 

 Såg du hur kniven såg ut?
Jag har sett kniven, jag tror den var grön. Men det är modellen som man öppnar och fäller ut. 

 Såg du ungefär hur stor kniven var?
 Förhörsledares anteckning: Ali beskriver den är lite längre än en penna när den är 
ihopfälld och pekar mot en penna på bordet.

Hur högg han dig?
Han försökte att vifta med kniven överallt, jag försökte att skydda mig men han träffade mig i 
armen. 

 Kan du visa med handen hur han högg och hur han höll kniven?
 Förhörsledares anteckningar: Ali visar en rörelse där han håller kniven med tummen 
uppåt och bladet neråt och hugger snett neråt. 

Var på armen skar han dig?
Den högra, insidan av underarmen.

 Kan du berätta hur du kände när han skar dig?
Det är så här att jag blev överraskad för jag såg mycket blod. Jag hade ont också. 

 Såg du var den misstänkte hade kniven innan han skar dig, var på kroppen?
Ja, från byxan, på sidan. 

 Du berättar att det var den killen som inte går på skolan som högg dig, vad gjorde den 
andra misstänkte killen under denna tiden?
Om jag ska vara lite ärlig så var jag inte så koncentrerad på det. När man är i problem så 
tänker man inte på andra saker.
 
 När ni var i klassrummet, utdelades det några slag också?
Det är såhär, det gick så fort. När dörren öppnades knuffade dem lärararen sen drog dem kniv 
och jag försökte hålla avstånd.

 Sa dem något till dig när dem kom in i klassrummet?
Den här misstänkta som inte tillhör skolan, han sa till sin kompis – Vem av dem?.
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 Sa han något mer?
Nej.

 Vad sa den misstänkte som går på skolan?
Han pekade på mig och sa att det var jag. 

 Efter det att du blev huggen med kniv, vad hände Då?
Blodet fortsatte att rinna och det var några elever som försökte hjälpa mig. Det tog tid innan 
ambulansen kom.

 Såg du var dem misstänkta tog vägen?
Nej nej, eftersom när jag blev träffad så tänkte jag inte på det. Jag såg ingenting. 

 Killen som går i din klass, den långe smale, gjorde han något fysiskt mot dig i klassrummet?
Ja om jag ska vara ärlig så var jag inte koncentrerad på det eftersom det var det här med 
kniven inblandat. 

 Skulle du känna igen dem misstänkta igen?
Ja. 

 Båda två?
Ja. 

 Har du och killen i din klass bråkat tidigare?
Nej, vi har aldrig pratat med varandra tidigare. Eftersom jag är ny. Jag tror att han varit 
närvarande på lektioner bara två eller tre gånger. 

 Har du träffat eller sett den andra killen tidigare, han som inte går på skolan?
Nej det är första gången som jag träffar honom. 

 Fanns det några vittnen till händelsen?
Ja, eleverna och lärare i klassen. 

 Har du något att tillägga?
Nej.

 Kan du tänka dig att fylla i en fullmakt för journalanteckningar?
Ja. 

 Har målsägarbiträdet några frågor?
Nej

 Har pappa några frågor?
Jag har inget att lägga till. Jag vill be om ursäkt för att jag kommit emellan, då det är olika 
dialekter på arabiska. 

 Har du något ersättningsanspråk?
Ja. Preciseras senare. 

Ali informeras om FUK 13a-c.
Ali vill bli informerad om förundersökningen läggs ner och om misstänkta försätts på fri fot. 

 Ali underrättas om att kontakt kan tas med Stödcentrum i Malmö stad på telefonnummer 
040-349292 för hjälp och stöd.

Förhör med Hamid Alhiti, Ali; 2017-08-31 14:16   diarienr: 5000-K1058718-17
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UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Hamid Alhiti, Ali
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort dossier nr:

50429607

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

2948 +1450
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

18:40
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Målsägande är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Målsägandes mor, LMA-kort nr: 50570552 är närvarande under förhöret. 

Målsägandebiträdet: Sanna Herlin är närvarande under förhöret

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Skulle du känna igen killarna som misshandlade dig?
Ja. 

 Fhl-Nu när du har sett övervakningsfilmen, var det de killarna som misshandlade dig?
Ja, jag är säker på att det var dem. 

 Fhl-Berätta hur misshandeln gick till i klassrummet och redogör för vad dem båda 
misstänkta killarna gjorde. 
Så fort dem kom in båda två, knuffade dem läraren. En av dem drog fram kniven direkt, det 
var den andra killen med svart jacka som drog fram kniven. Den andra killen, Majd tog en 
stol och försökte slå mig på huvudet men eleverna höll i honom. Han med den svarta jackan 
knivhögg mig och sedan sprang dem båda ut från klassrummet. 

 Fhl-Beskriv mer ingående hur killen knivhugger dig.
Han försökte hugga mig överallt på min kropp, jag försökte flytta mig hela tiden men tills sist 



träffade han mig i armen. 

 Fhl-Berätta hur ni förflyttade er i klassrummet. 
Så fort han kom in i klassrummet knuffade han läraren i dörren och så försökte han hugga 
mig och jag backade och backade tills jag var nära väggen längst bak i klassrummet. 

 Fhl-Beskriv hur han gick mot dig och hur han höll i kniven. 
Han höll kniven i handen. Målsägande visar att misstänkt höll kniven i höjd med huvudet. 

 Fhl-Hur höll du dina händer? 
Jag skyddade mig med händerna och höll händerna och underarmarna uppe framför ansiktet 
och huvudet. Målsägande visar hur han parerade med händerna framför ansiktet och huvudet. 

 Fhl-Vad gjorde misstänkt för rörelser när han hade kniven i handen?
Målsägande visar hur misstänkt gjorde huggrörelser med kniven. Handrörelser som ser ut att 
man ska knivhugga någon, där hand och kniv går fram och tillbaka i huvudhöjd. 

Fhl-Vilken hand höll han kniven med?
Han höll kniven med höger hand. 

 Fhl-Vad var det för kniv han använde?
En uppfällbar kniv. När den är ihopfälld ser den ut som en penna men när den fälls ut ser den 
längre ut. 

 Fhl-Hur många centimeter hade du uppskattat att kniven var på?
Målsägande visar att längden på kniven motsvarar ungefär kortsidan på en a4 papper.

 Fhl-Vad var det för färg på kniven?
Den var grön. 

 Fhl-Säger han något till dig när han drar upp kniven och gick mot dig med kniven i 
handen?
Nej. 

 Fhl-Är han helt tyst?
Så fort dem kom in till klassrummet, sa Majd  " ja det är han."  Då attackerade den andra 
killen mig med kniven. 

 Fhl-Kan du beskriva hur det gick till. 
Så fort dem kom in pekade Majid på mig, dem knuffade läraren och den andra killen 
attackerade mig direkt. 

 Fhl-Berätta vad Majid sa och gjorde när dem kom in i klassrummet. 
Majd pekade på mig och sa  " ja det är han" att sa  "du kommer ångra ditt liv. " 

 Fhl-Hur var Majds tonläge när han sa detta?
Han var arg. 

 Fhl-Hur långt ifrån stod du Majd när han sa detta?
Jag var kanske 1 meter ifrån Majd. Jag stod precis bakom läraren.

 Fhl-Vad händer strax efter att Majd har sagt detta?
Han killen drog fram kniven direkt. 
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 Fhl-Var förvarade han kniven?
Vad jag såg drog han upp kniven från sidan på kroppen i höfthöjd/midjehöjd.   

 Fhl-Vad gjorde du då?
Som sagt, jag bara backade och backade fram till dess att jag var nära väggen. Jag hade 
väggen cirka 1 meter ifrån bakom mig. 

 Fhl-När du såg att han drog fram kniven, sa du något eller skrek du något?
Nej. 

 Fhl-Varför inte det?
Jag vet inte. 

 Fhl-Kan du ha hamnat i chock?
Ja. 

 Fhl-Vad gjorde Majd under tiden killen gick mot dig med kniven?
Han ville slå mig med stolen men eleverna höll fast honom så han lyckades inte slå mig med 
den. 

 Fhl-Kan du förklara hur han försökte slå dig med stolen?
Han lyfte upp stolen och ville slå mig med den, han ville slå mig med den men han lyckades 
slå en annan elev i ryggen istället, med stolen. Därefter högg den andra killen mig med 
kniven och därefter sprang dem ut direkt. 

 Fhl-Vilken elev var det som fick stolen i ryggen istället?
Jag tror han heter Anhur och kommer från Irak. 

 Fhl-Det finns vittnesuppgifter som säger att Majd ska ha tagit en sopborste och slagit 
dig med den i klassrummet, stämmer det?
Det finns saker som jag inte kommer ihåg men när du nämner dem så kommer jag på dem. 
Det var alldeles i början när dem kom in i klassrummet. Majd tog sopborsten direkt när han 
kom in i klassrummet för den stod vid dörren. Jag stod bakom läraren och Majd kastade 
sopborsten mot mig. 

 Fhl-Träffade den dig?
Ja jag fick den på axeln. 

 Fhl-Hur kändes det? 
Den träffade mig men det gjorde inte ont. 

 Fhl-Det finns vittnesuppgifter som säger att den andre killen ska ha kastat stolen på 
dig och sedan slått dig med stolen på baksida lår, stämmer det?
Det kanske har hänt, jag vet inte, jag koncentrerade mig på kniven. 

 Fhl-Ungefär hur lång tid tog hela händelseförloppet, från det att dem kom in i 
klassrummet, till det att dem sprang ut från klassrummet?
Jag uppskattar det till 30 sekunder men det kan vara mer eller mindre. 

 Fhl-Vilka elever kan ha sett att du blev knivhuggen?
Jag vet inte. 

 Fhl-Ser Majd att den här killen har en kniv i handen och att han går mot dig med 
kniven i hand?
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Majd såg att den här killen drog fram kniven och att han går mot mig med kniven men jag vet 
inte om Majd såg att jag blev knivhuggen. 

 Fhl-Var någonstans i klassrummet stod du när du blev knivhuggen? 
I ena kortänden av klassrummet med fönster på vänster sida och whiteboardtavlan i motsatt 
riktning. 

 Fhl-Var stod Majd då?
Han stod i mitten av klassrummet och försökte attackera mig men eleverna höll i honom. 

 Fhl-Hur många elever var i klassrummet när killen drog fram kniven och gick mot dig 
med kniven?
Det var mer än 8 personer, ungefär hälften av klassen var kvar. 

 Fhl-Hur många elever går det i din klass?
Vi är 15 stycken i klassen. 

 Fhl-Vad händer precis efter det att killen knivhuggit dig?
Dem sprang iväg. 

 Fhl-Vad gjorde du då?
Det började blöda och då kom eleverna fram till mig och Anhur tog mig till skolläkaren. 

 Fhl-Kunde du gå?
Ja men jag var rätt så omtöcknad och hade yrsel. Eleverna var i sällskap med mig och Anhur 
höll i mig. 

 Fhl-Vilka elever var det som hjälpte dig?
Det var bara Anhur som kom fram och hjälpte mig. Dem andra eleverna var helt chockade.
 
 Fhl-Hur hjälpte Anhur dig?
Han tryckte på såret för att stoppa blödningen och hjälpte mig. 

Jag fick knivhugget medan jag stod upp. Sedan när det började blöda mycket fick jag yrsel 
och Anhur kom fram och hjälpte mig att stå upp och ta mig därifrån. 

 Fhl-Var tar kniven vägen efter du blivit knivhuggen?
Det vet jag inte. 

 Fhl-När dem sprang ut från klassrummet, vem av dem bar på kniven då?
Det la jag inte märkte till, jag var så upptagen av min arm. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Leo, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

RES/Foto
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Martin Larsson
Förhörsdatum

2017-08-29
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

Värnhemsskolan, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

M.L

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Leo arbetar som lärare på Värnhemsskolan.

Leo uppger följande:

Jag håller lektion. Ali (målsäganden) och Majd (misstänkt) är på lektionen. Ali sitter längst 
fram i klassrummet och Majd sitter precis bakom. Efter en rast så kommer Ali och berättar för 
mig att han har slagit Majd då de bråkat. Majd skall ha sagt något nedlåtande om Alis familj. 
Jag tar med Ali till rektorn där Ali får berätta sin version. Efter det så lovar Ali att det ska 
vara lugnt.

Jag tar sedan med Majd till rektorn där han får berätta sin version av vad som inträffat. Majd 
berättar att det är Ali som har sagt dumma saker. Majd säger också att det är lugnt sen och att 
det inte kommer hända något mer.

Senare är det dags för lektion igen. Ali sitter längst fram i klassrummet men Majd är inte där. 
Då är det cirka 20-30 minuter kvar av lektionen. När det är dags för lunch så är Ali först ut ur 
klassrummet. Då sitter Majd och en annan för mig okänd kille utanför klassrummet och 
väntar. Jag ser att det är spänt och jag går ut och ställer mig emellan och säger åt dem att ta 
det lugnt. Ali backar in i klassrummet igen. Majd och den andra killen reser sig upp. Jag 
ställer mig och blockerar dörröppningen till klassrummet. Den okända killen börjar pressa sig 
förbi mig och Majd pressar på bakom honom. De tar sig förbi mig och Majd tar upp 
dörrstoppet och börjar vifta med det. Ali backar längre in i klassrummet. Vid detta tillfälle 
befinner det sig flera andra elever i klassrummet. Den okända killen tar upp en bänk och 
kastar den mot Ali, jag ser inte om den träffar. Jag ringer och larmar. Samtidigt tar jag mig ut 
för att möta upp personal som ska komma för att hjälpa till. Jag hör då en elev skrika att han 
blöder och att det är blod. 



Killarna lämnar sedan klassrummet springandes varpå Ali får hjälp att bli omplåstrad. Hela 
händelseförloppet tog bara två till tre minuter. 

Jag hörde att det ryktades mellan elever att Majd skulle ha ringt hit en person efter det 
inledande bråket på skolgården. Ali själv var även orolig över detta.

Signalement:

Majd var klädd i camo t-shirt, grön/brun, jeans, axelremsväska. Han kommer ifrån Syrien är 
smal och har skägg. Jag skulle känna igen honom. Han är min elev men jag har inte haft 
honom som elev så länge.

Den okände killen var cirka 18-23. Ca 170 cm lång. Lite mer atletiskt byggd.  Var klädd i 
svart dunväst med svart långärmad tröja under. Arabiskt ursprung. Jag skulle känna igen 
honom igen.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Leo, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-12
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Andreas Leo är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Abed känner jag inte alls. Majd började i min klass veckan innan händelsen men jag har 
träffat honom ganska lite för att vara min elev. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Från början är det så att vi har svenskalektion. Dem här två eleverna, Ali sitter längst fram 
första traden och bakom honom sitter Majd och dem båda sitter i mitten av klassrummet. Vi 
har lektion, sen blir det rast efter lektionens slut, rasten är cirka kl 10:30 och rasten är på 10 
minuter. 

Jag stannade i klassrummet, ungefär 4-5 minuter kvar av rasten kommer Ali fram till mig 
och berättar att han har slagit Majd. Jag förstår det som att han säger att han har slagit Majd 
med ett slag. Han är ganska så upprörd som att han behöver berätta detta för mig. Så då går vi 
direkt till rektorn och vi har med oss en studiecoach som kan översätta, eftersom eleverna inte 
är så långt komna i svenskan. 

Under samtalet med rektorn, som är kanske 5-10 minuter så berättar han att det under 
lektionen har varit ett meningsutbyte, där dem bestämmer sig för att de ska ses utanför 
skolan. Jag är osäker på vem som star det steget att ses utanför skolan. Men under svensk 
lektionen har det varit någon typ av meningsutbyte mellan de två under lektionen som inte jag 



har märkt. Jag skulle ha märkt om det skulle ha varit skrik eller munhugg men det var inget 
sådant. 

Ali berättade för rektorn om hans version och rektorn antecknade detta. Ali berättade att när 
de gick ut så säger de någonting till varandra. Majd ska ha förolämpat Ali och Ali slog till 
honom. Rektorn säger att de inte får bråka, sen ville vi få in Majd med till rektorn. Sen gick 
vi tillbaka med Ali till klassrummet och Majd går in till rektorn, jag var också med då. 

Majd säger att han har blivit slagen av Ali. Från hans håll är det Ali som har förolämpat 
honom på lektionen. Han säger något om att Ali har förolämpat hans familj. Rektorn säger 
samma sak, att de inte ska bråka och att de ska ut till klassrummet igen, men innan dess ville 
rektorn att de skulle träffas båda två och lösa situationen sinsemellan men det vägrade Majd 
han vill inte träffa Ali där för att lösa det. 

Majd pratar i telefon när han kommer till rektorn och studiecoachen säger till honom att lägga 
på. Sen frågade vi Majd vem han pratade telefon med, för vi var rädda att han skulle ringa dit 
någon för innan har det varit mycket bråk där elever har hämtat dit okända personer eller 
andra från skolan för att hjälpa till. Då säger han  " det var inget det var bara en kompis som 
skulle kolla hur jag mådde" så det förnekade han. 
Majd säger till rektorn att det är lugnt nu och att han inte ska göra något och lovar att det inte 
ska bli något problem men jag och studiecoachen trodde inte på honom och det säger vi till 
varandra, jag och studiecoachen. 

Sen skulle vi gå tillbaka till klassrummet för att avsluta den andra svenska lektionen som var i 
gång. Den studiecoachen som hade följt med Ali satte igång lektionen under tiden jag var 
borta. Majd följer inte med till klassrummet och går snabbt iväg. Studiecoachen försöker följa 
efter honom men hon tappade bort honom. Det sa hon till mig sen. 

Då går jag tillbaka till klassrummet, då är klockan cirka 11.00 eller 11.10 och lektionen 
slutade 11.30. Vi fortsätter lektionen och Majd kommer inte tillbaka, men alla andra elever 
som var närvarade den dagen befann sig i klassrummet utom Majd. 

Sen avslutar vi lektionen och kl är 11:30 och vi ska gå på lunch. Då står Majd och den andra 
killen som jag inte kände vid tillfället utanför klassrummet. En av dem eleverna som är först 
ut från klassen är Ali. Dem tre står och blänger på varandra utanför klassrummet. 
Jag säger till dem  "lugna er nu "och försökte tona ner stämningen. Sen står dem och 
fortsätter att titta på varandra utanför klassrummet och jag går och försöker ställa mig i vägen 
och står ca 1 meter ifrån dörrkarmen, med dörrkarmen bakom mig. 

Majd och den här killen försöker gå mot klassrummet och de går i riktning mot Ali för att Ali 
går i riktigt mot klassrummet och dem båda pressar emot, men inte fysiskt, men genom att 
stirra på mig och går mot mig. Dem säger ingenting, de båda har en svart blick som att det 
bara finns en riktning på det.  Ali stod snett bakom mig till höger och jag tror att Ali rör sig 
då i riktning till klassrummet. 

Dem går in mot mig tills vi är vid dörrkanten men dem nuddade mig aldrig fysiskt. Där finns 
ett dörrstopp som liknar en sopborste. Majd tar den och viftar med den och slår den mot ett 
bord, då har Majd och Abed kommit in i klassrummet. Abed vänder sig sen vid bordet som 
står på den främsta raden sen tar han bordet och kastar det mot Ali i klassrummet.

Sen tar jag upp mobilen och ringer bråklarmet på skolan. Vi har inga överfallslarm i klassen. 
Sen gick jag till klassen bredvid för att få hjälp men ingen som svarade. Sen försökte jag få 
upp numret under tiden. Jag får fram bråklarmet och kan ringa dem. Sedan hör jag eleverna 
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ropa att det är blod. Det sista jag minns från dem två är att de springer iväg. Jag ser inte själva 
händelsen. Det dörrstoppet låg vid främre raden och den var inte nerblodad och låg inte vid 
den delen av var blodet låg. 

Dem första som kommer dit är 4 tjejer som hjälper honom och det är Komvux elever som går 
på Värnhemsskolan.  Det känns som dem är där väldigt snabbt. De håller mot hans arm. Dem 
tog upp och skulle leda honom till toaletterna som är en trappa ner. Efter ett tag kom 
sjuksystern, sedan kom ambulans. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Hur lyckades Majd och Abed komma in i klassrummet när du blockerade 
dörröppningen?

Jag backade in i klassrummet när dem började gå mot mig och Abed var cirka 0,5 meter ifrån 
mig och Majd var precis bakom honom. 

 Fhl-När du har backat in i klassrummet och Abed och Majd också har gått in i 
klassrummet, var befann sig målsägande då?

Han hade redan gått in i klassrummet.

 Fhl-Hur många elever befann sig i klassrummet då?

Majoriteten var kvar i klassrummet. Vi var 14 elever i klassen utan Majd. Det måste ha varit 
kvar 9-10 stycken där inne som inte hade gått ut.  

 Fhl-Vad säger målsägande om hur han hade slagit Majd?

Bara att han har slagit honom en gång. Jag minns inte vad han sa om hur han har slagit 
honom. 

 Fhl-Vad säger Majd om hur han hade blivit slagen?

Det minns jag inte men rektorn har anteckningar på det. Jag tror det rör sig om en skallning.

 Fhl-Vad säger Majd ordagrant när han säger att han vägrar lösa bråket?

Studiecoachen översätter och säger att han vägrar lösa bråket och att han inte vill träffa Ali. 
Vi får ingen förklaring till varför. 

 Fhl-Varför trodde du inte på Majd när han sa till rektorn att, det är lugnt och det inte 
ska vara några problem?

För han var så upprörd och inte närvarande i blicken när han satt hos rektorn. Han såg 
ofokuserad ut och som lärare kan man se om en elev förstår eller om det bara är snack. 

 Fhl-Vad gjorde ni åt att Majd försvann därifrån, efter han hade blivit slagen och 
pratat med rektorn om det?

Rutinen är att vi hade möte med rektorn. 

 Fhl-Vad har man för åtgärder på skolan när en elev försvinner därifrån efter att en 
konflikt uppstått?
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Det är då studiecoachen finns där och ska fungera som socialt stöd för eleven och ska finnas 
till och hon följde efter honom men hon hann inte med. 

 Fhl-Ringde ni Majds anhöriga och undrade var han tagit vägen och berättade ni om 
konflikten?

Nej inte vad jag vet. 

 Fhl-Vad heter studiecoachen som följde efter Majd?

Najah 

 Fhl-Säger Majd och Abed något till varandra när du ser dem utanför klassrummet?

Nej det var det jag reagerade på, för dem sa ingenting till varandra. Det finns liksom bara en 
fast beslutsamhet till att de ska plocka Ali. 

 Fhl-Vad menar du med att plocka?

Att skada honom. 

 Fhl-Vad gör Majd med sopborsten?

Han slår den mot ett bord så att gummidelen går av och sen viftar han med den i huvudhöjd 
mot Alis håll men jag såg inte att han kastade den. 

 Fhl-Träffade bordet målsägande som Abed kastade mot honom? 

Det såg jag inte för jag höll på att leta efter bråknumret i telefonen 

 Fhl-Hörde du målsägande skrika något eller säga något medan du var i klassrummet?

Nej.

 Fhl-När går du ut från klassrummet?

Precis efter det går jag ut från klassrummet och går till klassrummet bredvid och bankar på de 
dörrarna. 

 Fhl-Såg du om Abed eller Majd bar en kniv på sig?

Nej.

 Fhl-Hörde du om Abed och Majd hotade och/eller skrek på Ali när dem kom in i 
klassen?

Nej.

 Fhl-Vad hörde du för ljud när du lämnade klassrummet?

Jag hörde att bord vältes. 

Fhl-Finns det några elever som kan ha sett när Ali blev knivhuggen?
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Det borde det finnas. De som var i klassen som jag såg som var i nedre delen av klassrummet, 
var Anhur, Aragsan, Fatima, Hasib och Abdiaziz 

 Fhl-Kan du beskriva Abeds utseende. 

Han hade kort, mörkt hår och skägg. Han hade en tajt dun väst och jag upplevde honom som 
vältränad. Han hade mörka kläder på sig. 

 Fhl-I vilken riktning sprang Majd och Abed mot när dem lämnade klassrummet? 

Dem tog vänster när man kommer ut från klassrummet i riktning mot hus A och det blir 
geografiskt mot Värnhemstorget, österut.

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Alkhamis, Anhur
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

id kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Björn Larsen
Förhörsdatum

2017-08-29
Förhör påbörjat

12:18
Förhör avslutat

12:22
Förhörsplats

Värnhemsskolan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Alhamis berättar att alla eleverna har sett vad som hänt. Han hjälpte Ali när han blödde och 
känner sig rädd och orolig nu eftersom att han är vittne.

Alhamis säger att han skulle känna igen honom igen och att skulle kunna peka ut han som 
gjorde det. 

Uppläst och godkänt från anteckningar.

 (Alhamis pratar sparsamt med svenska och vid vidare förhör med honom är en arabisk tolk 
nödvändigt. F.l.s inlägg).
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Alkhamis, Anhur
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

5055
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44, Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-05
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Anhur Ameen Farhan är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner inte dem men jag går i samma klass som Majd. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Vi var på lektionen och det blev tjafs mellan Majd och Ali. De gick ner och jag var kvar på 
lektionen och sen kom Ali tillbaka till klassrummet ensam. Jag var inte uppmärksam på vad 
Ali gjorde innan när han lämnade klassrummet. 

Ali och läraren gick sedan ut. Vi öppnade dörren för att gå ut från klassrummet för att vi 
skulle äta lunch, sen kom dem här två killarna in i klassrummet.  De skrek och gick in i 
klassrummet. Vi ställde oss upp allihopa. Läraren kunde inte stoppa dem. De började slå Ali 
och dem hamnade i slagsmål med varandra. Allt gick väldigt fort när Ali blev misshandlad 
och när killarna gick ut från klassrummet. 

Vi såg att det fanns blod på golvet. Vi frågade Alli hur det är med honom, han hade inte känt 
av knivhugget. Vi såg att det blödde från hans arm och han tog av sig tröjan. Jag tittade på 
hans arm och han hade blivit knivhuggen. Jag tryckte på hans sår så att det inte skulle blöda 
mer. Han blödde och jag blev tagen av det, det var mycket blod på golvet, det var jobbigt. Vi 
elever på skolan kände att man inte kan gå säkert någonstans längre, att det inte finns någon 
säkerhet. 



 Förhörsledarens frågor: 

 Fhl-Vad menar du med att dem gick ner? 

Ali och Majd tjafsade på lektionen och sedan gick dem ut från lektionen. 

 Fhl-Hur länge var dem borta?

I 10 minuter ungefär. 

 Fhl-Hur länge var Ali och läraren borta?

I 20 minuter ungefär, läraren vet det bättre. 

 Fhl-Beskriv hur killen såg ut, han som gick in klassrummet med Majd.

Han såg ut som en vanlig person, jag pratade inte med honom. Han hade lite skäggstubb. 

 Fhl-Vad hade han för kläder på sig?

Han hade byxor, jacka och skor. 

 Fhl-Vad var det för färg kläderna?

Jag minns inte, jag var inte uppmärskam på det. 

 Fhl-Berätta detaljerat vad killarna gjorde när dem gick in i klassrummet.

De kommer in i klassrummet och läraren kan inte stoppa dem. De skrek och svor på arabiska 
till Ali, att han skulle komma ut. Läraren gick mellan. De knuffade bort läraren och började 
slå Ali. 

 Fhl-Hur slog dem Ali?

Båda två slog honom med sina händer. 

 Fhl-Hur slog dem honom med händerna och var träffade dessa slag Ali?

Jag tror inte det var knytnävslag. De drog i honom, i hans kläder och slog honom med 
händerna. Jag var inte uppmärksam var på var dessa slag träffade honom. 

 Fhl-Såg du när Ali blev knivhuggen?

Nej

 Fhl-Såg du om någon av dem två killarna bar en kniv?

Nej. 

 Fhl-Vad menar du med att, Ali inte hade känt knivhugget?

Jag frågade honom, "vad har hänt? "Han svara" jag vet inte." Det betyder inte att han inte 
visste att han hade fått knivhugget, men jag tror han menade att han inte visste att hugget var 
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så stort. När vi tog av hans tröja så sa vi till honom att han hade blivit knivhuggen. Ali sa att 
han inte hade känt knivhugget. 

UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Alkhamis, Anhur; 2017-09-05 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Panahi, Omid
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

954 Mohammad Rafiei
Språk

Persiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Omid Panahi är införstådd att det hålls ett förhör med henne.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Nej. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Vi var utanför skolan vid entrén. Den som sen blev knivhuggen pratade/diskuterade med den 
som hade knivhuggit honom. De diskuterade utanför skolan och fortsatte diskussionen inne i 
klassrummet sen. Jag gick på toaletten och när jag kom tillbaka såg jag att dem hade drabbats 
samman i klassrummet. 

Den långa killen kastade stolar på honom. Läraren var i klassrummet men lämnade 
klassrummet för att hämta hjälp och jag gick också för att hämta hjälp men det fanns ingen 
hjälp. Sen gick jag in i klassrummet igen, jag stod vid dörren och såg att dem två killarna 
sprang förbi mig och ut från klassrummet. 

Jag såg att killen hade blivit knivhuggen och blödde. Sen tog man hand om den som hade 
blivit knivhuggen, en av personalen tog honom till övervåningen och la bandgage om hans 
arm och väntade på ambulansen. Sen när lektionen var över efter 40 minuter skulle jag gå 
hem. Jag väntade på bussen på Värnhemstorget. Sen såg jag dem här två personerna där som 
hade knivhuggit honom. Den som var längre kom fram och frågade mig hur pass skadad han 
var, om det var djupt eller ytligt. Jag svarade att jag inte visste och tog buss nr 33 därifrån och 



dem tog samma buss. Jag gick av på busshållsplatsen Annelund och dem fortsatte mot 
Rosengård. 

 Förhörsledarens frågor

Fhl-När dem två stod och diskuterade med varandra utanför skolan, hörde du hur dem 
lät och/eller vad dem pratade om?

De pratade på arabiska så jag förstod inte vad dem sa men jag visste att dem kommer att 
drabbas samman. 

 Fhl-Hur visste du det?

De stod mitt emot varandra och puttade på varandra. 

 Fhl-När du säger att dem puttade på varandra, vem puttade på vem?

Den längre killen puttade på den som senare blev knivhuggen.

 Fhl-Hur hade du beskrivit stämningen där?

Det fanns en risk att dem skulle börja slåss, dem även höjde rösterna. Efter att den långa 
killen hade puttat den som sen blev knivhuggen, ringde han någon och pratade i telefon och 
det lät som att han försökte få dit sin vän.  

 Fhl-Vad var det som gjorde att du uppfattade att han försökte få dit sin vän?

För att jag såg honom prata i telefon och hans vän går inte på vår skola.  

 Fhl-När kom hans vän till skolan?

När dem först sprang förbi mig vid klassrummet det var då jag la märke till hans vän. 

 Fhl-Berätta vad som hände sen efter tjafset utanför skolan. 

Den som hade blivit knivhuggen gick in i klassrummet. Efter 2-3 minuter gick vi också in i 
klassrummet, jag och mina vänner. Läraren var i klassrummet men lektionen hade inte börjat 
än så jag passade på att gå på toaletten. När jag kom tillbaka från toaletten hade dem börjat 
slåss. 

 Fhl-Vad gjorde den andre misstänkte killen medan den långa killen kastade stolar på 
målsägande?

Jag vet inte för jag fokuserade mig på den långa killen. 

 Fhl-Hur hade du velat beskriva långa killen?

Jag har en bild på honom på telefonen. Vittnet visar upp en bild på misstänkt: Majd Alsis från 
Värnhemstorget. 

 Fhl-Såg du om den killen bar kniven i klassrummet?

Jag såg inte det men jag förmodar det eftersom att han ställde frågan till mig på torget om hur 
pass skadad målsägande var. Han använde sig av sitt kroppspråk för att fråga mig om såret 
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var djupt eller ytligt. Han var mycket orolig när han frågade mig. 

 Fhl-Såg du om den andra killen bar kniven i klassrummet?

Nej. 

 Fhl-Såg du när målsägande blev knivhuggen?

Nej jag var inte där då. Jag var och hämtade hjälp då. 

 Fhl-Berätta hur det gick till när målsägande blev slagen i klassrummet. 

Den långa killen hade ryggen mot mig, han kastade 2 stolar på målsägande. Jag tittade inte på 
den andre killen för jag fokuserade på den långa. 
Läraren gick för att hämta hjälp och det gjorde jag också och sen kom jag tillbaka till 
klassrummet. När jag skulle gå in i klassrummet igen då går dem här två personerna, killarna 
förbi mig och springer därifrån. Den som hade blivit knivhuggen höll sin arm och blödde. 

 Fhl-Vad gjorde målsägande när han fick dessa 2 stolarna på sig?

Han försvarade sig med att hålla händerna uppe för att skydda huvudet och inte få stolarna på 
sig. 

 Fhl-Såg du om han fick stolarna på sig?

Ja, stolarna träffade honom, det såg jag. 

 Fhl-Var träffade stolarna målsägande?

De träffade honom på händerna. Dem flesta stolar och bord som fanns i klassrummet hade 
vällts. Jag tror att borden vältes när dem hade drabbats samman, men två stolar kastade den 
långa killen på målsägande, det såg jag. 

 Fhl-Såg du om killarna slog målsägande på annat sätt i klassrummet?

Nej. 

 Fhl-Hur många elever var i klasrummet och kan ha sett när målsägande knivhöggs?

4-5 andra elever tror jag och läraren. 

 Fhl-Vilka är dem här eleverna som kan ha sett detta?

Jag kan inte namnen på dem men en av dem är en större arabisk kille. 

 Fhl-Pratade killarna med dig under bussfärden?

De pratade inte med mig men den långa killen pratade i telefon och försökte bestämma träff 
med någon på Södervärn. 

 Fhl-Vad uppfattade du att han sa då?

Han sa på svenska " kom till södervärn. "

Förhör med Panahi, Omid; 2017-09-04 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17

 157



 Fhl-Såg du om någon av dessa killar hade blod på kläderna?

Nej jag tittade inte så noggrant på deras kläder. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Panahi, Omid; 2017-09-04 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Ali, Hamza
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Asylkvitto
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

8078 Hala Rihawi
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-04
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Ali Hamza är införstådd att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Nej, men dem går i min klass men jag känner inte honom. 

Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Jag kom till klassen efter att jag hade varit hos läkaren. Vi var klara med en lektion och vi 
skulle äta lunch. Då började dem bråka. När dem började bråka gick vi ut. Dem började även 
slå varandra med stolarna, stolarna flög upp och jag blev rädd för att få en stol på mig så jag 
gick ut. När dem började bråka såg vi att det var blod och tänkte att vi inte kan stanna kvar 
där, vi blev rädda. 
Dem som bråkade försvann sen därifrån, dem som hade bråkat och slagits. Därefter ringde 
man polis och ambulans och vi stannade kvar. Först när vi åt lunch kom rektorn och 
personalen och förde oss till ett ställe och dem sa till oss att vi inte har skola nu och att vi 
skulle komma tillbaka i morgon. Jag visste inte vad killarna bråkade om. 

 Förhörsledarens frågor: 

 Fhl-Vilka var det som började slåss med stolar?

Killarna som kom in i klassen, dem började slå målsägande med stolar. När dem kom in 
började dem först bråka med honom verbalt men målsägande ville inte bråka med dem. 



 Fhl-När såg du att det fanns blod på golvet?

När dem slog honom med stolarna gick vi ut från klassrummet, sen när killarna sprang 
därifrån gick vi in i klassrummet igen och då såg vi att det låg blod på golvet. 

 Fhl-När dem sprang därifrån, såg du om någon av dem bar en kniv?

Nej jag såg ingen kniv. Så fort dem sprang därifrån började vi höra skrik från klassrummet 
och sen såg vi en blodpöl där inne. Det var några som tillkallade polis och ambulans. 

 Fhl-Befann du dig i samma klassrum när bråket började?

Ja, han killen som dem slog går i samma klass som mig. Dem två killarna kom in i 
klassrummet och började bråka med honom. 

 Fhl-Vad gjorde killarna när dem kom in i klassrummet?

Dem kom och öppnade dörren, läraren var där. Dem började prata med killen på arabiska och 
började slå honom med ett städredskap från klassrummet som liknar en mopp. Dem började 
slå honom och sedan flög det stolar överallt. 

 Fhl-Vad sa dem till honom på arabiska?

Jag vet inte, jag hörde inte riktigt. Jag vet att klassläraren sa på svenska till dem  " vad har ni 
med honom att göra, varför bråka ni med honom? "

 Fhl-Vem av killarna tog det här redskapet och slog målsägande med den?

Båda började slå honom och vi försökte få bort dem men när vi såg att stolarna flög gick vi 
därifrån. 

 Fhl-Vem av killarna höll i redskapet?

En av dem höll i moppen och en av dem slog honom. 

 Fhl-Hur såg han ut som höll i redskapet?

Jag minns inte riktigt, allt gick väldigt snabbt, jag var stressad men båda slog honom. 

 Fhl-Var på kroppen träffade slagen målsägande när han blev slagen med redskapet?

Jag vet inte. 

 Fhl-Hur många sådana slag fick han?

Jag vet inte för så fort dem började slåss började stolarna flyga. Vi hörde skrik och vi 
försvann därifrån. 

 Fhl-Hur slogs dem med stolarna?

Jag vet inte, jag såg bara att det flög stolar. 

 Fhl-Slog killarna målsägande på annat sätt?
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Jag såg bara när dem slog honom med moppen och när stolarna flög. När det gäller blodet så 
vet jag inte riktigt var blodet kom ifrån. 

 Fhl-Om jag förstår dig rätt såg du inte att målsägande blev knivhuggen?

Nej det har jag inte sett. 

 Fhl-Är det någon som kan ha sett när målsägande blev knivhuggen?

Jag vet inte, men jag minns att klassläraren var där. Vi hämtade papper till den skadade för 
han blödde från armen. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Ali, Hamza; 2017-09-04 15:20   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Yasin, Abdulrahman
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6395
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-05
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:48
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Yasin Abdulrahman är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

 Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

En av dem går i min klass men jag känner inte honom. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Vi var på väg för att gå och äta lunch. Dessa två killar stod vid dörren till klassrummet. 
Läraren öppnade dörren för dem. Dem kom in och började bråka där inne. Den dagen hade 
jag tandläkarbesök kl 14:00 så jag var inte med under hela bråket, jag gick därifrån. 

 Förhörsledarens frågor:

Fhl-Vad gjorde killarna när dem kom in i klassrummet?

Läraren sa till dem att dem fick sluta. Dem puttade läraren och de fortsatte att bråka. 

 Fhl-Hur bråkade dem?

Dem började tjafsa med varandra, jag hörde inte vad som sa, men jag hörde att killarna sa till 
varandra  "vi går ner nu där nere och bråkar med honom. "Majd slog även honom med 
sopborsten. 



 Fhl-På vilket språk sa killarna det till varandra?

På arabiska

 Fhl-Hur många gånger slog Majd målsägande med sopborsten?

Kanske 2 gånger sen försökte läraren kasta ut Majd från klassrummet men lyckades inte. 

 Fhl-Var på kroppen träffade slagen från sopborsten målsägande?

Läraren var då också där och skymde så jag kunde inte se var det träffade honom. 

 Fhl-Varför lyckades inte läraren kasta ut Majd från klassrummet?

För då började den andra killen slå målsägande med stolen och då släppte läraren Majd. 

 Fhl-Vad gjorde läraren då?

Han gick ut från klassrummet och hade telefonen i handen. 

 Fhl-Kan du beskriva hur den andra killen såg ut som var med Majd. 

Jag tror han hade militärbyxor på sig och en svart jacka. Han hade håret bakåtkammat och 
håret var svart. 

Fhl-Är det något mer med hans utseende som du kommer ihåg?

Nej, det minns jag inte. 

 Fhl-Vad gjorde den andra killen medan Majd slog målsägande med sopborsten?

Då slog den andra killen målsägande med stolen. 

 Fhl-Hur slog han målsägande med stolen?

Läraren höll på att knuffa bort Majd därifrån, då slog den andra killen målsägande med 
stolen. Han kastade stolen på honom och sedan slog han honom med stolen på hans ben, på 
baksida lår. 

 Fhl-Hur många gånger kastade han stolen på honom?

En gång. 

 Fhl-Hur många gånger slog han honom med stolen på baksida lår?

En gång. 

 Fhl-Vad gjorde målsägande medan han fick dessa slag?

Han försökte skydda sig genom att slå tillbaka på den andra killen med händerna och sedan 
med stolen. 

 Fhl-Träffade dessa slag den andra killen?
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Ja, ett knytnävslag träffade honom i ansiktet. 

 Fhl-Var på ansiktet träffade knytnävslaget?

På pannan. 

 Fhl-Hur använde sig målsägande av stolen?

Han höll i den i ryggstödet och lyfte stolen. Han kunde inte kasta stolen för läraren fanns där. 
Läraren hade kommit tillbaka till klassrummet igen. 

 Fhl-Vad hände sen?

Det var då jag gick därifrån och gick hem för jag skulle gå till tandläkaren. 

 Fhl-När dem här killarna kom in i klassrumet, bar någon av dem en kniv?

Nej det så jag inte. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Yasin, Abdulrahman
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

5043
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-02
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:34
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 
Vittnet Yasin är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.
 Förhörsledarens frågor:

Fhl-Jag pratat med Najah och hon har uppgett att du gav Majd en väska den aktuella 
dagen, vad kan du berätta om det?

När vi hade rast kom Majd fram till mig och frågade om jag har en cigarett och jag sa nej, jag 
stod med mina andra vänner. Han sa   min väska ligger i klassrummet och i den ligger ett 
cigarettpaket. Han frågade mig om jag kunde ge honom väskan. När rasten var över på tio 
minuter, gick jag tillbaka till klassrummet och hämtade väskan till honom. Najah såg mig och 
frågade mig vad jag skulle göra, jag sa till henne att Ali och Majd har bråkat och bad henne 
att inte följa med mig för jag ville inte att Majd skulle bråka med mig, jag var rädd för det.  

 Fhl-Beskriv hur väskan ser ut. 

Det är en axelväska som man kan hänga över axeln och den är brun. 

 Fhl-Tittade du vad som fanns i väskan?

Nej. 

 Fhl-Vad sa Majd när du gav honom väskan?

Han sa ingenting, han sa bara tack. 



 Fhl-Var befann ni er när du gav honom väskan?

Jag gav honom väskan på en innergård som ligger på första plan på skolan.  

 Fhl- Gav du Majd något mer än väskan?

Nej. 

 Fhl-Vad hände efter att du hade gett honom väskan?

Jag stod lite med mina vänner på samma gård sen gick jag upp till klassrummet. 

 Fhl-Hur verkade Majd när du gav honom väskan?

Han var arg man kunde se det tydligt på hans ansikte. 

 Fhl-Var gick Majd när du hade gett honom väskan?

Han gick med Najah, jag såg när Najah kom och hämtade honom. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Yasin, Abdulrahman; 2017-10-02 15:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Atay, Mustafa
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

lma kort -dossier nr:

50571206

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

5847
Språk

Persiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-05
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:42
Förhörsplats

Rättscentrum,Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Mustafa Atay är införstådd att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner inte dem men en av dem går i min klass, det är Majd. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Det var en lektion på svenska.  Plötsligt, under den här lektionen beger sig alla arabiska killar 
ut från klassrummet. Efter 4-5minuter kommer några av mina arabiska kompisar in i 
klassrummet igen. Men av dem här arabiska killarna blir kvar utanför. När svenska lektionen 
är slut, står den arabiska killen med en annan kille och väntar utanför klassrummet. Jag går på 
toaletten då. När jag kommer tillbaka från toaletten är det fullt med blod i klassrummet. Den 
här killen som hade fått stryk blev förd till sjukhuset. 

 Förhörsledarens frågor:

 Fhl-Varför gick de killarna plötsligt ut från klassrummet?

Jag vet inte, men det var Ali och Majd som gick ut från klassrummet med två andra. 

 Fhl-Vad heter dem två andra personerna som dem gick ut med?



Dem jag kan namnen på är Mohammad och Anhur. Jag tror det var ett par killar till som 
följde med ut men jag vet inte vad dem heter. 

 Fhl-Beskriv hur dem här två killarna såg ut som väntade utanför klassrummet.

En av dem här killarna går i min klass, det är Majd. Han bar en keps på huvudet. Han är lång 
och smal. 

 Fhl-Beskriv hur hans kompis såg ut. 

Han var lite kraftigare. Han hade skägg och mustasch. Han hade en svart jacka och mörkblåa 
jeans. Han hade svart hår och han hade svarta ögon. Han var cirka 1.70-1.75 cm lång. 

 Fhl-Vad hade han för frisyr?

Han hade kort hår men han var inte nyklippt. 

 Fhl-Är det något mer med hans utseende som du la märke till?

Nej, inget särskilt. 

 Fhl-Hur gammal såg han ut att vara?

Han verkade vara äldre än mig, kanske 19 år. 

 Fhl-Hade du känt igen honom om du hade sett honom igen?

Det är möjligt att jag kommer känna igen honom om jag ser honom. 

 Fhl-Såg du något av misshandeln i klassrummet?

Nej för jag var på toaletten då. 

 Fhl-Såg du om någon av dem här två killarna bar en kniv på sig?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Atay, Mustafa; 2017-09-05 15:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salim, Fatima
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

5043 +164
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-07
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet.
 
Vittnet: Fatima är införstådd med att det hålls ett förhör med henne.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Den ena går i min klass, men jag känner inte dem. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt. 

Vi hade arbetsro, det var en lugn ro i klassrummet. Vi satt och jobbade med våra läxor. Men 
det verkade som heter Majd blev less på oss, han var nog uttråkad och ville att vi skulle 
släppa våra skolarbeten och sitta och prata med honom istället. Då började han prata på ett 
nedvärderande sätt om klassen. Ali hade sin skolbänk framför Majd. Ali vände sig om och 
kollade på Majd och Majd ogillade det. Han sa till Ali  "varför kollar du på mig", han svarade 
 "jag bara kollar, jag kollar inte på dig." Så blev det en ordväxling mellan dem två. Där dem 
som sa dåliga saker till varandra. Sen så kom dem två överens att dem efter rasten skulle 
mötas och fightas. Jag har inte bevittnat när dem slogs men jag hörde talas att dem två hade 
bråkade sedan.

När rasten var över så kom Ali in till klassrummet igen men inte Majd. Klassrumsdörren var 
stängd och vi bara satt som vanligt som vi brukar göra i klassen. Sen när jag skulle gå ut ur 
klassen så märker jag att en främmande person, som är okänd för mig dyker upp i 
klassrumsdörren och det är uppenbart att personen är mäktigt irriterad och arg. Han kollade 
och glodde på alla i klassrummet och jag gick ut. 



Jag hörde en massa skrik, det blev nog kalabalik i klassrummet. Jag hörde läraren. När jag 
kikade in i klassrummet, då märker jag att Ali har blivit knivhuggen i sin arm och blöder och 
det var i närheten av min egen sittplats i klassen. Till och med min egen bok var full med 
blod så jag kastade den. 

Strax innan jag höll på att gå in i klassrummet såg jag Majd och den andra okända personen. 
Dem två sprang fort därifrån. Jag vet inte om det är den okända killen som han knivhuggit 
Ali. 

Det här är allt vad jag har bevittnat. 

 Förhörsledarens frågor:

Fhl-Kan du beskriva var du satt i klassrummet. 
Jag satt längst bak i mitten av klassrummet. Framför mig satt Majd och framför Majd satt Ali. 
 

 Fhl-Vad säger Majd och Ali till varandra när det sker en ordväxling mellan dem?

Först var det Majd som började och talade illa om klassen. Han sa  "vad är detta för en bajs 
klass." Då kollade Ali bak på honom och sa  "men vadå, ogillar du denna klassen?" vidare sa 
Majd dåliga saker, bland annat om Alis mamma. Det blev en hel del ordväxlingar men jag 
fokuserade på mina studier.

 Fhl-Hur kom dem överrens om att fightas? 

När Majd sa dåliga saker till Ali, bland annat om hans mamma så kunde Ali inte tolerera 
detta, därför sa Ali till Majd,  " ja men kom så kan vi gå ut och prata då på rasten ute."
 Mycket riktigt hade vi rast och alla gick ut. Sen fick jag höra att dem slogs under rasten. 

 Fhl-Hur reagerade Majd när Ali sa att dem skulle ut och prata på rasten?

Han gav en normal reaktion och sa "javisst."

 Fhl-Vad sa Ali ordagrant till Majd om vad dem skulle göra på rasten?

Han sa inget annat än, "kom så ska vi gå ut och prata."

 Fhl-När Ali sa detta, sa Ali att dem skulle gå ut för att bråka, slåss och/eller fightas?

Nej det hörde jag inte. 

 Fhl-Hur lät Ali i rösten när han sa  "kom så ska vi gå ut och prata."

Han lät arg. 

 Fhl-Vad det någon som såg att dem var ute och slogs på rasten?

Jag har inte sett det men jag har hört att dem först bråkade verbalt och att dem sedan slogs 
med varandra. 

 Fhl-Hur slogs dem då?

Dem andra eleverna sa att dem boxade varandra.

Förhör med Salim, Fatima; 2017-09-07 10:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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 Fhl-Kan du namnen på dessa elever som sagt detta?

Nej, jag tror inte heller att dem går i min klass. 

 Fhl-Hur såg Ali ut när han kom in i klassrummet igen efter det?

Han var som vanligt men han satt och pratade med sina egna vänner i klassen. Han var 
irriterad på Majd och berättade för dem att Majd hade sagt en hel del dumma saker till 
honom. 

 Fhl-Varför gick du ut från klassrummet?

För att vi skulle ha en till rast och det var då jag mötte den här okända killen för mig som stod 
och stirrade och jag hann inte gå långt ifrån klassrummet förrän jag hörde skrik och kalabalik. 

 Fhl-Beskriv hur den okända killen såg ut.

Han hade skägg. Hans hår var inte så långt men ungefär till hälften av bakhuvudet. Han var 
inte så lång. Han hade kraftigare kroppsbyggnad än Majd. 

 Fhl-Hur såg hans klädsel ut?

Han hade på sig en svart jacka och ett par byxor. 

 Fhl-Bar den okända killen en kniv?

Nej det såg jag inte, däremot var han mäktigt arg. Han bara stirrade på alla i klassen och jag 
blev förvånad över det att jag ville själv fråga honom om det men jag höll tyst. 

 Fhl-När du såg att den okända killen kom in i klassen, var han ensam då?

Han var ensam men när jag hörde röster från kalabaliken, så återvände jag till klassen och då 
såg jag att Majd och den okända killen sprang ut från klassrummet.

 Fhl-Vad var det för skrik du hörde från klassrummet?

Jag hörde ljud att killarna skrek, men jag kan inte skilja rösterna åt, det lät även som att 
borden vältes i klassrummet. 

 Fhl-Såg du Majd när du gick ut från klassrummet?

Nej, det såg jag inte eller så la jag inte märke till det. 

UPPLÄST GODKÄNT

Förhör med Salim, Fatima; 2017-09-07 10:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Aden, Abdi
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort doss nr:

50420058

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

7215
Språk

Somaliska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-13
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet.
 
Vittnet: Abdi Aziz är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Nej jag känner inte dem. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Jag satt längst bak i klassen. Bråket började precis när läraren sa nu tar vi rast, det är dags att 
gå på lunch. Medan vi alla stod upp och skulle gå ut så hoppade killarna på varandra och vi 
ställde oss bakom läraren. Vi gick ut från klassrummet och läraren sprang efter oss och vi 
sprang därifrån ner till matsalen. Efter lunchen var det en annan lärare som kom till oss och sa 
att vi får gå hem för dagen och komma tillbaka i morgon. 

Förhörsledarens frågor: 

 Fhl-Berätta om det bråket som började i klassrummet.

Jag såg två personer som bråkade i klassrummet. Dem höll i varandra, men jag vet inte vem 
av dem som började. Jag har ingenting att säga mer om det här eller hur och jag känner inte 
dem sedan tidigare. 

 Efter uppläsning av förhör uppger vittnet att han inte har sett två personer som bråkat i 



klassrummet och han inte har sett att dem höll i varandra. 

 Fhl-Berätta hur det gick till när killarna hoppade på varandra.

Det var precis när jag gick ut och jag kan inte yttra mig om vem som gjorde vad för jag 
känner inte dem här killarna. 

 Fhl-Beskriv hur dem hoppade på varandra.

Jag såg ingenting, jag skyndade mig ut för jag bara fokuserade på att lämna klassrummet. 

 Fhl-Såg du att dem hoppade på varandra?

Nej. 

 Fhl-Varför sa du att du såg det då?

Jag vet bara att två personer har bråkat inget mer. Det vet alla andra på skolan med. 

 Fhl-Kan du beskriva hur killarna såg ut som höll i varandra. 

Nej, jag kommer inte ihåg. Jag hade inte heller känt igen dem om jag hade sett dem nu. 

 Fhl-Såg du att dem höll i varandra?

Nej. 

 Fhl-Varför sa du att du såg att dem höll i varandra?

Jag vet bara att två personer har bråkat inget mer.

 Fhl-Såg du om någon av dem här två personerna bar en kniv?

Nej. 

 Fhl-Såg du när målsägande blev knivhuggen?

Nej. 

 Fhl-Vet du vilken/vilka elever som kan ha sett det?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Aden, Abdi; 2017-09-13 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Sharifi, Hasib
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

LMA-kort med doss nr:

50532122

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

5290
Språk

Dari

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-12
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

17:03
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Hasib är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Nej jag känner inte dem. Men en av dem, Majd går i min klass. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Jag satt i klassrummet, det var fem minuter innan det var dags för lunch. Den pojken som 
kallas för Ali och den andra pojken som kallas för Majd dem lämnade klassrummet och jag 
vet inte var någonstans dem gick. Ali kom tillbaka men Majd kom inte. Majd kom 
tillsammans med en annan kompis och dem kom in och bråkade. Jag såg att Majds kompis, 
att han höll i kniven men jag såg inte knivhugget. Jag såg att Majds kompis höll kniven när 
dem skulle springa ut från klassrummet. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-När dem sprang ut från klassen, var någonstans befann du dig att du kunde se han 
bar en kniv i handen?

Jag var i klassrummet, jag har inte sett själva hugget för jag var stressad men jag såg att det 
blödde och jag såg att Majds kompis hade en kniv i handen. 



 Fhl-Var stod du i klassrummet, kan du vara lite mer specifik?

Jag stod nära fönstret och tavlan. 

 Fhl-Fanns det anledningar som gjorde att du inte kunde se när Ali blev knivhuggen?

Nej det fanns inga andra skäl. Jag var stressad och jag var rädd. 

 Fhl-När såg du att Majds kompis bar en kniv? 

Det var då när blodet rann och pojkarna höll på att fly från klassrummet. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du kunde se kniven som han bar i handen?

Han höll kniven med höger hand och höll kniven neråt i sidled. 

 Fhl-Hur såg kniven ut?

Den var liten, jag minns inte riktigt hur den såg ut. 

 Fhl-Vilken och/eller vilka elever kan ha sett när Ali blev knivhuggen?

Jag vet inte. 

 Fhl-Vilka elever förutom du var i klassen när misshandeln skedde?

Jag vet inte. 

 Fhl-Förklara hur bråket gick till när Majd och hans kompis kom dit?

Först bråkade dem verbalt och sen hände det. 

 Fhl-Vem bråkade med vem verbalt?

Det var Majd och hans kompis som bråkade med Ali. 

 Fhl-Vad sa dem när dem bråkade verbalt?

Jag har inte förstått för dem pratade arabiska. 

 Fhl-Såg om Majd och hans kompis slog Ali?

Ja. 

 Fhl-Hur slog dem Ali?

Först drog dem Ali och läraren var bredvid och försökte att sära på dem. Efter ett tag tog 
Majd en stol och kastade en stol mot Ali, jag vet inte om stolen träffade honom. Dem slog 
även honom med händerna och med fötterna.  

 Fhl-Såg du att både Majd och hans kompis slog Ali med händerna?

Ja. 

 Fhl-Slog dem honom med knytnävslag eller med öppna händer?

Förhör med Sharifi, Hasib; 2017-09-12 15:30   diarienr: 5000-K1058718-17
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Jag vet inte jag minns inte. 

 Fhl-Hur många gånger slog dem Ali med händerna?

Jag vet inte. 

 Fhl-Var träffade dessa slag Ali?

Jag minns inte var slagen träffade honom. 

 Fhl-Vad menar du med att dem slog honom med fötterna?

Båda två försökte sparka på Ali men läraren var bredvid och hindrade det så dem kunde inte 
sparka på honom. 

 Fhl-Vilka mer än du såg att Majds kompis hade en kniv i handen?

Jag vet inte. 

 Fhl-Såg Majd det själv att hans kompis hade en kniv i handen?

Jag vet inte. 

 Fhl-Beskriv hur Majds kompis såg ut?

Det som jag minns är att han hade mörkt hår men jag minns ingenting mer. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT 

Förhör med Sharifi, Hasib; 2017-09-12 15:30   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Osman, Liiban Abduqadir
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6993
Språk

Somali

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-13
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

12:12
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Liiban Abduqadir Osman är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Vittnets god man är närvarande under förhöret. 

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Nej jag känner inte dem men en av dem går i min klass. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Det var två killar som bråkade och en person blev knivskadad. Jag såg när dem bråkade för vi 
skulle gå på lunch. Sen när vi gick ut så kom läraren tillbaka till klassrummet. Sen såg jag att 
två killar bråkade utanför klassrummet och läraren ville stoppa killarna och läraren tog in 
målsägande i klassrummet och det var andra elever också där i klassrummet. Man hade 
möjlighet att gå därifrån om man ville. Dem som ville stanna för att se vad som hände 
stannade kvar. Sen såg jag att det var blod. Jag tycker inte om blod så jag gick till matsalen. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Vem bråkade med vem?

Jag är ny på skolan så jag kan inte berätta vilka dem här personerna är. Jag var ju på väg till 
matsalen för det var lunch. Dem två killarna kom och det blev bråk och tjafs och läraren ville 
stoppa bråket. 



 Fhl-Såg du misshandeln i klassrummet?

Nej. Misshandeln ägde rum i klassrummet och jag var utanför klassrummet. Killarna gick in i 
klassrummet och allt gick väldigt snabbt. Dem knivhögg honom och sen kom det en massa 
blod sen stack killarna därifrån och jag gick till matsalen. 

 Fhl-Såg du när dem knivhögg honom?

Nej. 

 Fhl-Vad var det som gjorde att du uppfattade att det var bråk utanför klassrummet 
och vad är det för bråk läraren försökte stoppa?

När lektionen var slut öppnade läraren dörren för vi skulle äta lunch. Dem här två killarna var 
utanför klassrummet och väntade. När vi gick ut från klasrummet så såg dem här två killarna 
målsägande och dem ville ge sig på honom. Läraren försökte stoppa dem här två killarna men 
läraren kunde inte förhindra dem, det var därför killarna kunde gå in i klassrummet. 

 Fhl-Hur tog sig killarna ut från klassrummet?

Dem sprang därifrån för dem begick brott. 

 Fhl-Såg du när dem sprang därifrån?

Ja dem sprang därifrån och lämnade skolan. 

 Fhl-Sprang dem därifrån tillsammans?

Ja. 

 Fhl-Åt vilket håll sprang dem mot när dem lämnade klassrummet?

Dem sprang mot hus A. 

 Fhl-Såg du om någon av dem bar en kniv?

Nej. 

 Fhl-Vad hände sedan?

Efter att jag sett dem två killarna springa därifrån gick jag till klassrummet för att se vad som 
hade hänt och jag såg blod och sen gick jag till matsalen. 

 Fhl-Vet du varför dem bråkade med målsägande?

Nej. 

 Fhl-Vet du varför målsägande blev misshandlad?

Nej. 

 Fhl-Vilka andra elever befann sig i klassrummet och kan ha sett misshandeln?
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Dem elever som gick i vår klass och andra elever som gick förbi vårt klassrum som var på 
väg till lunch.

Fhl-Kan du namnen på några av dessa elever?

Nej. 

 Fhl-Känner du igen målsägande vid utseende?

Ja. 

 Fhl-Känner du igen den misstänkte killen som går i din klass vid utseende?

Ja men han brukar inte vara ofta på skolan. 

 Fhl-Beskriv hur dem två killarna såg ut som kom till klassrummet.

Jag minns inte, men den misstänkte killen som brukar gå i min klass är lång och smal. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Hussein, Awad
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

6666
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel,den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-15
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

15:33
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Awad Hussein är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner båda, det är mina vänner. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Jag såg Majd på Värnhem men han sa inget om problemet. 

Vi tog sedan bussen sedan talade polisen med honom. Han kunde inte bra svenska så han 
talade med polisen på telefon. Jag sa att jag är Majds vän, dem frågade var är Majd och jag sa 
att han är här. Dem frågade var vi befann oss och jag svarade på Rosengård. Sen tog Majd en 
annan buss och jag begav mig iväg. 

Polisen ringde mig igen när jag satt på bussen och var på väg mot Oxie. Jag hade gett dem 
tillåtelse att ringa mig för Majds telefon är lite trasig och dem kunde inte höra bra med den. 
När dem polisen ringde mig frågade dem mig var Majd var, dem frågade om jag kunde ringa 
honom så jag ringde honom men hans telefon var avstängd. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Vad har du för relation till Majd?



Han är min vän. 

 Fhl-Hur ofta umgås ni?

Dagligen

 Fhl-Vad har du för relation till Abed?

Han är också min vän

 Fhl-Hur ofta umgås ni?

Ibland.

 Fhl-Hade du kontakt med Majd före händelsen?

Ja på morgonen.

 Fhl-Kan du berätta om vad ni pratade om då. 

Han kontaktade mig på morgonen och frågade var är du, jag svarade jag är hemma. Så sa han 
kom jag vill se dig på Värnhem. Jag begav mig iväg och träffade honom. 

 Fhl-Hur dags ringde han dig då?

Kl 10:00 kanske.

 Fhl-Hur dags träffade du honom på Värnhem?

Kl 12:30 för att 13:30 skulle jag gå till tandläkaren. 

 Fhl-Hur många gånger ringde Majd dig under förmiddagen?

En gång. 

 Efter uppläsning av förhör uppger Awad att Majd har ringt honom tidigare men att han inte 
har svarat för att han sov. 

 Fhl-Kallas du för Abo Seff?

Ja Majd kallar mig så. 

 Fhl-Vad sa Majd till dig på telefon?
Han sa att det har hänt ett problem med mig, men han sa inget mer om det. Jag satte på mig 
kläderna och tog mig till Värnhem. 

 Fhl-Du begav dig till Värnhem fastän ni inte skulle ses förrän 2,5 h senare, kan du 
förklara det?

Jag hade sovit hos honom så jag var hemma hos Majd. Jag åt frukost, tvättade mig och sen 
tog jag mig till Värnhem. 

 Fhl-Jag har gått igenom Majds telefon, berätta vad du och Majd pratade om innan 
händelsen. 
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Han sa till mig jag har gjort ett problem, kan du komma till mig. Sen andra gången han ringde 
frågade han  " var är du, hur långt har du kommit."  Jag ringde honom igen och sa "jag ska 
bara äta och göra mig i ordning. " Jag träffade honom sen kl 12:30 på Värnhem. 

 Fhl-Vad sa han om det här problemet?

Ingenting. 

 Fhl-Vad sa han om problemet när ni träffades på Värnhem?

Han sa bara att  " det har hänt ett problem, bry dig inte om det. " 

 Fhl-Det finns vittne som såg dig och Majd på Värnhemstorget och som berättar att ni 
gick fram till honom och frågade honom om knivskadan, vad säger du om det?

Jag har inte frågat någon något. Jag gick inte fram till någon. 
 
 Fhl-Så du menar att du inte gick fram till det här vittnet?

Majd kanske stod och pratade med någon när han rökte, jag har inte uppmärksammat det.

 Fhl-Varför skulle vittnet säga det här om det inte är sant?

Jag vet inte, jag känner inte någon. 

 Fhl-Varför skulle du bege dig till Värnhemstorget?

Bara så, varför inte. 

 Fhl-Varför ville Majd att du skulle ta dig till värnhemstorget?

Han ringde och sa att han hade något problem och ville jag skulle komma dit. 

 Fhl-Hade du kontakt med Abed innan händelsen?

Han ringde mig. 

 Fhl-Hur dags ringde han dig?

Han ringde mig samma dag. Minns inte riktigt när men jag tror det var vid elva tiden, det var 
i alla fall innan jag pratade med Majd på telefon.  

 Fhl-Vad sa han till dig då?

"Är det du som har bråkat på Värnhem " frågade han. Jag sa ," bror jag är hemma, vem är 
det som sa till dig att jag har bråkat" frågade jag honom. Han svarade,  " Majd ringde mig 
och sa att det var du som hade bråkat" sa han. Ja sa  " nej det är inte jag"  så sa han  " okej "
 sen la han på luren. Det lät som han nyss hade vaknat. Detta är allt som hände mellan mig 
och Abed. 

 Fhl-Vilket bråk syftade Abed på?

Jag vet inte. Han kanske trodde någon hade blandat ihop mig med Majd på skolan. 
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 Fhl-Varför bryr sig Abed så mycket om Majd?

Det är hans vän och han vill kanske hjälpa honom. 

 Fhl-Du ringde Majd kl 10:39.03 och det samtalet varade i 49 sekunder, vad pratade ni 
om?

Jag minns inte det. Jag vet att han har ringt mig och jag har ringt tillbaka. Jag minns inte vad 
jag har sagt.

 Fhl-Du ringde Majd kl 10.39.05 , vad pratade ni om då?
Jag minns inte. 

 Fhl-Majd ringde dig 10:40.06 och det samtalet varade i 48 sek, vad pratade ni om?

Dem här samtalen handlar om samma sak,  " var är du, jag är bussen" typ sådana här saker. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Al-Mslhani, Mohammed
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

3377
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-20
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

15:27
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Mohammed är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner dem inte men Majd går i min klass. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Det uppstod missförstånd mellan Majd och Ali som går i min klass. 

Jag satt i klassrummet strax innan lektionen skulle börja, när Majd och den äldre killen kom 
och skulle attackera Ali. Dem slogs med varandra och jag försökte sära på dem, min lärare 
gjorde också ett försök men lyckads inte så vi gick ut allihop från klassrummet.  När jag var 
utanför klassrummet såg jag att dem här två killarna sprang iväg tillsammans ut från 
klassrummet. När vi kom tillbaka till klassrummet såg vi en stor blodpöl.  Jag vet inte vad Ali 
har blivit slagit med för tillhygge, för vi lämnade klassrummet för att dem slogs med stolar 
och bord. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Kan du berätta mer detaljerat om hur killarna kom och skulle attackera Ali. 

När slagsmålet började så var det Majd som startade slagsmålet. Han plockade något från 
golvet och började slå Ali med det och sen attackerade båda två Ali. 



 Fhl-Vad var det Majd slog Ali med?

Det är ett dörrstopp. 

 Fhl-Hur många gånger slog han Ali med dörrstoppet?

Jag minns faktiskt inte. 

 Fhl-Hur slog han Ali med dörrstoppet?

 Han höll i dörrstoppet och slog Ali på huvudet med det. Sen började dem slåss med stolar. 

 Fhl-Vem slogs med stolar?

I början av bråket plockade Majd en stol, jag tror inte dem andra bråkade med stolar. Efter 
han tagit dörrstoppet tog Majd en stol. 

 Fhl-Vad hände sen?

Sen bröt tumultet ut och det blev kaos i klassrummet. 

 Fhl-Slog Majd Ali på annat sätt?

Efter han hade slagit honom med dörrstoppet lyfte han en stol och ville slå honom med 
stolen. 

 Fhl-Slog Majd Ali med stolen?

Jag vet inte, jag kan inte säga för jag lämnade klassrummet. 

 Fhl-Den äldre killen, vad gjorde han när Majd slog Ali med dörrstoppet?

Dem attackerade honom, det gick väldigt fort så man ville bara lämna klassrummet. 

 Fhl-Såg du att den äldre killen slog Ali?

Båda angrep Ali, jag kan inte säga hur för att det gick väldigt fort. 

 Fhl-Vad gjorde Ali när han blev slagen av Majd?

Han försökte försvara sig. 

 Fhl-Hurdå?

Han slogs tillbaka, men det var deras fel för det var dem som attackerade honom. 

 Fhl-Beskriv hur Ali slogs tillbaka. 

Jag kommer inte ihåg eftersom jag gick ut. 

 Fhl-Såg du att Ali försvarade sig?

Javisst. 
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 Fhl-Hur försvarade Ali sig då?

Han lyfte ingenting eller så han bara försvarade sig. Han kanske hade händerna framför 
ansiktet och huvudet för att skydda sig. Han slogs tillbaka för att få bort dem. 

 Fhl-Men hur slogs han tillbaka?

Jag minns inte riktigt, men jag tror att han knuffade bort dem. 

 Fhl-Såg du att både den äldre killen och Majd gick mot Ali när dem kom in i 
klassrummet?

Ja inledningsvis när dem kom in i klassrumet. 

 Fhl-Beskriv detaljerat hur dem gick mot Ali. 

Ali stod upp i klassrummet, det var solklart att båda två ville slå Ali, det såg man på dem. Det 
var Majd som började slå Ali. 

 Fhl-Hur kunde man se att dem ville slå Ali?

Man såg på deras ansiktsuttryck att dem var arga och att dem var där för att slå honom. Den 
äldre killen som kom in är en främmande person för mig, han går inte ens på skolan. 

Fhl-Sa dem något när dem kom in i klassrummet?

Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Det fanns andra elever och läraren var också där 
så det blev kaotiskt i klassrummet. 

 Fhl-När lämnade du klassrummet?

När borden vältes och slagsmålet var i gång så gick jag ut. Ingen var kvar i klassen enbart 
dem som slogs mot varandra. 

 Fhl-Vem välte borden?

Borden förflyttades på grund av slagsmålet. Jag kommer inte ihåg. 

 Fhl-Såg du att alla tre befann sig i klassrummet, Ali, Majd och den äldre killen under 
tiden misshandeln pågick?

Ja. Killarna var ju där för att slå Ali. 

 Fhl-Vet du varför dem misshandlade Ali?

Jag vet inte varför men det uppstod ju missförstånd mellan Majd och Ali. 

 Fhl-Kan du berätta om det här missförståndet mellan Majd och Ali?

Jag vet inte, jag kan inte berätta något jag inte är säker på. 
Jag hörde att dem diskuterade med varandra under lektionen men jag var fokuserad på läraren 
så jag hörde inte vad dem sa. Jag tror att det var Majd som initierade samtalet och som 
började prata. Ali satt bredvid mig i klassrummet och vände sig hastigt om, han hörde något 
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sägas men jag fokuserade på läraren. 

 Fhl-Hur kunde du inte ha hört vad som sades mellan Ali och Majd, om Ali satt bredvid 
dig i klassrummet?

Jag var fokuserad på läraren och lektionen så jag hörde inte vad dem sa. 

 Fhl-Var befann du dig när du såg att dem sprang ut från klassrummet?

Jag satt utanförklassrummet, kanske 6 meter ifrån när jag såg att dem sprang ut från 
klassrummet. Dem var inne i klassrummet mellan 40 sekunder och en minut bara sen sprang 
dem ut. 

 Fhl-Mot vilken riktning sprang dem mot när dem lämnade klassrummet?

Dem sprang höger ut från klassrummet så dem kom fram till en dörr som leder till trappan.  

 Fhl-Hur många håll kan man springa mot när man tar sig ut från klassrummet?

Om man tar höger när man går ut från klassrummet så kommer man till en dörr som leder till 
trappan. Om man tar vänster så kommer man till en lång korridor. Skolan är stor på 4 
våningar. 

 Fhl-Bar någon av dem två killarna en kniv när du såg dem springa ut från 
klassrummet?

Jag var inte uppmärksammad på det, jag vet faktiskt inte. Kniven såg jag aldrig men jag tror 
att Ali blev skadad av en kniv. 

 Fhl-Har du något mer du vill tillägga?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Mohamed, Aragsan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorssystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

920
Språk

Somaliska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-20
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:44
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet.
 
Vittnet: Aragsan är införstådd med att det hålls ett förhör med henne.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner inte dem men en av dem går i min klass. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.
  
Killarna i klassen pratade arabiska och jag pratar inte arabiska. 

Läraren Andreas var i klassen och höll lektion. Det var två killar som gick in i klassrummet 
och öppnade dörren och pratade med läraren. Dem här två killarna pratade arabiska med 
varandra och jag hörde inte vad dem sa till läraren. Läraren försökte hejda dem, och sa:  " 
stopp, stopp, ni får inte komma in, ni får inte komma in, vi har en lektion nu." 
Det började bli oväsen. Killarna började prata högt och dem var arga. Dörren till klassrummet 
var öppen och killarna väsnades och dem var arga. Jag tror det var under rasttiden, för 
plötsligt samlades så många elever där och jag sprang då ut från klassen. När jag sprang ut 
från klassen såg jag sen också att läraren befann sig utanför klassrummet och tittade på sin 
telefon. Jag har inte sett vad som hände efteråt. När det blev så mycket oväsen i klassen 
sprang jag därifrån för jag gillar inte bråk. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Vad menar du med att killarna pratade med läraren?



Dem hade ingen konversation men läraren sa till dem "  stopp, stopp, ni får inte komma in, ni 
får inte komma in, vi har en lektion nu."

 Fhl-Vad hände sen?

Dem gjorde inget medan jag var där förutom att skrika och många personer samlades där och 
då sprang jag ut från klassrummet 

 Fhl-Såg du att dem två killarna var arga och hörde du att dem skrek?

Ja, dem skrek på deras språk och man kunde se på deras kroppspråk att dem var arga. 

 Fhl-Hur försökte läraren hejda killarna?

Han sa "  stopp, stopp, ni får inte komma in, ni får inte komma in, vi har en lektion nu " och 
visade också med händerna när han sa  "stopp, stopp." 

 Fhl-Vart tog du vägen när du sprang ut från klassrummet?

När man går ut från klassrummet kan man antingen ta höger eller vänster sida och jag sprang 
mot vänster sida. 

 Fhl-Såg du dem två misstänkta killarna något mer?

Nej. 

 Fhl-Finns det något mer du vill tillägga?

Nej.

 UPPLÄST OCH GODKÄNT 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Hasan, Ahmed
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

920
Språk

Somaliska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-20
Förhör påbörjat

17:00
Förhör avslutat

17:46
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Ahmed Hasan är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Nej vi känner inte varandra men en av dem går i min klass. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Det enda jag såg var någon som torkade av blod. 

Jag blev sen efter rasten. Orsaken till att jag var sen var för att jag var hungrig och gick och åt 
lunch, så jag var inte där när dem bråkade.När jag kom tillbaka till klassrummet så var det 
andra lärare som höll på att torka bort blodet från golvet. Eleverna och min lärare var inte i 
klassrummet. Det var därför dem lärarna som höll på att torka bort blodet från golvet frågade 
mig om jag tillhörde klassen. Då berättade dem att det har hänt någonting och att hela klassen 
har flyttat en våning ner. När jag kom ner till klassen sa har dem sagt till oss att vi är lediga 
och kan åka hem. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Uppmärksammade du om något hände på rasten?

Innan vi gick ut på rasten, så gick dem här två killarna, en av dem misstänkta och målsägande 
ut tillsammans och argumenterade med varandra. 



 Fhl-Vad hände sen?

Jag vet inte, för när dem argumenterade så pratade dem arabiska så jag förstod inte.  

 Fhl-Argumenterade dem i klassrummet?

Dem växlade några ord medan dem var i klassrummet och därefter gick dem ut 
tillsammans. 

 Fhl-Hur nära satt du dem i klassrummet?

Jag satt i sista raden i hörnet närmast väggen, väggen där klassrumsdörren är. Målsägande satt 
i första raden längst fram i mitten. Den ena misstänkta killen satt rakt bakom målsägande på 
andra raden men också i mitten. 

Fhl-Du säger att du satt längst bort i klassrummet i ena hörnet, hur kunde du då höra 
dem prata?

Jag uppmärksammade att dem pratade och att dem sedan lämnade klassrummet tillsammans. 

 Fhl-Vad var det som gjorde att du uppmärksammade dig på dem?

Nej jag bara hörde att dem pratade och sen hoppade dem upp med en gång och lämnade 
klassrummet. 

 Fhl-Hur hade du beskrivit deras tonläge när dem pratade?

Det var vanligt, dem höjde inte rösterna. 

 Fhl-Såg du dem på rasten?

Nej. Dem gick ut tillsammans innan rasten började. Det var en vanlig rast vi hade, men jag 
gick för att äta en tidig lunch för jag var hungrig så jag gick och åt lunch med andra elever 
ungefär vid elva tiden.  

 Fhl-Finns det något mer du vill tillägga?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Hasan, Ahmed; 2017-09-20 17:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Lundqvist, Sandra
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-22
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Sandra är införstådd med att hon som närstående till en av dem misstänkta inte 
behöver vittna. Sandra väljer att vittna och är införstådd med att ett förhör hålls med 
henne. 

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Abed är min före detta pojkvän. Den andre känner jag inte. 

 Vittnet ombeds berätta fritt och så detaljerat som möjligt gällande sin kontakt med 
Abed Salameh den 29e augusti 2017. 

Det enda jag minns från den 29e augusti var att jag pratade med honom vid 12:00 eller 13:00 
tiden och vi planerade att träffas. Jag sa att jag skulle upp till stan och fixa något. Jag sa att 
jag skulle höra av mig. Jag stack till stan och vi pratade inte mer efter morgonsamtalet då vid 
13:00 tiden. 

Jag stack till SEB och lämnade in några mynt och efter det ringde jag honom vid 15:00 tiden 
men fick inget svar. Han svarade inte mig. Jag ringde honom flera gånger och skickade 
meddelanden om han kunde svara. Vi har haft ganska mycket tjafs sedan innan. Han svarade 
inte. Jag stack i närheten av var han bor och väntade på honom vid 17:00-17.30 och sen gav 
jag upp för då hade jag ringt honom ett antal gånger och han kom inte.  

Han ringde upp mig vid nio på kvällen den dagen. Vi pratade ganska länge. Då hade han 
blivit släppt från häktet sa han. Då sa han att polisen hade tagit honom. Då blev jag arg och 



frågade varför, vad han hade gjort. Då sa han att han inte hade gjort något. Han sa att dem 
hade kommit utanför hans hem och tagit honom när han skulle träffa mig och jag skällde ut 
honom för det för jag var arg. 

 Förhörsledarens frågor:

Fhl-Berätta om samtalet kl 10.42 då när du ringde upp honom.

Han frågade mig om jag är vaken. Han sa ring upp mig när du har vaknat. 

 Fhl-Vad handlade samtalet om när du ringde upp honom kl 11:00?

Han frågade mig när jag ringde upp honom igen om jag somnade om så sa jag nej. Han 
frågade mig om vad jag skulle göra och jag sa att jag inte hade något att göra. Jag sa att jag 
skulle gå in och duscha och höra av mig senare. 

 Fhl-Hur lät han när du pratade med honom?

Vid det första samtalet lät han trött och vid det andra samtalet lät han glad och vanlig.

 Fhl-Hörde du något i bakgrunden när du pratade med honom?

Nej ingenting faktiskt. 

 Fhl-Varför ringde du honom 7 gånger mellan kl 12.44 till 12:53? 

Det måste ha varit för jag var på stan och jag var färdig och ville träffa honom. 

 Fhl-Vad skulle Abed göra den dagen?

Han skulle träffa mig på eftermiddagen när jag var klar på banken och sen skulle vi gå och 
äta eller gå hem till hans familj den dagen. 

 Fhl-Vad menade han med det smset han skickade till dig den 2017-08-29 kl 18:49:41? 

Han skrev när han berättade att polisen tagit honom. Han sa att:  " någon har nämnt mitt 
namn och jag ska ta reda på varför. "

 Fhl-Vem ska ha nämnt hans namn?

Ingen aning.

 Fhl-Hur skulle han ta reda på det?

Det har jag ingen aning om. 

 Fhl-Varför hade han blivit tagen av polisen?

Enligt honom så visste han inte, dem hade kommit utanför hans hem och tagit honom. Han 
säger att han inte har gjort något och att någon har nämnt hans namn. 

 Fhl-Har Abed berättat för dig om vad som hände den 29e augusti?

Nej ingenting. Han har inte berättat något för mig. 

Förhör med Lundqvist, Sandra; 2017-09-22 14:45   diarienr: 5000-K1058718-17
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 Fhl-Har du något du vill tillägga?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Lundqvist, Sandra; 2017-09-22 14:45   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Mohammad, Najah
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-27
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:47
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Najah är införstådd med att det hålls ett förhör med henne.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner Majd som alla andra elever i klassen genom att jag är elevassistent/studiecoach till 
alla elever. Den andre misstänkte killen känner jag sedan innan då han också var elev på 
skolan, ungefär för 3 år sedan. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Jag var i skolkorridoren när jag fick samtal från min kollega. Hon bad mig att gå till 
klassrummet SPR17DC för det hade hänt ett bråk mellan två elever, mellan en som heter Ali 
och en annan men hon sa inte namnet på den andre eleven. Jag frågade henne var hon var så 
sa hon att hon skulle med Ali till biträdande rektor. Jag var på väg till det klassrummet och då 
träffade jag på en annan elev som hade med sig en liten väska. Jag frågade honom var han 
skulle och han sa  " jag kommer tillbaka." Jag sa:  "nej men var ska du?" så sa han:  " säg inte 
var jag ska men jag ska gå till Majd och lämna den här väskan men snälla kom inte med mig" 
sa han.  "Varför ska jag inte följa med dig" fråga jag honom,  "snälla fråga inte mig jag vet 
inte " svarade han. "Säg till mig vem som bråkade" frågade jag och då sa han:  " det var Ali 
och Majd som bråkade." Då sa jag till honom :" gå, jag ska inte följa med. "

Han gick ner för att lämna väskan till Majd och jag fortsatte min väg till klassen. Jag kom in 
till klassen och frågade eleverna vad som hade hänt. Det var en elev som berättade att det 
hade varit tjafs i klassen och dem hade sagt fula ord till varandra att dem hade gått ut och dem 



vet inte vad som hände. Sen gick jag för att leta efter Majd. 

Jag träffade Majd i trappen inne i skolan. Han skulle upp till klassen tror jag. Jag sa till 
honom  "stanna här jag vill prata med dig." Han sa:  "jag vill också prata med dig." Han 
frågade mig vad som hade hänt och jag sa :" det är det jag vill fråga dig om." Han sa:"  han 
slår mig, okej låt honom slå mig, han ska få se." Jag frågade honom vem som har slagit 
honom men han ville inte säga något. Han ville inte heller följa med mig till biträdande 
rektorn fastän jag insisterade. Han repeterade samma mening om igen, många gånger:"  han 
slår mig, okej låt honom slå mig, han ska få se. " Efter jag pratat med Majd en stund gick vi 
till biträdande rektorn för han ville inte följa med först. Vi befann oss utanför rektorns 
expedition för rektorn var inte inne och på plats och där fanns även läraren Andreas.   

Majd har då en telefon i handen, han försökte ringa någon men jag visste inte vem han 
försökte ringa faktiskt. Jag sa till honom:  " du får inte ringa till någon" men han lyssnade 
inte. Han ringde men ingen svarade honom och sen så han la på, efter det fick han samtal. 
Majds mobil ringde. Jag hörde honom säga:  "Abod, du sover och din bror har blivit 
slagen." Abod är smeknamn till Abed. Då sa jag till honom och argt och skrek på honom 
 "stäng av mobilen och lägg den i fickan. "

Biträdande rektorn kom och vi pratade tillsammans med honom, Andreas och Majd. Dem 
pratade med honom och Majd berättade för dem vad som hade hänt. Majd och Ali hade gått 
ut från skolan och Ali skallade Majd med huvudet. Då hade Majd blivit mycket överraskad 
och förvånad över att Ali slagit honom så. Vi lugnade ner Majd och sedan sa Majd att det är 
ok och att ingenting kommer att hända. 

Rektorn frågade Majd om han ska gå in till klassen och fortsätta lektionen och Majd svarade 
ja. Andreas, läraren frågade också Majd om han ska in till klassrummet igen och Majd 
svarade ja. Efteråt gick Majd med Andreas för dem skulle till klassrummet och sa jag till 
Andreas att jag kommer snart. Biträdande rektorn Klas ville prata lite med mig. Jag själv sa 
till rektorn att jag litade inte på Majd när Majd sa att allt är ok. Jag berättade för rektorn att 
Majd ringt till någon annan och jag berättade om vad jag hört och detta sa jag till den 
biträdande rektorn. Jag sa till rektorn att jag ska försöka vara utanför klassrummet om något 
skulle hända.

Jag gick från rektorn och skulle till klassen när jag fick samtal från min kollega som sa att 
Majd står på 4 våningen och jag undrade vad han gjorde där för han skulle gå med läraren till 
klassen. Jag gick till 4 våningen men hittade inte honom. Jag gick ner till receptionen men 
hittade inte honom där heller. Jag gick fram till skolans huvudentré och såg att Majd stod där 
ute. Det såg ut som att han väntade på någon. Han kollade åt vänster och åt höger. En elev 
skulle gå ut via huvudentrén och jag pratade med eleven och när jag sen kollade tillbaka ut 
hade Majd försvunnit. Så jag gick till andra sidan i skolan på fredmansgatan och kollade där 
och gick där ute, men hittade inte Majd. Vid denna tid hade Majds klass lunch. Jag tänkte 
kanske att något skulle hända i matsalen så jag sprang till matsalen. Medan jag befann mig i 
matsalen fick jag bråklarmet. När jag fick bråklarmet gick jag till receptionen men 
receptionisten visste inte vart bråket ägde rum. Vi spred ut oss vi personalen för att lokalisera 
vart bråket ägde rum. Sedan fick jag samtal från min kollega som sa: " kom till E2" där hade 
Ali förflyttats till toalettera och där låg Ali på golvet och det var mycket blod på golvet. 

 Förhörsledarens frågor: 

 Fhl-Vem är eleven som lämnade väskan till Majd?

Han heter Abdulrahman och går i samma klass som Majd och Ali. 

Förhör med Mohammad, Najah; 2017-09-27 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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 Fhl-Hur såg väskan ut?

Jag tror den var beige och brun men är inte så säker. Det var en liten väska. Det är en väska 
som killar brukar ha på sig över axeln. 

 Fhl-Varför sa han till dig:  " säg inte var jag ska men jag ska gå till Majd och lämna den 
här väskan men snälla kom inte med mig"?

Han sa " snälla säg inte att jag sagt till dig att jag ska lämna väskan och följ inte med mig." 
Jag tror han sa så för att han inte vill att jag ska berätta för Majd att han lämnade väskan till 
honom och jag tror han sa" följ inte med mig" för att Majd inte ville jag skulle veta var han 
befann sig och för att Majd inte ska blli arg på Abdulrahman.

 Fhl-När Majd sa sådär: "  han slår mig, okej låt honom slå mig, han ska få se." Vilket 
språk sa han det på?

På arabiska. 

 Fhl-Hur många gånger sa Majd det?

Han repeterade det många gånger, 4-5 gånger kanske tills vi kom fram till rektorns 
expedition. 

 Fhl-Vad pratade du och Majd om innan ni gick till rektorn?

Jag ställde frågor till honom om vad som hade hänt men han fortsatte repetera det där. Jag sa 
till honom :" om du inte kommer till biträdande rektorn, kommer problemet bli ännu större, 
det är bättre att du pratar med rektorn och berättar vad som har hänt." Han lysande på mig 
och vi gick sen till rektorn. 

 Fhl-Hur vet du att Abod är ett smeknamn till Abed?

För jag vet för det är ett arabiskt namn, att Abod är ett smeknamn till Abed. Jag har även hört 
Majd säga Abod till en annan kille som hette Abed och som gick på skolan förra året. 
Jag vet att Abod är smeknamn till Abed även på grund av mitt jobb att jag dagligen är bland 
elever så hör jag hur eleverna brukar kalla varandra. Dem har smeknamn som dem kallar 
varandra vid. 

 Fhl-Vad sa rektorn när du berättade att Majd hade ringt någon?

Efter att jag berättat för rektorn det, föreslog jag att vi personalen ska hålla extra koll och vara 
utanför klassrummet. Rektorn svarade då  " okej gör det. "

 Fhl-Beskriv var Majd stod när du såg honom utanför skolan?

Majd stod på andra sidan vägen, mitt emot skolans huvudentré, med ansiktet mot mig och 
han stod vid ett cykelställ. Han tittade konstant åt höger och åt vänster och det såg ut som att 
han väntade på någon. 

 Fhl-Vad heter kollegan som ringde dig den dagen?

Hon heter Sophia Mohammad. 

Förhör med Mohammad, Najah; 2017-09-27 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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 Fhl-Har du något mer du vill tillägga?

Det finns obehöriga som kommer till skolan som vill veta vem som är vittnen till den här 
händelsen. 

 Fhl-Har du sett dessa personer?

Nej jag har inte sett dem min kollega Sophia Mohammad har sett dem.

 Fhl-Hur många personer rör det sig om?

Det har antingen varit två eller tre personer. 

 Fhl-Hur många gånger har dem kommit till skolan?

Min kollega Sophia har sett killarna 2 gånger efter händelsen. En gång inne i skolan när dem 
kom fram och pratade med henne och en gång såg hon dem utanför skolan.

 Fhl-Hur vet du att dem vill veta vilka vittnena är?

Dem frågade min kollega Sophia vem som är vittnen till den här händelsen och dem sa att 
dem hade hört hennes namn i tingsrätten. Hon känner sig lite orolig över detta. Vi berättade 
för biträdande rektorn om det här så rektorn vet om detta. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT

Förhör med Mohammad, Najah; 2017-09-27 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Mohammad, Subhia Tawfik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-02
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:57
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Vittnet: Subhia är införstådd med att det hålls ett förhör med henne.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med den misstänkte?

Jag känner dem genom skolan. Abed gick på Värnhemskolan tidigare och jag känner Majd 
genom att han är en av våra elever. 

 Vittnet ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat så möjligt.  

Dagen började med att jag hade ett samtal med min chef med biträdande rektor Klas. När vi 
var färdiga gick jag ut från kontoret och träffade Ali och hans mentor Andreas Leo. Andreas 
berättade att Ali och Majd har bråkat och att dem är på väg till rektorn och Andreas undrade 
om jag kan tolka för Ali. Det är ett av våra uppdrag i skolan att tolka för elever. Vi gick till 
biträdande rektorn Klas och innan vi satte oss, sa Andreas att klassen är ensam utan lärare och 
då ringde jag min kollega Najah och bad henne att gå till klassen tills Andreas kommer. 

Jag tolkade vad Ali berättade om hur dem hade bråkat. När vi gick ut från chefens kontor, 
träffade jag min kollega Najah tillsammans med Majd utanför chefens kontor. Andreas 
undrade om jag kunde följa med Ali till klassen för att Andreas ville också vara med när 
Majd skulle in till rektorn.

Jag gick med Ali ner till klassrummet och stannade där tills Andreas Leo kom tillbaka. Allt 
var normalt, det var lugnt. Andreas kom själv utan Majd och jag undrade var Majd var så 
svarade Andreas att han inte visste var han var. Jag gick till matsalen och träffade Majd 



utanför matsalen och frågade honom vad han gör där och jag sa till honom att han lektion.  
Han svarade att han ska gå snart, att han ska äta lunch, då svarade honom att han inte har 
lunch nu, att han får äta när hans klass har lunch så svarade han :" ja jag ska gå nu, jag ska 
gå nu. "

Medan jag pratade med honom ringde Majds telefon hela tiden. Jag ringde till Najah och sa 
till henne att, Majd står här och frågade om hon kunde ta honom till klassen. Jag sa till Majd 
att han får gå till klassen för jag var tvungen att gå till matsalen. 

Det gick nästan 15-20 minuter till dess att vi fick bråklarmet, ett meddelande man får på 
tjänstemobilen. Innan vi fick bråklarmet kom Najah till matsalen och sa att hon inte hittar 
Majd. När vi fick bråklarmet sprang vi direkt till receptionen. På väg till receptionen ringde 
jag Andreas Leo för när jag såg Majd innan, så var han upprörd så jag anade att något hade 
hänt mellan Ali och Majd.

Jag ringde Andreas och frågade var dem var, han förklarade att dem var vid toaletterna vid 
CE2. Biträdande rektor undrade också vart bråket ägde rum, vi var vid receptionen då. Jag 
berättade för rektorn var Ali och Andreas är. När vi kom dit hade dem redan ringt 
ambulansen och Ali låg där med mycket blod på golvet. Jag väntade på polis och ambulans 
utanför skolan och visade dem vägen till var Ali låg. 

 Förhörsledarens frågor: 

 Fhl-Vad berättade Ali om hur dem hade bråkat?

Han berättade att Majd sitter bakom Ali, Ali sitter längst fram i klassrummet. Majd brukar 
prata mycket under lektionstimmen. Ali tittade bakom sig och tittade på Majd. Efter det 
började Majd säga :" varför tittar du så, vill du bråka?" Dem gick ut utanför skolan och 
bråkade där och Ali slog honom för att Majd ska ha sagt fula saker om Alis familj. Ali 
förklarade inte exakt hur han slog honom, men han förklarade att han slog honom. Majd ska 
ha sagt till Ali under lektionen och utanför skolan :" Vill du bråka? vet du inte vem jag är?"
 Ali berättade för rektorn att han inte ville bråka men att Majd försökte provocera honom. 

 Fhl-Hur verkade Majd när du träffade honom utanför matsalen? 

Han var mycket upprörd och stressad. Hans mobil ringde hela tiden men han ville inte svara 
inför mig. Men när jag ringde min kollega Najah så passade Majd på att svara på sin telefon. 

 Fhl-Hur dags var klockan då ungefär? 

Klockan var nog elva eller strax över elva, jag kommer inte ihåg riktigt. 

 Fhl-Hur försvann Majd sedan?

Jag väntade inte tills Najah kom efter att jag hade ringt henne, för jag var tvungen att gå till 
matsalen. Jag tänkte aldrig att Majd skulle göra något. 

 Fhl-Jag har pratat med Najah och hon har uppgett att obehöriga personer har kommit 
fram till dig efter den här händelsen, stämmer det?

Det finns två killar som har kommit till skolan, dem frågade efter en personal som jobbade på 
Startskolan innan men han har slutat för längesen, dem frågade var han jobbar nu. Sen sa dem 
att dem letar efter vittnen som ska ha vittnat om Majd och denna händelse. Dem sa att dem 

Förhör med Mohammad, Subhia Tawfik; 2017-10-02 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17

 200



har två andra killar med sig från Rosengård som också är på skolan. 

Jag bad dem att gå ut annars kommer skolan polisanmäla dem. Jag sa att skolan har kameror 
och att all personal vet vilka som är obehöriga på skolan. Jag ville dem skulle bli rädda och 
gå.  En av dem sa att dem hade hört mitt namn på en rättegång. Jag förklarade att jag inte 
heter Sofia, bara att jag kallas så och att det är omöjligt att dem ska ha hört mitt namn 
någonstans. Genom att säga så till mig tror jag att dem försökte få mig säga vem som är 
vittnen till händelsen. En av killarna som sa sådär sa:  "okej men då kommer vi igen tills vi 
har hittat vittnen."

 Fhl-Kan du beskriva deras utseende och klädsel?

Dem är cirka 1.70, bägge har lite skägg. En av dem är lite ljusare i skägget och hade svart 
keps och den andre är lite mörkare i håret, bägge har arabiskt ursprung.  Bägge hade svarta 
jackor och jeans byxor på sig. 

 Fhl-Vem av dem här killarna sa att dem kommer igen tills dem hittat vittnena?

Den killen som hade lite mörkare hår, det var han som pratade mest. Medan den killen med 
ljusare skägg sa att han hade hört mitt namn på en rättegång.

 Fhl-Hur kändes det?

Jag blev jätterädd och jag är fortfarande jätterädd för dem här killarna. 

 Fhl-Har du sett dem här personerna fler gånger?

Jag har bara sett dem en gång efter händelsen på skolan.  

 Fhl-Hade du känt igen killarna om du hade sett dem igen?

Ja. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Sabbagh, Asmaa
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

837
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Synnerligen grov misshandel, den 29 augusti 2017 kl 11:35 på Startskolan, Kungsgatan 44 i  Malmö
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-06
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet.
 
Vittnet: Asmaa är införstådd med att det hålls ett förhör med henne.

Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med dem misstänkta?

Jag känner bara Abed Salameh, han är min svåger, min makes bror. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Jag har gått igenom Abeds mobiltelefon och har funnit att du Abed haft kontakt 
med varandra den 29 augusti vid 11:21 tiden, vad kan du berätta om det här?

Ja jag har haft kontakt med honom, jag har ringt och smsat honom i samband med att polisen 
kom hem till mig för jag var rädd för att polisen skulle göra honom något. Jag ville att Abed 
skulle ge sig av från Arbetsförmedlingen.  

 Fhl-Vad menade du med det smset du skickade till honom på arabiska  "gå ut därifrån 
snabbt? "

Han sa att han var på Arbetsförmedlingen och jag sa  "gå ut därifrån snabbt" för jag trodde 
polisen skulle göra honom illa, så jag uppmanade honom att gå ut därifrån. Jag har dålig 
erfarenhet av polisen i Syrien så jag ville inte att polisen skulle göra honom illa. Polisen 
tvingade ut min man medan dem genomsökte bostaden och frågade oss var Abed var. 

 Fhl-Menar du att polisen eftersökte er lägenhet innan Abed blev misstänkt för brott?



Polisen har varit hos mig både den 29 augusti vid den tidpunkten då jag hade kontakt med 
Abed för jag ville han skulle ta sig därifrån och polisen har även varit hos mig den 30 augusti. 

 Fhl-Men jag har ju det dokumenterat när polisen eftersökte er lägenhet och det var 
den 30e augusti 2017?

Den 30 augusti bröt sig polisen in i vår lägenhet.

 Fhl-Varför skulle polisen söka efter Abed innan Abed ens blivit misstänkt för brott?

Det vet jag inte, jag bor med min man. Vad polisen tänker eller gör är inte min sak. 

 Fhl-Vad pratade du och Abed om den 29e augusti?

Först smsade jag Abed på Arbetsförmedlingen för han skulle ta sig därifrån. Sen ringde han 
mig flera gånger men jag kunde inte svara för jag passade min flicka. Jag svarade honom och 
sa att polisen varit hemma hos och frågat efter honom. Han frågade mig varför och jag 
svarade att jag inte visste. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du vet att Abed ska ha varit på Arbetsförmedlingen då?

Min man ringde på uppmaning av polisen den 29e augusti till Abed och Abed sa att han har 
varit på Arbetsförmedlingen. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Audeh, Amer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

3239
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Synnerligen grov misshandel på Startskolan i Malmö, kungsgatan 44, den 2017-08-29
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

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-24
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet.
 
Vittnet: Amer är införstådd med att det hålls ett förhör med honom.
Fhl-Är du släkt/närstående eller bekant med den misstänkte?

Jag känner bara Abed, han är min vän sedan cirka 2 år tillbaka.  

 Vittnet ombeds berätta fritt om sin kontakt med Abed den 29e augusti och så detaljerat 
så möjligt.  

Jag umgicks med Abed innan men på senare tid har vi börjat umgås mycket mer. 
Natten den 28e augusti övernattade Abed hos mig och den 29e augusti vaknade vi upp 
tillsammans och vi gick ut hemifrån tillsammans. Den 29e augusti var min första dag på 
Komvux Södervän,  vittnet visar kallelsen: kl 12:15 på Komvux södervärn, spårvägsgatan 9 i 
Malmö. Abed följde med mig dit. Åsa min lärarinna såg också att Abed var med mig där. Vid 
det här läget sa jag till min lärare att jag inte tänker gå i skolan första dagen, utan att jag 
tänker gå dagen efter vilket ledde till att jag och Abed lämnade skolan. 

Vi lämnade skolan och tog oss till Arbetsförmedlingen vid Möllevångstorget, dem hjälpte 
honom att söka efter jobb där, han sa inte mer vad det handlade om på Arbetsförmedlingen, 
han skulle bara dit. Därefter lämnade vi Arbetsförmedlingen. 

Vi hade en gemensam bekant som hade kommit från Tyskland, vi åkte och träffade honom på 
Möllevången. Sedan gick vi fyra och tog en promenad tillsammans, jag och Abed och den här 
killen från Tyskland och han hade med sig en annan person också.  Jag var med Abed hela 
dagen och vi två skiljdes åt först på kvällen för jag sen skulle resa till Holland. 



 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Beskriv vad ni gjorde på förmiddagen den 29e augusti innan ni gick till Komvux 
tillsammans?

Egentligen ingenting, vi vaknade på morgonen och var hemma hos mig. Vi åt frukost 
tillsammans sedan tog vi bussen till Södervärn till skolan. 

 Fhl-Hur dags tog ni bussen till skolan?

Jag minns inte. 

 Fhl-Skildes du och Abed åt den förmiddagen den 29e augusti?

Vi har inte skiljts åt överhuvudtaget.  När jag hade tiden kl 12:15 i skolan så väntade Abed 
utanför och min lärarinna såg också det. Om jag minns rätt så var vi i skolan lite tidigare än 
den avtalade tiden, klockan kan ha varit strax innan kl 12:00. 

 Fhl-Vi har information som visar att Abed var på Startskolan på förmiddagen då, hur 
förklarar du det när du säger att ni inte skiljdes åt den förmiddagen? 

Er information stämmer inte. Det var inte bara så att Abed bara var med mig den 28e och 29e 
augusti, han har varit med mig i en hel vecka innan dess. Mestadels tillbringade han sin tid 
hos mig, sov över hos mig några nätter och vi hängde ihop i princip varje dag tillsammans. 

 Fhl-Varför skulle vår information inte stämma?

Jag menar att jag är helt säker på det jag säger. 

 Fhl-Det är så här att vi har en övervakningsfilm som visar att Abed var på Startskolan 
den 29e augusti, vad säger du om det?

Okej visa mig den då. Det kan vara så att det inte är han på övervakningsfilmen, jag vet inte. 
Jag vet att han har varit med mig hela tiden den 28e och 29e augusti. Om någon har anmält 
Abed och skrivit fel information så är det varken mitt fel eller Abeds fel att man gör på det 
sättet. 

 Fhl-Varför ringde du Abed kl: 09:25 den 29e augusti, ett samtal som varade i 52 
sekunder, om det nu är så som du säger att han var hemma hos dig hela den 
förmiddagen?

Det är ingenting jag minns nu. 

 Fhl-Varför ringde Abed dig kl: 10:30:25 den 29e augusti, ett samtal som varade i 2 
minuter och 49 sekunder, om han var hemma hos dig hela den förmiddagen?

Jag kan inte minnas att vi haft dem här samtalen överhuvudtaget. 

 Fhl-Vad säger det här dig, att vi har en övervakningsfilm som visar att Abed varit på 
Startskolan den 29e augusti på förmiddagen. Vi har samtalslistor som även visar att ni 
två har ringt varandra den förmiddagen. Vad säger det här dig om det du påstår att ni 
har varit tillsammans hela den dagen och inte har skiljts åt?  
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Först och främst vill inte jag sitta här och påstå att filmen och samtalslistorna är felaktiga, 
men jag berättar hur jag ser på saken att jag och Abed inte har skiljts åt överhuvudtaget den 
29e augusti. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du är säker på det, att ni två inte har skiljts åt den 29e 
augusti?

För jag minns det så bra eftersom det var min första dag i skolan och vi träffade våra 
gemensamma kompisar efteråt. 

 Fhl-Kan du ha tagit fel på dagen, för vi har ju som sagt material som visar att Abed 
var på Startskolan den förmiddagen?

Nej det är det som är hela grejen. För jag hade mitt första möte på skolan och det är det som 
gör mig så säker på att han var med mig den dagen. 

 Fhl-Kan det vara så att Abed kan ha mött upp dig i efterhand, för att misshandeln på 
Startskolan ägde rum kl 11:35 och du hade en kallelse till Komvux kl 12:15?

Nej, han har inte mött upp mig i efterhand. Han var med mig hela tiden. 

 Fhl-Abed själv säger att han var på Startskolan den förmiddagen den 29e augusti, vad 
säger du om det?

Jag säger ingenting. 

 Fhl-Hur hade du velat definiera din och Abeds relation?

Jag lärde känna Abed i början när jag kom till Sverige. Dem senaste fem månaderna har vi 
umgåtts ganska tätt. Vi fikar tillsammans, går ut tillsammans och vi umgås dagligen. Vi 
kommer från samma område från Syrien, det är därför vi känner en viss närhet till varandra. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Alsis, Majd
Personnummer

19990104-0478
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Personal på boendet +

slagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-08-29 Hugo Cewers, Polisassistent
Tolk

Sahar Elias (order 5835713)
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och knivskurit

målsägande så att blodvite och smärta uppstått. Detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i Malmö

2017-08-29 kl. 11.35.
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

Hugo Cewers
Förhörsdatum

2017-08-29
Förhör påbörjat

17:02
Förhör avslutat

17:45
Förhörsplats

Arresten RCM
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hålls med telefontolk Sahar Elias på arabiska.
Den misstänkte och tolken uppger att de förstår varandra.

Den misstänkte upplyses om att detta är ett förhör.
Den misstänkte informeras om sin rätt att inte uttala sig angående brottsmisstanken.

Den misstänkte delges misstanke enligt ovan.
Den misstänkte uppger att han förstår misstanken.

Den misstänkte varken ERKÄNNER eller FÖRNEKAR delgivet brott. Erkänner att 
han har bråkat med målsägande men vet inte vem som har skurit vem.

Den misstänkte godtar att detta förhör hålls utan försvarare närvarande.

 Den misstänkte ombedes berätta fritt utifrån brottsmisstanken.
Vi bråkade på morgonen, jag och den här killen. Då gick vi ut. När jag pratade med honom 
skallade han mig på min näsa. 

Efter att jag blev skallad gick jag tillbaka till skolan. Fröken pratade med mig där inne. De 



frågade mig om jag skulle bråka med honom men jag sa nej. Jag ska inte bråka med honom 
men han måste låta mig vara.

När jag var klar ville jag gå tillbaka till klassrummet. Fröken följde med mig och sa att jag 
skulle gå till klassrummet och hon skulle gå till receptionen. Jag gick för att tvätta mig. 

När jag kom tillbaka var det någon vid dörren i klassrummet som frågade efter mig. Vi hade 
rast och när jag kom tillbaka stod han vid dörren men jag visste inte om han skulle bråka med 
den andra åt mig. Sen började han fråga vem det var som bråkade nyss.

Då höll de i varandra, han och killen som jag hade bråkat med. De tog i varandra. Sen gick de 
in och började knuffas, jag var också med och knuffades. Det var lärare och andra som 
försökte hålla i mig vid dörren för att jag inte skulle kunna komma närmare.

Då började de slåss, han och den andra. Jag gick ut från klassrummet direkt ut på gården. 

 Vem var det som var med när Ali blev misshandlad?
Jag vet inte vad han heter men jag känner igen honom. Han kommer till skolan ibland.

 Känner du honom sen innan?
Nej, jag känner inte honom.

 Varför bråkade du och Ali på morgonen?
Det var i klassrummet som vi började tjafsa. Ett ord från honom, ett ord från mig. Då sa han 
att vi skulle gå ut.

 Var det något specifikt som ni tjafsade om?
Nej, bara vanligt. 

 När Ali blev knivskuren i klassrummet, vad gjorde du mot Ali vid det tillfället?
Jag såg inte att han blev knivskuren. Jag var långt borta från honom. Du kan fråga läraren, jag 
såg ingen kniv alls.

 Gick du in i klassrummet samtidigt som den andra killen?
Ja men han gick in först. De stod och höll i varandra.

 Vad hände när du var inne i klassrummet?
Vi skrek på varandra och drog i varandra. Vi sköt undan stolarna.

 Vad gjorde du mellan 11.35 när du lämnade skolan och 13.30 när polisen grep dig?
Jag hade tid hos Socialtjänsten så jag tänkte att jag skulle gå på den här tiden och sedan till 
Polisen. Jag gick och satte mig bakom en kiosk.

 Var ligger denna kiosk?
Vid parken vid skolan.

 Hur länge satt du där?
I cirka en halvtimme. Jag gick tillbaka till skolan och vände.

 Var gick du då?
Jag stannade där och hängde, sen gick jag där ifrån.

Gick du till Socialen?
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Nej, när jag kom fram där ringde polisen och sa att jag måste komma.

 Var ville polisen att du skulle komma till?
De frågade var jag var och de sa att jag måste komma. Jag gick till mitt bostadsområde och de 
kom dit.

 Gör du anspråk på beslag (kläder och telefon)?
Ja.

Om jag ser killen som skar honom kommer jag känna igen honom direkt.

 Vem var det som skar Ali?
Jag gick inte nära, jag knuffade bara dem från varandra. Jag visste inte att det skulle bli 
problem. 

Ni kanske tror att det var jag som tog dit den killen till klassen men det gjorde jag inte. 

 Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Alsis, Majd
Personnummer

19990104-0478
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorsystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-09-06 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk

Platstolk: 1262
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och knivskurit

målsägande så att blodvite och smärta uppstått. Detta på Startskolant på Kungsgatan 44 i Malmö

2017-08-29 kl. 11.35.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lars Lanckler
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-06
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Häktet, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Lars Lanckler

Platstolk i arabiska med tolk nr: 1262 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig.  
 
Den misstänkte delges misstanke om grov misshandel, genom att tillsammans och i 
samförstånd med annan misshandlat och knivskurit målsägande så att blodvite och 
smärta uppstått. Detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i Malmö 2017-08-29 kl. 11.35.

Den misstänkte ombeds berätta fritt om händelsen och så detaljerat som möjligt. 

Vi var i klassrummet tillsammans med Ali. Vi tittade snett på varandra, det blev snack också 
så sa han till mig att vi skulle gå ut. Vi gick ut, under tiden jag pratade med honom så 
skallade han mig på min näsa. Jag skulle träffa lärarna om det här problemet i skolan mellan 
mig och Ali. Jag gick och tvättade mig och sedan gick jag ut och rökte. Sen kom jag in och 
var i korridoren, egentligen ville jag inte gå in i klassrummet. 



Efter jag kom tillbaka var det någon som knackade på dörren på klassrummet och undrade 
vem som bråkade. Sen blev det slagsmål. Han attackerade och slog till Ali. Under bråket, min 
lärare och andra unga män höll fast mig vid dörren. 

Jag har inte slagit Ali eller något annat. Jag och killen sprang ut genom dörren och gick 
därifrån. Jag känner inte den där killen, jag vet inte vem han är. Efter att jag hade fått slaget 
på näsan eftersom Ali skallade mig så minns jag inte så mycket. 

Jag berättar det jag minns, jag berättar sanningen nu. Du kan fråga läraren där att jag nästan 
förlorade medvetandet när jag blev skallad. 

Jag sitter här inne för att jag sitter falskt anklagad för att slagit och knivhuggit Ali medan han 
som har gjort det fortfarande går fri. 

 Förhörsledarens frågor:

Fhl-Vem är den här andra killen då?
Jag vet inte vem det är, jag känner inte honom och det är inte jag som har kallat på honom. 

 Fhl-Om du hade sett honom igen, hade du känt igen honom  då?
Ja kanske men jag fick en kraftig smäll mot huvudet. 

 Fhl-Enligt tidigare förhör, har du uppgett att du skulle ha känt igen killen direkt, den 
killen som skar Ali. Uppfattar jag det här rätt nu att den killen du var med den dagen, 
var den killen som knivhögg Ali?
Jag har inte sett någon kniv. Jag har sagt i mitt tidigare förhör att jag kanske skulle känna igen 
honom. 

 Fhl-Vem är killen på stillbilden du sprang tillsammans med i skoltrappen efter 
händelsen?
Jag går dagligen upp och ner genom trapporna i skolan, det är över 100 elever som går på 
skolan. 

 Fhl- Vem är killen på stillbilden?
Bilden är inte tydlig, jag vet inte. 

 Fhl-Vem är killen på bilden som stod tillsammans med dig på Värnhemstorget efter 
händelsen?
Det är min vän, vi är som bröder. 

 Fhl-Var han med i klassrummet?
Nej, jag bad honom komma efter det, han kom 1 timme efter. Han tolkade för mig när jag 
pratade med polisen. Han heter Awad Hussen. Han är född 1998, han går på Petriskolan och 
bor i Oxie. 

 Fhl-Nu när du har sett övervakningsfilmen, vem är personen du sprang tillsammans 
med i skoltrappen efter händelsen?
Jag vet inte vem det är, det är många som springer upp och ner för trapporna. 

 Fhl-Med tanke på att du tidigare sagt att du skulle ha känt igen killen direkt som skar 
Ali, undrar jag om det var den personen du sprang tillsammans med som skar Ali?
Nej det var inte han. Jag har verkligen inte heller sett när Ali blev knivhuggen. Jag har inte 
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känt till att det var en kniv inblandat i detta. 

 Fhl- Det finns ett vittne som uppger att du efter händelsen gick fram och frågade det 
här vittnet på Värnhemstorget om hur pass djup knivskadan var. Vittnet tog en bild på 
dig och din vän när ni stod på Värnhemstorget. Hur kommer det sig att du gick fram 
och frågade vittnet det här, med tanke på det du säger att du verkligen inte visste att en 
kniv var inblandad i händelsen?
Vi har inte pratat med honom. Det är en afghansk kille som själv kom fram till oss. Han 
pratade med mig och jag förstod inte alls. Han pratade på afghanska. Jag har inte frågat 
honom någonting om skadan.  

 Fhl-Varför skulle vittnet hitta på det här?
Jag vet inte. Jag hade ingen aning att det var någon kniv inblandad det är därför jag inte har 
brytt mig heller. 

 Fhl-Beskriv hur den andra killen ser ut, den killen som du var med i klassrummet. 
Jag kom från ett håll till klassrummet. Den här killen stod vid dörren till klassrummet. Jag satt 
mitt emot klassdörren, det finns stolar där. Eleverna från klassen höll på att komma ut från 
klassrummet.  

 Fhl-Kan du beskriva hans utseende. 
Han var vanlig, i min längd kanske. Han var lite kraftigare än mig.

 Fhl-Vad hade han för ögonfärg, hårfärg och/eller hudfärg? 
Minns inte hans ögonfärg, hårfärg eller hudfärg. 

 Fhl-Vad hade han för kläder på sig?
Jag minns inte, jag har ingenting med det här bråket att göra. 

 Fhl-Jag har vittnesuppgifter som uppger att du har slagit målsägande med en 
sopborste, vad säger du om det?
Det stämmer inte, det där är Alis vänner. Jag bara knuffade undan stolar och bänkar i 
klassrummet. 

 Fhl-Menar du att dem ljuger?
Jag vet inte. 

 Fhl-När du knuffade undan stolar och bord, var det innan eller efter du satte dig 
utanför klassrummet?
Medan Ali och den här killen bråkade inne i klassrummet det var då jag knuffade undan 
stolar och bord. Läraren och elever lyckades hålla fast mig vid klassdörren. 
 
 Fhl-Hur kunde du knuffa undan stolar och bord medan dem höll fast i dig?
Jag kunde röra mig litegrann. 

 Fhl-Vad var syftet med att knuffa undan stolar och bord då?
Jag var ju arg. Jag hade blivit slagen och alla pratade om att jag hade blivit slagen. 

 Fhl-Det du sa i början, menade du att du såg killen som slog Ali?
Alla såg det. 

 Fhl-Såg du det?
Jag såg att dem höll i varandra och att dem puttade på varandra. 
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 Fhl-Såg du om den killen knivhögg Ali?
Jag vet inte, jag har inte sett det, jag har inte heller sett blod eller någon kniv. 

 Försvararens frågor:

Den här skallningen som Ali utdelade mot dig, gjorde det ont?
Efter det kände jag ingenting i huvudet. När jag åkte buss kände jag att jag höll på att kvävas. 
Polisen väntade på mig så jag gick till dem, dem tog in mig i något rum. Jag fick träffa en 
läkare den 3 september.  

 Fick du några synliga skador?
Jag hade smärta, svullnad och blåmärken under höger öga och på näsan. Jag fick även 
näsblod. 

 Har polisen tagit några bilder dem här skadorna?
Dem har sett det, dem har fotograferat det. 

 Vill du polisanmäla Ali för misshandel för skallningen?
Ja det vill jag. Utredaren tar upp en anmälan om misshandel. 

 Har du pratat med läraren om bråket med Ali?
Ja den läraren jag har pratat med heter Naja och hon arbetar som lärare på Celsiusgymnasiet. 
 
 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Alsis, Majd
Personnummer

19990104-0478
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorsystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-09-11 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och knivskurit

målsägande så att blodvite och smärta uppstått. Detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i Malmö

2017-08-29 kl. 11.35.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lars Danckler
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-11
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Häktet, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Lars Danckler

Platstolk i arabiska med tolk nr: 4543 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig.   

Den misstänkte delges misstanke om grov misshandel i samråd och i samförstånd, 
genom att ha misshandlad målsägande så att skada och blodvite uppkommit, på 
Startskolan, kungsgatan 44 den 29 augusti 2017 kl 11:35

Finns det något mer du vill berätta gällande den här händelsen?

Jag har redan berättat om den här händelsen, det finns inget mer att berätta. 

 Förhörsledarens frågor

Fhl-Målsägande uppger att han såg och hörde att du kontaktade någon samt att du 



pratade i telefon efter att ni två hade bråkat utanför skolan. 
Vem kontaktade du och vad pratade ni om?

Jag har inte pratat med någon, ni kan granska mobilen för att försäkra er om detta. Jag har 
inga pengar på mobilen för att kunna ringa till någon och jag hade inte internet heller. 

Fhl-Vittnet Omid uppger att, när ni stod utanför skolan, puttade du på målsägande, 
vad säger du om det?

Det är lögn. Om jag hade knuffat honom så skulle jag berätta om det, men jag har inte gjort 
det. 

Fhl-Vittnet Omid uppger att, efter att du puttat på målsägande ringde du någon och 
pratade i telefon. Vittnet uppger att det lät som att du försökte få dit din vän, vad säger 
du om det?

Jag har inte pratat med någon. När jag ringde, ringde jag en timme senare och då pratade jag 
med Awad Hussein efter incidenten. 
Just den dagen fick jag ett slag så jag var borta ifrån skolan, så då såg jag ingen där, inte 
Omid eller någon annan. Jag kunde inte prata i telefon på grund av slaget. 

Fhl-Du sa att du inte hade pengar på din telefon, hur kunde du ringa Awad Hussein?

Det var han som ringde mig. Han sov hos mig natten till den 29e augusti. 

Fhl-Vittnet Omid uppger att han såg att du senare i klassrummet kastade två stolar på 
målsägande, vad säger du om det?

Nej jag har inte kastat något. Det är inte så att jag inte kastat men jag har inte skadat någon 
med hjälp av stolarna. 

 Fhl-Du säger nu att du inte har kastat, sen säger du att, det inte är så att du inte har 
kastat. Vad menar du?

Nej jag har inte kastat stolar. Jag har inte kastat stolar på målsägande. 

 Fhl-Varför skulle Omid säga det här om det inte stämmer?

Jag vet inte du får fråga honom. När jag började bråka med Ali hade han Omid med sig. 

 Fhl-Hur menar du?

När vi bråkade verbalt i klassrummet, när Ali sa till mig kom så bråkar vi ute så följde Omid 
med. 

Fhl-Vittnet Hamza uppger att när ni kom in i klassrummet började ni bråka med 
målsägande, vad har du att säga om det?

Det är första gången jag hör detta från dig, jag har berättat allt som hände. 

 Fhl-Varför skulle Hamza säga så om det inte stämmer?

När vi snackade med Ali var vi utanför dörren och läraren var med. När den andra personen 
attackerade Ali var det innanför dörren. Sen började bråket, sen kom jag in och dem började 
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slå varandra.  Snacket och när det blev handgemäng var vid klassdörren. Sen fortsatte bråket 
där inne. 

 Fhl-Vem är den här andra personen som attackerade Ali då?

Jag känner inte honom, jag kan inte hitta på något namn bara. 

Fhl-Det är synd för att han, Abed Alelah Salameh, uppger att han känner dig. 

Jag känner inte honom, jag vet inte vem det är. Jag känner inte igen det namnet. 

Fhl-Vittnet Hamza uppger att, när du och Abed kom in i klassrummet började ni slå 
målsägande med stolar, vad säger du om det?

Nej detta har inte hänt. Det är inte så att jag inte är rädd för fängelse, men hade jag slagit 
honom så hade jag sagt det faktiskt. Jag har sagt till dig, mer än 10 gånger att jag inte har 
slagit någon.  

Fhl-Vittnet Yasin uppger att, ni två gick in i klassen och började bråka där inne och att 
ni knuffade läraren och fortsatte att bråka, vad säger du om det?

Visst var det knuffar och sånt men jag har inte slagit någon. Det är inte vi två som har slagit 
honom. 

Fhl-Vittnet Yasin hörde att ni sa till varandra på arabiska  " vi går ner där nere och 
bråkar med honom" vad säger du om det här?

Vi har inte sagt något, inte ett enda ord heller. Allt hände plötsligt på några sekunder bara. Av 
en slump var vi färdiga i klassrummet och var på väg ut. 

Fhl-Vittnet Yasin uppger att, du slog målsägande med sopborsten och att läraren 
försökte kasta ut dig från klassrummet men läraren lyckades inte med det, stämmer 
det?

Nej jag har inte slagit honom med sopborsten. 

Fhl-Vittnet Yasin uppger att, medan du slog målsägande med sopborsten, slog Abed 
målsägande med stolen. Först kastade Abed stolen på målsägande sedan slog Abed 
målsägande med stolen på baksida lår, vad säger du om det här?

Jag har inte slagit någon. Det är dem som slog varandra.  Han du nämner och Ali slog 
varandra. 

Fhl-Varför skulle Yasin säga detta om det inte stämmer?

Jag vet inte, om jag har slagit någon så skulle jag säga att jag har slagit någon och då är jag 
beredd att ta mitt straff. 

Fhl-Vittnet Anhur uppger att ni skrek när ni gick in i klassrummet, ni svor på arabiska 
till Ali att han skulle komma ut och att läraren inte kunde stoppa er och att ni började 
slå Ali, vad säger du om det här? 

Du måste förstå en sak, under hela incidenten så pratades det inte. 
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Jag satt mitt emot dörren till klassrummet, utanför klassrummet. Då öppnade läraren dörren, 
nej vänta dörren var öppen. Sen kom läraren ut och vi började snacka, läraren och jag och då 
blev det handgemäng med Ali och den andra personen. Sen gick jag in i klassrummet när dem 
var igång med handgemänget och annat.  Jag sa ju förra gången att jag skrek högt och så, för 
det blev ju bråk, men jag svor inte. 

Fhl-Vittnet Anhur uppger att ni båda slog Ali med händerna, att ni drog i honom, drog 
i hans kläder och slog honom med händerna, vad säger du om det här?

Nej det hände inte. Jag har inte ens rört Ali. 

Fhl-Vittnet Mustafa uppger att Abed  och du stod utanför klassrummet och att ni 
väntade, stämmer detta?

Nej det har inte hänt. 

 Fhl-Varför skulle Mustafa säga det här om det inte stämmer?

Jag vet inte varför han säger så. Om jag inte satt i häktet så skulle alla andra varit på min sida 
och vittnat till min fördel istället. 

 Fhl-Varför skulle dem ha gjort det?

Dem allihop skulle ha varit mer uppriktiga och mer ärliga och vittnat till min fördel. 

Fhl-Varför skulle dem ha vittnat till din fördel?

Dem skulle ha sagt sanningen då. 

Fhl-Vittnet Fatima beskriver det som att du började bråket i klassrummet. Det genom 
att prata illa om klassen och säga " vad är detta för en bajsklass" och sedan började du 
svära till Ali och prata illa om hans mamma, stämmer det här?

Alla känner mig, även om jag är under hot och skulle dekaputera mig så skulle jag aldrig ha 
snackat illa om någons förälder. Jag skulle ha snackat skit om honom men inte om hans 
föräldrar. Jag svor inte, han glodde på mig sen började vi bråka verbalt. 

 Fhl-Stämmer det att du började bråket, genom att prata illa om klassen och säga sådär 
 "vad är detta för bajsklas?"

Nej jag har inte sagt så, jag har inte sagt vad är detta för bajsklass. När vi ordväxlade med 
varandra så jag till Ali du är bajs men jag sa inte att klassen är bajs. 

Fhl-Vittnet Fatima uppger att, hon såg när ni sprang ut från klassrummet efter 
misshandeln. Stämmer det att ni sprang ut tillsammans från klassrummet?

Ja det stämmer. 

Fhl-Målsägande Ali uppger att, Abed frågade dig när ni kom in i klassen, " vem av 
dem" och sedan pekade du på Ali, stämmer det här?

Nej det stämmer inte. När jag kom till klassen såg jag att dem snackade med varandra och att 
dörren var öppen, sedan satt jag åt sidan. 
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Fhl- Men Abed uppger likadant att du pekade på Ali, när du och Abed kom in i 
klassrummet, vad säger du om det här?

Nej jag har inte sagt något. 

 Fhl-Pekade du på Ali?

Nej. 

Fhl-Hur kommer det sig att både målsägande och den andre misstänkte uppger det här 
då?

Jag vet inte varför. 

 Fhl-Målsägande uppger att under tiden Abed dragit fram kniven och gått mot 
målsägande med kniven i handen, försökte du slå målsägande med stolen men eleverna 
höll fast dig så du inte kunde, vad säger du om det här?

Nej jag hade inte någon avsikt att göra illa någon överhuvudtaget. Visst skrek jag och slog 
mot en och annan stol men jag hade inte för avsikt att göra illa någon. 

Fhl-Stämmer det att eleverna höll fast dig?
Ja det stämmer, även läraren höll fast mig. 

Fhl-Hur nära stod du Abed medan eleverna höll fast dig?
Jag stod kanske 3 meter ifrån, jag stod vid dörröppningen till klassrummet och han stod 
längre in i klassrummet. 

Fhl-Målsägande uppger att du stod i mitten av klassrummet när eleverna höll fast dig, 
vad säger du om det?

Nej det finns inget som heter mitt i klassrummet. För där finns skrivbord och stolar och sånt, 
där finns inget utrymme för sånt. 

Fhl-Men nu hade ni möblerat om i klassrummet efter ni hade vällt stolar och bord. 

Ja under tumultet hade vi möblerat om men jag var långt ifrån dem två. 

Fhl-Såg du när Abed drog fram kniven?
Nej. 

Fhl-Målsägande säger att du såg när Abed drog fram kniven och när Abed gick mot 
målsägande med kniven i handen, vad säger du om det här?

Nej jag har inte sett honom . 

Fhl-Varför skulle målsägande säga det här om det inte stämmer?

Jag vet inte. Han sitter inte i mina ögon så han kunde inte se vad jag såg själv. 
Om jag hade sett någon kniv så hade jag sagt det men jag har inte sett någon kniv i det hela, 
om jag hade sett att någon hade slagit honom hade jag sagt det. 

Fhl-Målsägande uppger att du kastade en sopborste på honom när du och Abed kom in 
i klassrummet, stämmer det?

Förhör med Alsis, Majd; 2017-09-11 13:00   diarienr: 5000-K1058718-17

 218



Det är tio vittnen som har sagt nu att jag har gjort detta men jag minns inget om sopborsten 
överhuvudtaget. 

Fhl-Vittnet Andreas uppger att, du och Abed försökte pressa er in för att ta er in i 
klassrummet, det fastän han blockerade dörröppningen till klassrummet, vad säger du 
om det här?

Javisst, läraren stod vid dörröppningen och han hindrade så att problemet inte trappades upp. 

 Fhl-Varför fortsatte du och försökte ta dig in i klassrummet då?

Jag var arg och visste inte själv vad jag gjorde. 

 Fhl-Vad var planen, vad skulle du göra när du hade kommit in klassrummet?

Jag ville få honom att be om ursäkt framför hela klassen. Sen skulle alla ha hållit käften och 
dem skulle inte skvallra om det senare. Ali är ingen ängel heller, han hade också avsikt att 
skapa bråk. 

Fhl-Så du och den här killen tog dig in i klassrummet för att du ville att Ali skulle be 
om ursäkt till dig framför hela klassen, stämmer det?

Ja. Ja men jag hade inte för avsikt att skapa problem, jag ville bara att han skulle be om 
ursäkt. Men allt detta hände väldigt plötsligt sen. 

Fhl-Men kunde du inte ha fått Ali att be om ursäkt till dig utan den här killen då?

Jag har inte bett om hjälp av någon. 

 Fhl-Men Abed uppger ju att du ringde honom och att du berättade att du bråkar i 
skolan. 

Men jag har inte bett om hjälp av någon. 

 Fhl-Vad pratade du och Abed om i telefon?

Jag har inte sagt något, jag har inte bett om hjälp av någon.  Vissa killar frågade om dem ville 
ställa upp och hjälpa mig men jag sa att jag inte bråkar med någon. 

 Fhl-Ringde du Abed den dagen?

Nej jag har inte ringt honom, jag hade inte ens min telefon med mig. 

 Fhl-Varför säger Abed att du ringde honom, samt att du gick med honom till 
klassrummet, smt att du visade honom vart klassrummet låg samt att du pekade ut 
målsägande?

Jag var inte ens med honom, jag var på toaletten. 

 Fhl-Abed ville lösa ert bråk, ditt och Alis bråk, det var därför han gick med dig till 
klassrummet uppger han, vad har du att säga om det?

Jag vet inte vad du pratar om, det är många saker jag inte minns från den dagen för jag fick 
ett slag. 
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 Försvararens frågor:

Du sa tidigare på frågan att du var tre meter ifrån ali, att du stod vid dörröppningen till 
och ali stod var i det andra hörnet, det är ju uppskattningsvis 6 meter?

Ja men det är ögonmått. 

 Jag uppfattar det som att det kan ha varit 6 meter?

Ja kanske 5 meter. 

 På frågan, när du sa att du inte ens hade din telefon med dig, var hade du din telefon då
?

Jag hade telefonen i klassrummet. Men sen bad jag någon att ta väskan från klassrummet, det 
fanns även cigaretter i väskan. 

Den misstänkte tillfrågas om sin inställning till brottet: grov misshandel i samråd och i 
samförstånd, på Startskolan, kungsgatan 44 den 29 augusti 2017 kl 11:35

Den misstänkte förnekar brottet. 

Den misstänkte informeras muntligt om förenklad delgivning enligt RB 23:18§, som kan 
komma att användas av polis, tingsrätt eller åklagare. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Alsis, Majd
Personnummer

19990104-0478
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorssystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-10-05 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk

4508
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Synnerligen grov misshandel, detta genom att  i samråd och i samförstånd ha misshandlat målsägande

så att skada och blodvite uppkommit på Startskolan i Malmö, den 29 augusti 2017 Kl 11:35.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Lars Danckler
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-05
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

15:14
Förhörsplats

Häktet, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Lars Danckler

Platstolk i arabiska med tolk nr: 4508 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig. 
  
Den misstänkte delges misstanke om synnerligen grov misshandel, detta genom att i 
samråd och i samförstånd ha misshandlat målsägande så att skada och blodvite 
uppkommit på Startskolan i Malmö, den 29 augusti 2017 kl 11:35.

Fhl-Vad kan du berätta utifrån denna brottsmisstanken?

Jag vet inte. Om det var jag som slog skulle jag haft något att berätta men det var inte jag som 
gjorde det.

Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Kallar du dig själv för Abo Haidar? 



Jag heter Abo Haidar på Facebook. Somliga av mina vänner brukar kalla mig så. Jag har även 
en tatuering på höger hand där det står Abo Haidar. 

Fhl-Jag har gått igenom din samtalshistorik från din mobiltelefon. Det har 
framkommit att du har ringt Awad Hussein 4 gånger den aktuella dagen innan 
misshandeln ägde rum. Varför ringde du honom och vad pratade ni om? 

Jag har berättat till dig att jag har ringt honom och att han sov hemma hos mig. 
Vi har inte pratat om något speciellt. Jag ringde, men han svarade inte, ville kolla om han 
fortfarande var hos mig.

 Fhl-Hur hade du velat beskriva din relation med Awad Hussein?

Vi är mycket nära kompisar, vi hänger varje dag. Han är bättre än alla andra kompisar. 

Fhl-Berätta varför både du och Abed ringde Awad Hussein den dagen innan 
misshandeln ägde rum, vad har Awad har med den här händelsen att göra? 

Han har bra relation med alla men han har inget med detta att göra. 

 Fhl-Jag tycker det är lite märkligt att både du och Abed ringde och pratade med Awad 
innan misshandeln ägde rum, hur förklarar du det där?

Jag vet inte, jag ringde honom för att se om han fortfarande var hemma hos mig. 

 Fhl-Jag har pratat Awad och han berättade att Abed ringde och frågade honom om 
det var han som bråkade på Värnhem för att du ska ha sagt detta till Abed, som i sin 
tur ska ha frågat Awad, vad säger du om det här?

Jag har inte ringt Abed och berättat något. Jag har bara ringt till Awad Hussein. 

 Fhl-Jag har som sagt gått igenom din samtalshistorik och jag kan inte se att du har 
ringt Abed. Hur har Abed fått reda på att du har bråkat med målsägande då?

Det finns en som vittnat mot mig som heter Hamza och som går i min klass. När jag bråkade 
jag och Ali i klassrummet så ringde Hamza en annan Hamza som är bekant med mig och som 
berättade om bråket mellan mig och Ali. Den här Hamza ringde mig sen och frågade vad som 
hade hänt. Men jag kommer inte ihåg om den där Hamza ringde mig eller om han kom fram 
till mig. 

 Fhl-Vad heter den andra Hamza i din telefon?

Han finns inte i min telefon men man kan se om han ringt mig. Minns inte om han ringt mig 
eller om han kom fram till mig. 

Fhl-Vad har denna Hamza att göra med bråket mellan dig och Ali? 

Det jag vill komma fram till är att någon annan kan ha meddelat Abed att jag har bråkat, inte 
specifikt Hamza, men folk pratar. 

 Fhl-Kan du berätta lite om ditt samtal med denna Hamza?

Jag sa att ingenting har hänt. 
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 Fhl-Jag undrar varför vittnet Hamza skulle ringa och berätta för en annan Hamza att 
du och Ali har bråkat?

Folk berättar om mig och pratar om mig även om jag inte är inblandad. 

Fhl-Hur vet du att vittnet Hamza har ringt och berättat det?

Dem känner varandra, dem är nära kompisar, Hamza och Hamza. 

 Fhl- Har du sett och/eller hört att Hamza ringde den andra Hamza och meddelade 
detta?

 Jag har inte sett det och jag har inte hört det, men det är vad jag tror. 

 Fhl-Kan det vara så att Awad kan ha berättat för Abed att du har bråkat med 
målsägande i skolan?

Jag vet inte. Jag har inte sagt något om det till Awad. 

Fhl-Enligt din samtalshistorik visar det sig att du har ett samtal missat från Abed 
Salameh kl 10:52 den aktuella dagen, vad har du att säga om det här?

Då hade jag inte min telefon, jag vet inte. Min telefon var i klassrummet i väskan. 

 Fhl-Varför har Abed Salameh ringt dig, om det är så att du inte känner honom?

Han kanske känner mig men jag känner inte honom. 

Fhl-Hur har Abed hamnat i din kontaktlista i din telefon?

Jag minns inte, jag vet inte. 

Fhl-Varför bryr sig Abed så mycket om dig att, han ringde Awad och ringde dig och 
sedan tog sig till din skola för att han som han själv säger, ville lösa ditt och Alis bråk?

Jag vet inte. Han kanske själv har något bråk med Ali. 

 Fhl-Så varför dyker både Abed och Awad upp den dagen vid olika tillfällen och möter 
upp dig?

Jag har bara sett Awad Hussein den dagen. 

Fhl-Du har i tidigare förhör uppgett att, du inte känner Abed Salameh, att du inte vet 
vem det är och att du inte känner igen det namnet. Hur kommer det sig att du har en 
bild på honom på din telefon?

 Utredaren visar Majd bilden. 

Jag är förvånad. Vet inte om någon har skickat den bilden till mig eller hur den har hamnat i 
min telefon. 

 Fhl-Abed finns med i din kontaktlista i din mobiltelefon, vad säger du om det då? 

 Utredaren visar Majd bilderna. 
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Jag är förvånad, jag har aldrig haft kontakt med honom. 

 Fhl- Det finns chatthistorik mellan dig och Abed. Han har skrivit till dig på arabiska 
 "Älskade Haidar", vad har du att säga om det?

Utredaren visar Majd chatthistoriken. 

Jag kallas Abo Haidar, där står bara Haidar. Jag känner inte igen det där alls med chattandet. 

 Fhl-Varför skrev Abed sådär till dig, " Älskade Haidar"?

Ordet älskling sägs till vem som helst, det är inget märkligt. 

Fhl-Men varför skrev han sådär till dig?

Jag vet inte, jag känner inte igen det, kommer inte ihåg att vi haft någon kontakt. 

 Fhl- Hur hade du velat beskriva din relation med Abed?

Jag känner inte honom. Jag vet inte vem det är. 

Fhl-Enligt studiecoachen- vittnet Najah, repeterade du en och samma mening 4-5 
gånger på arabiska tills ni kom fram till rektorns expedition.  "Han slår mig okej låt 
honom slå mig, han ska få se. " Vad säger du om det här?

Jag har inte sagt detta. 

 Fhl-Varför skulle Najah säga det om det inte stämmer?

Jag vet inte om hon har missförstått det. 

 Fhl-Vad är det hon har missförstått?

Jag vet inte. 

Fhl- Vittnet Najah uppger även att du försökte ringa någon innan ni skulle gå in till 
rektorn. Hon uppger att du svarade på telefonsamtalet och sa på arabiska:  "Abod du 
sover och din bror har blivit slagen." Vad har du att säga om det här?

Det stämmer inte att jag svarade och sa sådär. Min telefon var på ljudlös. 

 Fhl-Varför skulle Najah säga det här om det inte stämmer?

Jag vet inte.

Fhl-Najah uppger vidare att namnet Abod är ett smeknamn till Abed på arabiska, 
stämmer detta?

Abod är smeknamn till många namn, Abdulrahman och så vidare. 

Fhl-När studiecoachen- vittnet Subhia såg dig utanför matsalen efter att du hade varit 
hos rektorn, uppgav hon att din telefon ringde hela tiden, vad har du att säga om det 
här?
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Jag har inte sett henne överhuvudtaget, hon ljuger. 

 Fhl-Varför skulle Subhia säga det här om det inte stämmer?

Jag har inte varit nära matsalen. Det hela påståendet stämmer inte, jag vet inte varför hon 
skulle säga så. 

 Fhl-Har försvararen några frågor?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Skatteverkets ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Abed delgavs Grov misshandel genom att tilsammans och i samförstånd med annan misshandlat och

knivskurit målsägande så att blodvite och smärta uppstått, detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i

Malmö t.o.m. 2017-08-29 kl. 11:35.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Mats Håkansson
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Henric Mårtensson
Förhörsdatum

2017-08-30
Förhör påbörjat

16:14
Förhör avslutat

16:16
Förhörsplats

Arresten, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Abed informerades om rätten att ha en försvarare närvarande. 
Abed önskar att försvarare: Mats Håkansson skall närvara vid.

Abed informerades enligt FUK 12§. 

Abed delgavs  Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan 
misshandlat och knivskurit målsägande så att blodvite och smärta uppstått, detta på 
Celsiusgymnasiet på Kungsgatan 44 i Malmö t.o.m. 2017-08-29 kl. 11:35.

Abed  FÖRNEKAR brottet Grov misshandel.

Förhöret avbryts i väntan på försvarare. 

Uppläst och Godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredningsjour 10 PO Malmö
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Abed delgavs Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och

knivskurit målsägande så att blodvite och smärta uppstått, detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i

Malmö t.o.m. 2017-08-29 kl. 11:35.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Andreas Berczy
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Henric Mårtensson
Förhörsdatum

2017-08-31
Förhör påbörjat

15:11
Förhör avslutat

16:05
Förhörsplats

Arresten, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhör är försvarare: Andreas Bérczy 

Abed informeras om rätten om att inte behöva yttra sig.

Abed delgavs Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan 
misshandlat och knivskurit målsägande så att blodvite och smärta uppstått, detta på 
Celsiusgymnasiet på Kungsgatan 44 i Malmö t.o.m. 2017-08-29 kl. 11:35.

Abed informeras om att han/hon kommer att bli informerad om misstanken skulle förändras.

Förhörsledarens frågor skrivs i fet och kursiv stil.

 Abed ombeds att berätta fritt utifrån misstanken:

Jag vet inte vad du snackar om. 

 Vill du utveckla?



Nej.

Vad gjorde du den aktuella dagen?

Jag var med min vän. 

 Vem är din vän?

Amer oder.

 Vad gjorde ni under den aktuella dagen?

Vi gick till hans skola för det var hans första dag på skolan och det var Komvux. 

 Vad gjorde ni där?

Det var hans första dag i skolan.

 Var ligger det?

Södervärn.

 När på dagen befann ni er där?

Typ 12 eller 11:30.

 Hur länge stannade ni där?

Till typ klockan 13 eller halv 14. Jag minns inte faktiskt.

Umgicks du med någon annan denna dag?
Jag träffade en vän från Tyskland men de bor inte här. Jag tror att han åkte tillbaka till 
Tyskland igår kväll.

 Vad heter din vän från Tyskland?

Allah. 

Jag kommer ihåg en sak och vi kom ut från hans skola och jag gick till min arbetsförmedling 
vid Möllevångstorget.

 Kommer du ihåg vad klockan var när du befann dig vid Möllevångstorget?

Jag kommer inte ihåg exakt tid men vi gick från hans skola direkt dit och det är ca 2 minuter 
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därifrån.

 Vad gjorde du sen?

Då gick jag och träffade min vän som kom från Tyskland.

Har du befunnit dig på Celsiusgymnasiet under dagen?

Nej. Jag har inte varit där. Det var länge sen.

 När var det senast du befann dig på Celsiusgymnasiet?

Jag mins inte faktiskt men det var länge sen.

 Har du varit elev på Celsiusgymnasiet innan?

Ja förra året innan jag blev avstängd.

Känner du igen namnet Alsis Majd? 
Förhörsledaren skriver ner namnet på ett papper och visar misstänkt.
Nej jag känner inte igen det.
 

Vi har övervakningsfilmer från Celsiusgymnasiet där man kan se Alsis Majd tillsammans 
med en till kille, vad har du att säga om det och vet du någonting om det?
Nej.

Den personen som kommer gåendes på filmerna liknar dig väldigt mycket, vad har du att 
säga om det?
Jag vet inte.

Vi har vittnesuppgifter på att du befunnit dig på skolan, vad har du att säga om det?

Ingenting.

Vi har även ett utpekande från vittnen på att du varit vid och i klassrummet vid det aktuella 
tillfället, vad har du att säga om det?

Aldrig. Jag får inte gå till denna skola alls för de kommer då att polisanmäla mig.

Vi har uppgifter på att du har kastat en bänk mot målsägande, vad har du att säga om det?
Jag har redan sagt flera gånger att jag inte har varit där.

Förhör med Salameh, Abed Alelah; 2017-08-31 15:11   diarienr: 5000-K1058718-17

 229



Vi har uppgifter på att du skall ha burit kniv vid det aktuella tillfället, vad har du att säga 
om det?
Nej. Jag har inte varit där.

 Om vi pratar med Alsis Majd kommer hans historia berätta något annat?

Jag vet inte jag känner inte han.

Någon minut efter den grova misshandeln kan man se två stycken personer springa ut från 
skolan och varav den ena stämmer in på ditt signalement, vad har du att säga om det?

Det var inte jag.

Vi har tagit dina skor i beslag och kommer att skicka dessa på undersökning, kommer vi 
finna blod på dessa?

Jag har inte varit där så hur ska ni finna någonting.

Har Alsis Majd ringt eller skickat sms till dig under dagen den 2017-08-29?

Jag känner inte ihåg det namnet. Nej det har ingen. Vid denna tiden har min tjej ringt till mig.

 Har du en telefon?

Ja men jag har lämnat min telefon till min vän för hans är i sönder.

 Vad heter din vän som har din telefon?

Kevin.

 Vet du var bor Kevin?

Möllevångstorget.

Vad är ditt mobiltelefonnummer?
0735390217

 Vad heter Kevin i efternamn?

Jag vet inte.

 Du är skriven på en C/O adress med namnet Ibrahem Salameh, bor du där?
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Jag bor inte där. Det är bara min adress som är där. 

 Ibrahem Salameh är det din bror?

Ja.

 Du säger att bara din adress finns där så när var det senast du befann dig i den 
lägenheten? 

4-5 månader sedan. Jag sover och bor hos mina vänner.

 Vilken adress bor du på just nu?

Det finns ingen adress. En dag hos min mamma och en dag hos en vän. 

 Känner din bror Kevin som du har lånat ut telefonen till?

Nej.

 Du säger att du bor hos din mamma någon dag, vad heter hon?

Maison. 

 Kan du hennes personnummer?

Nej.

 Var bor din mamma?

Södervärn.

 Har du en exakt adress?

Nej.

 Var finns dina tillhörigheter så som kläder m.m?

Jag har faktiskt kastat alla mina kläder. Jag har två byxor, skor som ni har tagit, en jacka och 
dessa kläder som jag har på mig nu. 

Du har sagt att du varit på Komvux, kan du adressen dit?

Den vid södervärn och det finns bara en där.
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Om vi hämtar in övervakningskameror på Komvux södervärn, kommer vi finna dig på 
övervakningsfilmerna då?
Ja. 
Det finns även min väns lärare som har sett mig där.

 Vad heter den läraren?

Jag vet inte.

Har du något att tillägga?

Nej.

Försvararen har du några frågor?

 Hur känner du att du har förstått utredaren rent språkligt? Har du haft svårt att förstå 
svenska?  Lite. Jag har förstått nästan allt. 

 Tror du att det skulle fungera bättre om det finns en tolk på arabiska?
Ja det skulle bli bättre.

Abed  FÖRNEKAR brottet Grov misshandel.

Abed tillfrågas om inställning till eventuellt ersättningsanspråk: Abed godtar inte detta.

Abed tillfrågas om inställningen till det beslagtagna godset: Jag vill ha tillbaka dem.
Abed gör anspråk på det beslagtagna godset: skorna
Abed godtar inte att beslagtaget gods förverkas.

Abed informeras om förenklad delgivning:Abed har blivit underrättad om att polis/åklagare 
eller tingsrätt kan komma att använda sig av förenklad delgivning i ärendet och förstår vad 
det innebär.

Abed uppger att han inte är villig att mottaga strafföreläggande. 

 Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorsystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-09-08 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk

Shorsh Hama
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och knivskurit

målsägande så att blodvite och smärta uppstått. Detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i Malmö

2017-08-29 kl. 11.35.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Mats Håkansson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-08
Förhör påbörjat

11:40
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Häktet, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Mats Håkansson

Platstolk i arabiska med tolk nr: 5075 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig. 
  
Den misstänkte delges misstanke om grov misshandel i samråd och i samförstånd ha 
misshandlad målsägande så att skada och blodvite uppkommit, på Startskolan den 29 
augusti 2017 kl 11:35

Fhl-Du har kallat till det här förhöret, vad har du att berätta?

Jag ska berätta allt vad som hände. 
Min kompis ringde mig, han heter Majd, han ringde mig när jag log sov. Han sa att han 
bråkar med någon och han stängde av telefonen. Jag klädde på mig och gick till skolan. 
När jag kom till skolan gick jag till den klassen som Majd går på och jag ville prata med den 
personen som bråkade med Majd. 



När jag kom dit och började prata med den här killen så bråkade han med Majd muntligt och 
Majd ställde sig bakom mig, dem bråkade muntligt med varandra och skrek. 
Jag och den här killen kastade oss på varandra, vi tog i varandra. Så hela klassen började 
skrika. 
När jag, den här killen och Majd pratade, stod vi vid klassdörren. 
När jag och den här killen bråkade befann vi oss längre in i klassrummet. Någon kastade 
stolar. Jag sa till den här killen"  lämna mig, jag vill gå " men den här killen fortsätter att hålla 
i mig och skriker. Så jag tog faktiskt kniven från min ficka för att skrämma honom. Han 
lämnade mig ändå inte så jag ville sticka honom med kniven i handen för att han skulle 
släppa mig, men jag vet inte var kniven träffade honom på armen så han lämnade mig direkt 
och jag gick ut omedelbart och Majd följde med mig. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du berättar det här nu?

I början när polisen tog mig var jag förvirrad och visste inte vad jag skulle säga, så det är 
därför jag förnekade. Det är första gången i mitt liv jag sticker någon med en kniv. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du först förnekar, sedan överklagar du ditt 
häktningsbeslut och nu erkänner du brott?

Jag var vilsen, förvirrad och var rädd för blod överhuvudtaget. Men sen när jag satt här och 
började tänka och försvaraen sa till mig att alla ska vittna och det finns kameror i skolan så 
det hjälper inte hur mycket jag än förnekar. Det var därför jag tänkte om och det är därför jag 
vill erkänna och bli av med saken. 

 Fhl-Jag vill inte att du ska sitta och erkänna brott bara för att du vill bli släppt från 
häktet.  

Jag erkänner inte brott för att bli släppt från häktet, utan jag erkänner brott för det som har 
hänt. 

 Fhl-När Majd ringer dig vad säger han till dig då?

Han sa att han bråkar i klassrummet i skolan och jag hörde mycket skrik i bakgrunden. Sen 
stängde han av telefonen och jag ringde tillbaka men han svarade inte. 

 Fhl-Vad sa han ordagrant till dig när han ringde dig?

Jag bråkar i skolan. Jag vet inte om han själv stänger av telefonen eller om någon annan gör 
detta. 

 Fhl-Vad var klockan när han ringde dig?

Klockan var något i elva, jag kommer inte ihåg riktigt. 

 Fhl-Hur hade du velat definiera din och Majds relation?

Vi har inte så stark relation. Jag blev bekant med honom genom en annan kompis. Vi träffas 
kanske varannan dag och kan umgås kanske i 1-2 timmar max så det är inte mycket. 

 Fhl-Du säger att ni inte har så stark relation, ändå gick du till hans skola och gick in i 
hans klassrum efter att han ringde dig, hur kommer det sig?

När jag gick till skolan så mötte jag Majd framför skolan, så vi gick tillsammans till 
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klassrummet. För jag visste inte riktigt vilket klassrum han hade.

Fhl-Hur kommer det sig att du gick med Majd till klassrummet?

Jag tänkte gå till den person som Majd har bråkat med och lösa deras bråk som medlare för 
jag känner inte den andra personen heller. Jag tänkte höra vad problemet är för att de skulle 
komma överens. 

 Fhl-Varför gjorde du det, ville lösa deras bråk och vara medlare?

Eftersom han ringde till mig och sa att han bråkar, betyder det att han behöver hjälp det var så 
jag analyserade det när jag var hemma så jag gick för att lösa deras problem. 

 Fhl-Berätta vad ni pratade om, du och Majd när ni träffades framför skolan?

När vi träffades framför skolan sa jag till honom   var är den här killen för jag vill prata med 
honom om vd problemet är. "Händelseförloppet från det att jag gick in i skolan tills det att jag 
lämnade skolan gick snabbt, det tog inte längre än 4-5 minuter. 

 Fhl-Vad säger ni till varandra när ni möttes framför skolan?

Vi hälsar, jag frågar vad som har hänt, jag säger till honom  visa mig vem du har bråkat med. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du träffar Majd precis när du kommer till skolan?

Han stod vid entrédörren där alla hänger utanför skolan på gården. Så det var inte bara han 
jag träffade utan jag träffade andra elever där med. Jag tror dem har rast eller något. 

 Fhl-Vad är Majds delaktighet i hela den här händelsen, vad gör Majd?

När jag stod och pratade med den här killen så stod Majd bakom mig, det var många elever 
där så jag vet inte vad Majd gjorde.  

Fhl-Beskriv hur du och Majd tillsammans gick till klassrummet. 

Vi var framför dörren i skolan och vi gick in i skolan och tog trapporna upp till andra 
våningen och vi tog till vänster och sen vänster igen, där låg klassrummet, det andra rummet 
till vänster. När vi kom till klassrummet ville killarna komma ut för jag tror dem hade rast 
eller något. 

 Fhl-Kan du beskriva hur ni gick tillsammans till klassrummet. 

Majd gick framför mig, från det att vi gick in i skolan tills det att vi kom fram till 
klassrummet för jag visste inte vilket klassrum han hade. 
När vi kom till klassen pekade Majd på killen som han hade bråkat med och jag gick fram för 
att prata med den här killen och Majd stod på sin plats och sen ställde sig Majd bakom mig. 

 Fhl-Vad säger Majd till dig under tiden ni går till klassrummet?

Ingenting. 

 Fhl-Var det tyst?

Ja.
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 Fhl-Berätta om den här kniven. 

Jag har en liten kniv. 

 Fhl-När du säger så menar du då att du fortfarande har kniven?

Nej jag kastade den i vattnet i västra hamnen för jag var rädd och förvirrad. 

 Fhl-När kastade du kniven?

Samma dag på kvällen, någon tid innan kl 00:00.

 Fhl-Hur såg kniven ut?

Det var en liten, svart kniv. 

 Fhl-Vad menar du med liten?

Det var en fällbar kniv. 

 Fhl-Hur många cm var den totalt när man fällde ut den?

Misstänkt visar på ett a4 papper att knivens totala längd var mindre än hälften av långsidan på 
ett a4 papper. Mät upp cm cirka. 

 Fhl-Var förvarade du kniven innan du gick in i klassrummet?

I höger byxficka. 

 Fhl-Vad hade du på dig den dagen?

En svart jacka, en skinnjacka och gråa byxor med stora fickor och en vit tröja med grå 
randiga linjer. Jag hade svarta skor. 

 Fhl-Var du medveten om att du hade knivhuggit honom vid tillfället?

Ja. Jag ville inte skada honom. 

 Fhl-Hur kommer det sig att du knivhögg honom om du nu inte ville skada honom?

Jag ville skrämma honom. Han ville inte släppa mig så jag ville bara sticka honom i handen 
för han skulle släppa mig men han blev inte skrämd. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorsystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-09-12 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk

4742+3534
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och knivskurit

målsägande så att blodvite och smärta uppstått. Detta på Startskolan på Kungsgatan 44 i Malmö

2017-08-29 kl. 11.35.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Mats Håkansson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-09-12
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Häktet, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Mats Håkansson

Platstolk i arabiska med tolknr: 4543 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig.   

Den misstänkte delges misstanke om grov misshandel, genom att i samråd och i 
samförstånd ha misshandlad målsägande så att skada och blodvite uppkommit, detta på 
Startskolan, kungsgatan 44 i Malmö den 29 aug kl 11:35

Fhl-Finns det något mer du vill berätta om gällande den här händelsen? 

Nej jag har redan berättat allt jag minns. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Jag har pratat med Majd och han uppger att han inte känner dig. Han uppger att 



han inte vet vem du är och han säger att han inte känner igen ditt namn, vad säger du 
om det här?

Vill han inte erkänna så är det hans bekymmer. Det finns en videofilm som visar mig och 
Majd efter händelsen. 

 Fhl-Vad säger du om det här att han säger att han inte känner dig, att han säger att 
han inte vet vem du är och att han säger att han inte känner igen ditt namn?

Jag vet inte men det verkar som att han inte vill erkänna. 

 Fhl-Majd uppger att han inte ringde dig den dagen heller, vad säger du om det?

Som jag sa till dig, det verkar som att han inte vill erkänna. Jag och Majd har raderat bort 
samtalslistorna efter att vi två lämnade skolbyggnaden. 

 Fhl-Varför gjorde ni det?

Han ville att vi skulle göra det, jag vet inte varför. 

 Fhl-Majd uppger att han inte gick med dig till klassrummet den aktuella dagen, vad 
säger du om det?

Som jag sa till dig, han vill inte erkänna och det är hans bekymmer. Han kanske inte vill 
lämna uppgifter som gör att jag ska bli dömd för detta brott.

 Fhl-Vad var det som gjorde att du gick till skolan den dagen, när Majd hade ringt dig?

Jag ville förstå bakgrunden till konflikten och lösa den. 

 Fhl-Var det ditt ansvar att lösa konflikten mellan Majd och Ali?

Det var inte riktigt mitt ansvar men han ringde upp mig och jag uppfattade det som att han 
ville att jag skulle bli delaktig i den konflikten. 

 Fhl-Frågade du Majd om du skulle bege dig till skolan?

Nej.

 Fhl- Men ändå begav du dig till skolan, varför gjorde du det?

Jag tog mig till skolan för att försöka förstå vad som har hänt och lösa den konflikten. 

 Fhl-Menar du att, du tog ett eget initiativ att ta dig till skolan?

Ja. 

 Fhl-Är du skyldig Majd en tjänst eller något?

Nej. 

 Fhl-Varför tog du dig till skolan direkt efter att Majd ringde dig?

Utifrån hans samtal så förstod jag att det är ett stort bråk så jag tog mig dit. 
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 Fhl-Är det vanligt att du brukar dyka upp direkt när Majd ringer dig?

Inte bara om Majd ringer mig utan även om alla mina vänner ringer mig dyker jag upp. 

 Fhl-Vad säger du och Majd till varandra när ni pratar i telefon?

Jag frågar vad som har hänt och han säger att han har hamnat i bråk med en person. 
Jag frågade om bakgrunden till bråket och frågade honom om han kunde peka ut killen han 
bråkat med, för att jag ville lösa konflikten mellan dem.  

 Fhl-Vad svarade Majd på detta?

Han svarade med att han har bråkat med en kille. När jag frågade om bakgrunden till bråket 
minns jag inte vad han sa. 

 Fhl-Vad svarade han när du frågade om han kunde peka ut killen?

Majd svarade att killen är väl där uppe i klassrummet och då bad jag honom att visa mig var 
klassrummet finns. 

 Fhl-Vad svarade han när du sa att du ville lösa konflikten?

Jag sa till honom kan du visa mig klassrummet för jag vill lösa er konflikt. 
Då sa han ingenting till mig utan då gick vi och han visade mig klassrummet.

 Fhl-Sa du till Majd att du hade kniven på dig?

Nej ingen visste att jag hade kniven på mig. 

 Fhl-Varför hade du kniven på dig överhuvudtaget?

För jag har konflikter med olika personer här i Malmö. 

 Fhl- Har du pågående konflikter med dessa i Malmö?

Nej.

 Fhl-Har du en hotbild mot dig?

Nej. 

 Fhl-Du säger att du har konflikter med olika personer i Malmö och det är därför du 
bar en kniv på dig den dagen. Du tog dig till Majds skola för att lösa en konflikt mellan 
Majd och Ali, två personer du inte har att göra med, kan du förklara detta?

Ja jag begick mig till skolan för att lösa deras konflikt. 

 Fhl-Löser du dina konflikter genom att bära kniv?

Nej men jag har den för att kunna skydda mig själv. 

 Fhl-Du säger att du var där för att lösa deras bråk och vara medlare, varför drog du 
fram kniven? 
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När den här killen hamnade i handgemäng med Majd så hamnade jag så småningom i 
handgemäng med honom och folk började skrika. Till slut ville jag avlägsna mig därifrån. Då 
tänkte jag, det är lika bra att jag skrämmer honom med kniven. Det hjälpte inte och till slut 
var jag tvungen att snitta honom i armen, men tanken var att snitta honom lätt i handen men 
jag vet inte var hugget träffade. 

 Fhl-Berätta detaljerat hur det gick till när du gick in till klassrummet.

Jag och Majd kom till dörren till klassrummet. Dörren öppnades plötsligt, dem gick ut jag vet 
inte om dem hade rast eller något. I samband med det har Majd pekat ut killen. Jag gick fram 
till killen för att prata med honom och då var Majd bakom mig. Dem två, Majd och Ali 
började skrika på varandra och ville anfalla varandra och jag stod i mitten, jag stod i mitten 
mellan ali och majd och då hamnade jag i handgemäng med den här killen. 

 Fhl-Förklara hur det här handgemänget gick till mellan dig och Ali.

Ali ville hoppa på Majd och då tog jag tag i Ali. Då trodde han att jag också ville attackera 
honom som Majd ville göra. 

 Fhl-Hur tog du tag i honom?

Jag tog tag i honom ovanför bröstkorgen med båda händerna i hans tröja. 

 Fhl-Vad gjorde Ali då?

Han tog också tag i mig på samma sätt. 

 Fhl-Vad hände sedan mellan dig och Ali?

Jag sa till honom "släpp mig, släpp mig" sen drog jag fram min kniv för att skrämma honom 
men det hjälpte inte. 

 Fhl-Vilket språk sa du det på?

Arabiska. 

 Fhl-Vad gjorde Ali när du sa detta?

Han bara fortsatte att hålla i mig. 

 Fhl-Blev du rädd för honom när han höll i dig?

Ja, någon började kasta stolar mot oss och folk började skrika. Jag blev lite träffad av en stol 
men Ali blev mer träffad än jag.

 Fhl-Du höll i honom och han höll i dig, du säger att Ali inte gjorde något annat mot 
dig, vad var det som gjorde att du drog fram kniven då?

Eleverna började skrika och det kastades stolar och då kunde jag inte riktigt koncentrera mig. 
Det är något fel med mig. Förra året när jag blev avstängd från skolan var det samma sak, för 
så fort det blir rörigt tappar jag kontrollen. 

 Fhl-Beskriv hur du håller i kniven när du drar fram kniven.
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Jag höll kniven högt och i huvudhöjd. 

 Fhl-Varför höll du kniven sådär?

Så att Ali skulle se kniven och bli rädd för kniven. 

 Fhl-Var befann sig Majd när du drog fram kniven?

När jag drog fram kniven så kunde jag inte se tydligt. Jag lider av myopi, jag bär linser och 
när jag bir upprörd och arg så kan jag inte se. Den dagen bar jag linser. Denna situation 
uppstår endast när jag har linser och inte när jag bär glasögon. 

 Fhl-Har du fått ett sådant utlåtande från en ögonläkare eller optiker?

Nej jag har inte blivit undersökt av läkaren. 

 Fhl- Berätta vad Ali gjorde när du höll kniven sådär.

Han fortsätter att hålla i mig, han har inte släppt greppet om mig. 

 Fhl-Hade du möjlighet att förflytta dig därifrån?

Nej han var starkare än mig och hade ett grepp om mig. 

 Fhl-Men samtidigt hade du ena handen fri och lyckades dra fram en kniv, hur 
förklarar du det?  

Ja när han vägrade släppa taget om mig då drog jag fram kniven och jag fortsatte hålla fast 
honom med den ena handen och drog fram kniven med andra handen. 

 Fhl-Men när du lyckas hålla fast honom med ena handen, låter det som att du var 
starkare än honom eftersom du lyckades hålla fast honom med en hand?

Han fortsatte att hålla i mig och tryckte upp mig mot väggen, väggen närmast klassdörren. 
Jag hade ryggen mot väggen. 

 Fhl-När han tryckte upp dig mot väggen, hade du fortfarande kniven uppe i 
huvudhöjd då?

Ja. 

 Fhl-Vad hände sen?

Han ville inte släppa taget och till slut var jag tvungen att hugga honom.
Den misstänkte ritar en skiss och förklarar. 

 Fhl-Men nu ändrar du dig, för du sa innan att du drog fram kniven redan tidigare när 
ni stod och höll i varandra?

Nej. Jag drog fram kniven när han tryckte upp mig mot väggen. 

 Fhl-Berätta ingående hur du gjorde när du knivhögg honom.
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Tanken var att jag skulle träffa honom på handen men sen vet jag inte var det träffade. 

 Fhl- Knivskadan är ca 5 cm lång och muskelgrupper och artären i armen kan ha 
skadats. Hur kan du inte veta var kniven träffade honom?

Jag var stressad och nervös och det var första gången. 

 Fhl-Hur knivhögg du honom?

Jag höll kniven i huvudhöjd sedan högg jag honom. Tanken var bara att jag skulle skära 
honom lite på handen, inte hugga honom med full kraft. 

 Fhl-Enligt målsägande försökte du hugga honom överallt samt att du viftade med 
kniven överallt, vad säger du om det här?

Det stämmer inte.

Fhl-Varför säger målsägande det då?

Jag vet inte. 

 Fhl-Var du inte orolig över var kniven skulle ha träffat målsägande?

Jo.

 Fhl-Hade du kontroll över kniven?

Nej.

Fhl-Hur menar du?

Jag visste inte var jag knivhögg honom, jag ville bara hugga honom lite i handen. Jag vet inte 
varför jag inte vet var jag knivhögg honom, kanske för jag var nervös och stressad. 

 Fhl-Menar du att knivhugget kunde ha träffat målsägande var som helst om det inte 
hade träffat i underarmen, eftersom du inte hade kontroll över kniven?

Jag siktade mot handen bara. 

Fhl-Såg Majd att du drog fram kniven?

Jag vet inte var Majd var när jag drog fram kniven.

 Fhl-Om man hade befunnit sig i klassrummet när du drog fram kniven, hade man då 
kunnat se att du höll i kniven? 

Ja. 

 Fhl-Målsägande uppger att du gjorde huggrörelser mot honom med kniven och att 
han blev knivhuggen i andra änden i klassrummet, vad säger du om det här?

Det stämmer inte. 

 Fhl-Varför uppger målsägande det då?
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Han kanske vill göra brottet ännu mer allvarligare.

 Fhl-Vittnet Fatima har uppgett att hennes bok blev nerblodad där knivhugget ska ha 
skett, i andra änden av klassrummet intill fönstret. Det finns även en bild på 
klassrummet strax efter händelsen med en blodpöl i den änden av klassrummet, vad 
säger du om det?

Han backade dit så fort jag högg honom. 

 Fhl-Varför backade han dit?

Jag vet inte, jag sprang ut sen med Majd. 

 Fhl-Vittnet Hamza uppger att, när du och Majd kom in i klassrummet så började ni 
slå målsägande med stolar, vad säger du om det?

Nej absolut inte, vi höll varandra jag och Ali, han knuffade mig sen drog jag fram kniven, jag 
blev själv träffad av en stol. Det kan vara Majd som kanske kastade stolar, jag har inte kastat 
stolar.  

 Fhl-Vittnet Yasin uppger att, ni två gick in i klassen och började bråka där inne. Ni 
knuffade läraren och fortsatte att bråka, vad säger du om det här?

Det stämmer inte heller, jag har inte rört läraren alls. 

 Fhl-Vittnet Yasin hörde  att ni sa till varandra på arabiska  " vi går ner där nere och 
bråkar med honom" vad säger du om det här?

Det stämmer inte alls. 
Hade jag velat prata med honom där nere hade jag inte behövt gå upp till klassrummet där 
uppe. Jag hade kunnat be Majd att gå och hämta ner honom. 

 Fhl-Då du ville lösa deras bråk och prata med målsägande, varför bad du inte Majd då 
att hämta ner målsägande?

Då hade alla uppfattat det som att jag där för att bråka, jag var där för att lösa deras konflikt. 
Jag ville inte bråka med den här killen Ali.

 Fhl-Vittnet Yasin uppger att, Majd slog målsägande med en sopborste och samtidigt 
slog du honom med stolen. Först kastade du stolen på honom och sedan slog du honom 
med stolen på baksida lår, vad säger du om det här?

Det stämmer inte alls. 

 Fhl-Vittnet, läraren Andreas uppger att, du och Majd försökte pressa er in för att ta er 
in i klassrummet fastän han blockerade dörröppningen till klassrummet, vad säger du 
om det här?

Det stämmer inte, han stod vid sidan av dörren, han blockerade inte dörren. 

 Fhl-Varför uppger vittnet det här då? 

Jag vet inte, läraren visste inte heller att jag var med Majd. 
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 Fhl-Vittnet Anhur uppger att, ni skrek när ni gick in i klassrummet. Ni svor på 
arabiska till målsägande att han skulle komma ut och att läraren inte kunde stoppa er 
och ni började slå målsägande, vad säger du om det här? 

Absolut inte, det har jag har inte gjort. Majd och Ali skrek på varandra. 

 Fhl-Vittnet Anhur uppger att, ni båda slog målsägande med händerna, att ni drog i 
honom, drog i hans kläder och slog honom med händerna, vad säger du om det här?

Det stämmer inte alls. 

 Fhl-Vittnet Mustafa uppger att, du och Majd stod utanför klassrummet och att ni 
väntade, stämmer det här?

Nej, vi gick direkt till klassrummet, dörren var öppen. 

 Försvararens frågor: 

Hur höll han i dig?
Han höll mig i kläderna. 

 Var ditt syfte att skada honom eller att få bort honom?
Att få bort honom. 

 Försvararen tillägger då med att säga att det är därmed att anse som en nödvärn 
situation. 

Fhl-Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Jag erkänner brottet grov misshandel i samråd och i samförstånd med Majd Alsis.

 Den misstänkte informeras muntligt om förenklad delgivning enligt RB 23:18§, som 
kan komma att användas av polis, tingsrätt eller åklagare. 

UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorssystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-10-04 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk

Platstolk 7698
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Synnerligen grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med annan misshandlat och

knivskurit målsägande så att blodvite och smärta uppstått. Detta den 29 augusti 2017 kl 11:35 på

Startskolan, kungsgatan 44 i Malmö.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Mats Håkansson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-04
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Rättscentrum, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Mats Håkansson

Platstolk i arabiska med tolk nr: 7698 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig. 
  
Den misstänkte delges misstanke om synnerligen grov misshandel, genom att i samråd 
och i samförstånd ha misshandlad målsägande så att skada och blodvite uppkommit, på 
Startskolan den 29 augusti 2017 kl 11:35

Fhl-Vad kan du berätta utifrån den här brottsmisstanken?

Jag har försvarat mig då så som min advokat har sagt. 

 Förhörsledarens frågor: 

Fhl-Jag har gått igenom din samtalshistorik och jag har inte funnit att Majd ska ha 



ringt dig den aktuella dagen, vad kan du säga om det?

Jag säger inget. 

 Fhl-Du har i tidigare förhör uppgett att Majd ringde dig och berättade att han hade 
bråkat, det innan du begav dig till skolan, hur kommer det sig att jag inte kan se att han 
har ringt dig?

Ingen kommentar. 

 Fhl-Jag har gått igenom Majds samtalshistorik och har funnit att du har ringt Majd kl 
10:52 den aktuella dagen, vad säger du om det?

Ingen kommentar. 

 Fhl-Vad heter Majd i din mobiltelefon?

Jag säger inget. 

 Fhl-Har Majd två olika nummer? 

Jag vet inte. 

 Fhl-Varför ringde du Awad Hussein kl 09:50:00 den aktuella dagen? 

Det var ett vanligt samtal med en vän. 

 Fhl-Vad pratade du och Awad om?

Jag kommer inte ihåg.

 Fhl-Vem är Amer Ode och varför har han ringt dig kl 09:25:09 den aktuella dagen?

Han är också min  vän,  jag har inget svar på varför han ringde mig då.  

Fhl-Varför ringde du Amer Ode kl 10:30:25 den aktuella dagen?

Jag har inget svar. 

 Fhl-Vem är Rawan och varför ringde du Rawan kl 10:39:33 den aktuella dagen?

Det är min tjejkompis som jag pratade med vanligt. 

Fhl-Vem är Beso och varför ringde du Beso kl 11:05:09 den aktuella dagen?

Det är min vän, en kille. I mitt första förhör har jag uppgett att jag träffade en vän från 
Tyskland och min vän som kom från Tyskland sov hos Beso. 

 Fhl-Vem är Abo Haidar?

Ingen kommentar. 

 Fhl-När du chattade med Majd på whatsapp skrev du till honom på arabiska  "älskade 
Haidar" vad säger du om det här?
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     Ingen kommentar. 

      Fhl-Enligt Awad Hussein, ska du har ringt honom och frågat om det är han som 
bråkar på Värnhem och sagt till honom att Majd har ringt dig och sagt detta, stämmer 
det här? 

     Ingen kommentar. 

      Fhl-Varför ringde du dessa personerna; Awad, Amer Ode, Rawan och Beso på 
förmiddagen innan misshandeln ägde rum, vad hade du för behov av att ringa dem då?

     Ingen kommentar. 

      Fhl-Har du något ytterligare du vill tillägga?

     Nej. 

      Fhl-Har försvararen några frågor?

     Nej. 

      UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Hörd person

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Polisens datorsystem
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2017-10-12 Qendresa Jahiri, Handläggare
Tolk

837
Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

synnerligen grov misshandel i samråd och i samförstånd, genom att ha misshandlad målsägande så att

skada och blodvite uppkommit på Startskolan den 29 augusti 2017 kl 11:35
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Mats Håkansson
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Qendresa Jahiri
Förhörsdatum

2017-10-12
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

17:07
Förhörsplats

Häktet, Malmö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare benämns som Fhl i protokollet. 

Den misstänkte informeras om att detta är ett förhör och att Fhl leder förhöret. 

Den misstänktes försvarare är närvarande under förhöret: Mats Håkansson

Platstolk i arabiska med tolk nr: 837 är närvarande under förhöret. 

Den misstänkte informeras om att denne inte behöver yttra sig. 
  
Den misstänkte delges misstanke om synnerligen grov misshandel i samråd och i 
samförstånd, genom att ha misshandlad målsägande så att skada och blodvite 
uppkommit på Startskolan den 29 augusti 2017 kl 11:35

Fhl-Var befann du dig när du fick samtalet från Majd den aktuella dagen?

Ingen kommentar. 

Fhl-Hur tog du dig till skolan, kan du beskriva det?

Ingen kommentar. 

 Fhl-Hur förklarar du din nödvärn invändning?



Han tog tag i mig och knuffade mig mot väggen och jag ville bara avslagna honom från mig. 

 Fhl-Vad anser du att du skyddade dig från?

Han liksom attackerade mig, han gjorde en attack mot mig. 

Fhl-Hur menar du då?

Medan jag stod stilla så kom han farande och knuffade mig kraftigt mot väggen. 

Fhl-Var befann du dig när han kom farande och knuffade dig?

Jag stod mitt emot honom och befann mig i klassrummet. 

Fhl-När skedde detta från det att du och Majd kom in i klassrummet?

Detta skedde omedelbart från det att jag och Majd kom in till klassrummet. Innan jag ens 
skulle börja prata med honom så knuffade han mig. 

Fhl-Hur skyddade du dig då?

Jag började med att skrika till honom med uppmaningen att han ska släppa mig och gå 
därifrån. Sen upprepade jag det här:   gå härifrån, släpp mig,men han lyssnade inte. Han 
släppte inte mig så jag drog fram kniven för att skrämma honom men han släppte inte mig 
och jag skadade honom i armen, men tanken var att skära honom i handen. 

 Fhl-Du tar dig till målsägande, en främmande person för dig. Du tar dig till en 
främmande persons klassrum och du ber denne att gå därifrån, hur menar du då?

Nej jag sa till honom släpp mig så jag kan gå härifrån. 

Fhl-Fanns det möjlighet för dig att skydda dig på ett annat sätt?

Nej.

Fhl-Varför inte det?

Jag kände mig störd att det var många som skrek runtomkring och jag har problem med synen 
vilket gjorde att jag blev förvirrad. 

Fhl-Fanns det andra sätt du hade kunnat få loss honom på?

Nej. 

Fhl-Varför inte det?

Om jag nu drog fram en kniv för att skrämma iväg honom men han inte blev rädd, vilka andra 
sätt fanns det då att skrämma iväg honom?

 Fhl-Varför skulle du skrämma iväg honom?

Jag ville skrämma honom för att släppa mig menar jag. 
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Fhl-Fanns det möjlighet för dig att få hjälp av andra elever i klassen?

Som sagt vid det ögonblicket, hade jag problem med synen. Jag uppfattade inte situationen 
runtomkring men jag hörde skrik. 

 Fhl-Vem var det som skrek?

Dem andra eleverna. 

 Fhl-Varför skrek dem?

Jag vet inte. 

 Fhl-Hade du uppe kniven som gjorde att dem skrek?

Nej jag började höra skrik från det att han knuffade mig. 

 Fhl-Hur länge fortgick skriket?

Hela händelseförloppet tog ungefär 1,5 minut. Skriket pågick från det att han knuffade mig 
till det att jag högg honom. 

 Fhl- Hade det funnits möjlighet för dig att få hjälp av andra elever i klassen att få loss 
honom?
Som sagt jag var rätt förvirrad, någon bakom mig kastade en stol, jag var rätt så distraherad. 
Hade den möjligheten funnits hade fler gått mellan för att sära på oss. 

Fhl-Hur menar du då, vilka gick mellan er?

Ingen gick mellan oss. 

Fhl-Fanns det möjlighet för dig att ta dig ut från klassrummet när du befann dig i den 
situationen?

Det hade jag inte kunnat för han höll fast mig. 

 Fhl-Menar du att du inte hade något tillfälle att lämna klassrummet medan han höll 
fast dig?

Nej. 

Fhl-Du har tidigare uppgett att, medan han höll fast dig hade du ena handen fri och då 
drog du fram kniven, hur förklarar du det?

Han trängde mig och tryckte mig mot väggen, då tog jag loss min ena hand medan han 
tryckte mig mot väggen, jag var rädd att han skulle slå mig. 

Fhl-Slog han dig?

Nej. 

Fhl-Jag förstår inte. Han slog inte dig, han höll fast dig. Vad var grejen med att du 
ansåg att du befann dig i en nödvärn situation?
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Jag befann mig i en attackerad situation, han kunde slå mig när som helst. 

Fhl-Förklara den här attackerade situationen, vad upplevde du var en attack?

Allt var en attack, han knuffade mig mot väggen och han var i ett attackerande tillstånd. 

Fhl-Du hade ena handen fri ändå säger du att du inte kunde försvara dig. Varför 
använde du inte den fria handen, istället för att dra upp en kniv?

Jag ville skrämma honom, det var därför drog jag fram kniven. 

Fhl-Gestikulerade du med den fria handen och visade honom att du ville att, han skulle 
släppa dig?

Jag har inget svar. 

 Fhl-Kunde du inte skrämma iväg honom med att använda den fria handen istället?

Hade jag använt handen hade jag kanske knuffat iväg honom och behövt träffa honom i 
ögonen. 

Fhl-Menar du att, det enda alternativet för dig att använda handen och få iväg honom, 
hade varit att använd handen och träffa hans ögon?

Jag hade behövt stoppa in mina fingrar i hans ögon för att få bort honom för att han är fysiskt 
starkare än mig. 

Fhl-Du hade ju ena handen fri, varför kunde du inte knuffa undan honom?

För han är starkare än mig. 

Fhl-Du har tidigare uppgett att du tog upp kniven med höger hand, kunde du inte 
slagit på honom eller gett honom ett knytnävslag istället för att få bort honom?

Nej för jag ville inte slå honom.

Fhl-Men du hade fortfarande ena handen fri, hur kunde du uppleva att han var 
starkare än dig då?

Jag har inget svar. 

Fhl-Han höll i dig men han slog inte dig. Du drog fram kniven och han fortsatte att 
hålla i dig, varför högg du honom då?

För han kunde ha slagit mig. 

Fhl-Men han slog ju inte dig?

Nej man jag kan inte vänta tills att han skulle slå mig, jag kan inte vänta tills jag agerade. 

Fhl-Varför kunde du inte vänta?

Ingen kommentar. 
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Fhl-Hade det inte varit bättre att vänta?

Ingen kommentar. 

Fhl-Vad var du rädd för att han skulle göra med dig?

Att få ett slag på ansiktet. Jag bär linser så skulle jag få ett kraftigt slag så kan det påverka 
ögat.

 Fhl-Var det något mer du var rädd för?

Nej. 

Fhl-Du hade kniven uppe och ville skrämma honom, men han blev inte skrämd. Trots 
att du hade kniven uppe slog målsägande inte dig. 
Gav det inte dig då en uppfattning om att han inte kommer att slå dig, trots att du hade 
kniven uppe, för han slog ju inte dig medan du hade kniven uppe?

Inget svar. 

 Fhl-Undrade du inte själv varför han inte slog dig trots att du hade kniven uppe?

Ingen kommentar. 

Fhl-Kan det vara så att, han faktiskt blev skrämd när han såg kniven?  

Ingen kommentar. 

Fhl-Det finns 4 stycken vittnen som uppger att både du och Majd slog målsägande när 
ni kom in i klassrummet, vad säger du om det?

Det stämmer inte. 

Fhl-Varför stämmer inte det?

Jag var där inne och jag vet att jag inte har slagit honom. 

Fhl-Varför säger dessa vittnen detta då?

Målsägande kan själv förstöra utredningen, vill ni veta sanningen så häkta honom från början
 . 

Fhl-Vad menar du med det?

Han är ute och kan påverka sina kamrater och kan diktera vad dem ska säga. 
Kanske han har sagt till dem att säga så, jag vet inte. 

Fhl-Vad säger du om att ni var två stycken som slogs mot målsägande, två stycken mot 
en ensam?

Det stämmer inte. 

 Fhl-Varför stämmer inte det?
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För det stämmer inte. 

Fhl-Var ni inte två stycken som slogs mot målsägande?

Ingen kommentar. 

Fhl-Målsägande uppger att han försökte försvara sig men han kunde inte och han blev 
huggen, vad säger du om det?

Det är lögn. 

Fhl-Målsägande uppger att du försökte vifta med kniven överallt och även om 
målsägande försökte skydda sig blev han träffad i armen, vad säger du om det här?

Det stämmer inte. 

Fhl-Målsägande uppger att, efter du och Majd kommit in i klassen, drog du fram 
kniven direkt. Målsägande visade en rörelse där du håller kniven med tummen uppåt 
och bladet neråt och hugger, vad säger du om det?

Det stämmer inte, jag höll kniven så jag hade tummen vid knivbladet. 

Fhl-Hur höll du i kniven då?

Abed visar hur han höll i kniven. 

Jag höll den så när jag högg honom, med höger tumme mot knivbladet. 

Fhl-Målsägande uppger att du försökte hugga honom överallt på hans kropp. Du höll 
kniven i höjd med huvudet och gjorde huggrörelser och gick mot honom med kniven. 
Målsägande försökte flytta på sig hela tiden men till sist träffade du honom, vad säger 
du om det här?

Det stämmer inte alls. 

Fhl-Målsägande uppger att, efter Majd pekat på målsägande och sagt  " ja det är han, 
du kommer ångra ditt liv" drog du fram kniven direkt, vad säger du om det här?

Det stämmer inte alls. 

Fhl-Målsägande uppger att, du gick mot honom med kniven och han backade och 
backade tills han var nära väggen i ena kortänden av klassrummet med fönster på 
vänster sida, vad säger du om det här?

Det stämmer inte. 

Fhl-Målsägande uppger att mer än 8 personer var kvar i klassen, ungefär hälften av 
klassen var kvar vid händelsen, vad säger du om det?

Hela klassen var där inne. 

Fhl-Vittnet Andreas såg att du väntade utanför klassrummet tillsammans med Majd, 
vad säger du om det här?
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Det stämmer inte. 

Fhl-Vittnet Andreas såg att du tog ett bord och kastade det mot Ali, vad säger du om 
det här? 

Det stämmer inte alls. 

Fhl-Vittnet Anhur såg dig slå Ali med båda händerna, när du och Majd kom in i 
klassen, vad säger du om det här?

Det stämmer inte. 

Fhl-Vittnet Hamza såg både dig och Majd slå målsägande när ni kom in i klassen, ni 
slog honom med en sopborste, vad säger du om det här?

Det stämmer inte. 

Fhl-Vittnet Yasin såg när Majd slog målsägande med sopborsten 2 gånger . Yasin såg 
dig slå målsägande med stolen, först kastade du en stol på honom och sedan slog du 
honom med stolen på baksida lår, vad säger du om det här?

Det stämmer inte. 

Fhl-Vittnet Yasin uppger att målsägande försökte skydda sig genom att slå tillbaka och 
utdelade ett knytnävslag på pannan, var det dig han utdelade det slaget till? 

Jag blev inte slagen, han träffade inte mig. Jag väntade inte tills att han började slå mig. 

Alla dem här vittnena ljuger för det är hans nära vänner. 

 Fhl-Finns det fler vittnen som kan ha bevittnat den här händelsen som varit där och 
som inte är målsägandes vänner?

Nej. Inte som kan vittna till min fördel.  

Fhl-Vittnet Hasib berättade att både du och Majd bråkade med Ali verbalt och att ni 
båda drog i honom och slog Ali med händerna och försökte sparka på honom, vad säger 
du om det här?

Det stämmer inte. 

Fhl-Vittnet Liiban uppger att man hade möjlighet att gå ut från klassrummet om man 
ville, att dem som ville se på,  stannade kvar och dem som inte ville kunde gå, vad säger 
du om det här resonemanget?

Det här gäller dem andra eleverna i klassen, men han höll fast mig målsägande så jag hade 
inte möjlighet att lämna klassrummet. 

Fhl-Varför tog du inte hjälp av Majd med  att få loss målsägande?

Jag var förvirrad och irriterad och jag var störd av allt skrik runtomkring. 

Fhl-Du har själv sagt att du gjorde detta för Majd, varför kunde inte Majd hjälpa dig 
att få loss målsägande då?
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Ingen kommentar. 

Fhl-Medan du befann dig i denna nödvärn situation, i en trängande fara, vad gjorde 
Majd under denna tiden då?

Jag vet inte. 

Fhl-Du vet inte vad Majd gjorde men du sa innan att, du vet att hela klassen var kvar i 
klassrummet, hur förklarar du det här?

Många var i klassrummet men jag kan inte veta exakt vad var och en gjorde. 

Fhl-Vittnet Mohamed uppger att ni båda slogs med målsägande, att ni attackerade 
honom och att ni båda angrep Ali. Ali försökte försvara sig. Ali knuffade bort er och 
Mohamed försökte sära på er, vad säger du om det här?

Det stämmer inte alls. 

Fhl-Varför stämmer inte det?

För jag vet bäst för jag var inne i det här bråket, jag vet att det inte har hänt. 

Fhl-Du sa innan att ingen gick mellan er, trots att du sa att hela klassen var kvar i 
klassrummet, hur kommer det sig?

Jag vet inte varför någon inte gick mellan, jag var i en nödvärn situation. 

Fhl-Vittnet Aragsan uppger att när ni kom in i klassen så skrek ni och var arga, vad 
säger du om det här?

Det stämmer inte.

Fhl-Majd själv har uppgett att han knuffade er från varandra, vad säger du om det då?

Ingen kommentar. 

Fhl-Varför skulle Majd säga så?

Jag vet inte.

Fhl-När du och Majd kom in i klassen, varför skulle målsägande som inte ens känner 
dig och som inte har bråkat med dig, varför skulle målsägande attackera dig på det 
sättet, med en såndär knuff?

När han såg mig komma med Majd så trodde han att jag ville attackera honom så därför 
attackerade han mig först. 

 Fhl-Varför trodde han det?

För jag kom med Majd. 

 Fhl-Men vad spelar det för roll att du kom med Majd?
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Jag vet inte fråga honom. 

Fhl-Så du menar att du och målsägande, helt främmande personer gentemot varandra 
hamnade i denna situation, när du och Majd kom in i klassrummet och under denna 
tiden visste du inte heller vad Majd gjorde?

Ja, jag bara försvarade mig. 

 Fhl-Känner du målsägande sedan innan?

Nej. 

 Fhl-Har du en konflikt med målsägande?

Nej. 

 Fhl-Jag tycker det låter märkligt att du tar dig till en skola och till ett klassrum som 
inte tillhör dig, detta tillsammans med Majd och knivhugger en person som är helt 
främmande för dig, vad säger du om det här?

Jag bara försvarade mig. 

 Försvarens frågor: 

 Den här attacken, var den hård eller mjuk?

Det var hårt. 

 Du berättar att målsägande är starkare än dig, är han större än dig också?

Han har samma längd men han är kraftigare. 

 Uppfattade du honom som hotfull när han höll dig mot väggen?

Ja. 

 Det är något vittne som ser att målsägande slår någon i pannan, var det dig han slog?

Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Skäligen misstänkt person

Alsis, Majd
Personnr

19990104-0478

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-08-29 11:35

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

CELSIUSGYMNASIET, KUNGSGATAN 44
Områdeskod

05020100800070
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-347601189-3U
Diarienr

5000-K1058718-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9348
Brottsbeskrivning

Synnerligen grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17

år, bekant med offret)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

2017-08-29 Hugo Cewers, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-08-29
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-08-29
Beslutsfattare misstankebeslut

Henrik Sedeli
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2017-11-22
Namn

Alsis, Majd
Personnummer

19990104-0478
Tilltalsnamn

Majd
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Daraa
Medborgarskap

Syrien 
Hemvistland Telefonnr

0739748265: Mobiltelefon

Adress

Lindängsstigen 14 BV

215 74  Malmö

Folkbokföringsort

Malmö
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2017-09-11
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

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Diarienr

5000-K1058718-17
Skäligen misstänkt person

Salameh, Abed Alelah
Personnr

19970911-3592

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
    -  -     :   - 2017-08-29 11:35

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

CELSIUSGYMNASIET, KUNGSGATAN 44
Områdeskod

05020100800070
Brottsmisstankenr

POD50-BM2017-347599397-3K
Diarienr

5000-K1058718-17
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

9348
Brottsbeskrivning

Synnerligen grov misshandel (Inomhus mot pojke 15-17

år, bekant med offret)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   Henric Mårtensson, Polisassistent
Underrättelse om misstanke

2017-08-30
Beslutsdatum misstankebeslut

2017-08-29
Beslutsfattare misstankebeslut

Henrik Sedeli
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2017-11-22
Namn

Salameh, Abed Alelah
Personnummer

19970911-3592
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

Foto finns i K1058718-17
Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Damaskus
Medborgarskap

Statslös 
Hemvistland Telefonnr

0735390217: Mobiltelefon Aktuellt 2017-08-29

Adress

c/o Ibrahem Salameh

Eriksfältsgatan 73 D LGH 1205

214 55  Malmö
Folkbokföringsort

Malmö
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2017-08-31
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

0
Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

0
Förmögenhet

0

Bidrag

Socialbidrag 2000 kr/månaden för mat.

Civilstånd

Ogift
Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

0
Taxeringsår

2016
Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Pa H. Mårtensson
Datum

2017-08-31



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Ärende

Diarienr

5000-K1058718-17
Handläggare

Jahiri, Qendresa
Gärning

Synnerligen grov misshandel

Berörd person

Personnr

19970911-3592
Efternamn

Salameh
Förnamn

Abed Alelah
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättelse slutförd

2017-11-20
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2017-10-12
Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse
Notering

Häktet, Malmö

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Mats Håkansson
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättselse slutförd

2017-11-20
Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse
Notering

Häktet, Malmö

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 3 LPO Malmö Norr
Ärende

Diarienr

5000-K1058718-17
Handläggare

Jahiri, Qendresa
Gärning

Synnerligen grov misshandel

Berörd person

Personnr

19990104-0478
Efternamn

Alsis
Förnamn

Majd
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättelse slutförd

2017-11-22
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2017-10-05
Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse
Notering

Häktet, Malmö

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Lars Danckler
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättselse slutförd

2017-11-22
Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


