
 
 

 

 

 



Tilläggsprotokoll
till 5000-K499148-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr

AM-64231-22
Signerat av

Varona Farbodi
Signerat datum

2022-10-31 09:48
Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Handläggare (Protokollförare)

Varona Farbodi
Datum

2022-10-26
Bitr. handläggare

Karin Wahlström
Lovisa Lindberg
Undersökningsledare

Tomas Engman
Polisens diarienummer
5000-K499148-22

Personer i ärendet
Förtursmål

Målsägande/misstänkt under 18 år
Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej
Ersättningsyrkanden Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelse Yttrande Underrättelse
utsänd senast slutförd

2022-10-28 2022-10-31 2022-10-28
Underrättelsesätt, misstänkt

Vanlig
Försvarare

Kristhammar, Olle, förordnad 2022-05-04  2022-10-31 2022-10-28
Underrättelsesätt, försvarare

Vanlig
Resultat av underrättelse mt

Ej erinran
Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Notering

Den 30/10-22 meddelar advokat Olle Kristhammar per mail att de inte har någon erinran eller 
vill ta del av utredningsmaterial som inte ingår i förundersökningsprotokollet. 
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Undersökningsprotokoll 1 (5)

Datum

Region Stockholm 2022-10-27

Utredningsenheten Diarienr (åberopas vid korresp)

Regionalt it-brottscentrum 5000-K499148-22

Region Stockholm

Utredningsenheten

Genomsökning på distans avseende beslag 2022-5000-BG50092-10

Utredare

BIN
Telefon till utredare

0739011724

Handläggare på IT-forensiska sektionen

Gavin Harris
Medundersökare

Nestor Ramirez Cordero

Undersökningstyp

Informationssäkring från internet

Inkom till IT-forensiska sektionen

2022-05-05
Undersökningen påbörjat datum

2022-10-20

Undersökningsadress

Inledning

Begäran inkom till It-forensiska gruppen i syfte att utföra ”Genomsökning på 

distans”. Utredaren i ärendet har följande frågeställningar;

” Begäran avser följande appar med tillhörande molntjänster.

Mega : qwerty@protonmail.com

Android Backup : henrik.ekholm1984@gmail.com

Gmail : henrik.ekholm1984@gmail.com

Google Backup : henrik.ekholm1984@gmail.com

Google Drive : henrik.ekholm1984@gmail.com

Google Hangouts : henrik.ekholm1984@gmail.com

Google Home : henrik.ekholm1984@gmail.com

Google Keep : henrik.ekholm1984@gmail.com
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Google Location History : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google My Activity : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google Passwords : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google Photos : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Snapchat : andreaserik2022 

KIK: sthlmsman38sökertjejPMOpen, qwerty14_915@talk.kik.com 

Wickr: a1d3n1111” 
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Sammanfattning 

 

Genomsöknings information 

Genomsökningen utfördes med ett it-forensiskt verktyg särskilt avsett för 

ändamålet. Proceduren har föranletts av ett tingsrättsbeslut. 

 

Utförande 

Genomsökningen utfördes i IT-forensiska (Grupp 4-6) kontor i Västberga. 

 

Nedan bild visar datum och tid när Genomsökningen utfördes. 

 

 
 

 

Genomsöknings resultat 

Nedan bild visar resultat av applikations konto som gick att inhämta 

information från molntjänster. 

 

Materialet överlämnats till utredaren. 

 

 

 
 

Förutom ovan nämnda, har inte gått att inhämta information från andra 

applikationer.  
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Analys och slutsats 

Nedan bild visar resultat av applikations konto som gick att inhämta 

information från molntjänster. 

 

Materialet överlämnats till utredaren. 

 

 

 
 

Förutom ovan nämnda, har inte gått att inhämta information från andra 

applikationer. 

 

 

Stockholm 2022-10-27 

 

 

………………………………………….. 

Nestor Ramirez, IT-forensiker  
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Protokoll genomsökning på distans_221027.docx 

 

Polismyndigheten 
Region Stockholm 
RC3 Stockholm 
 

  

Protokoll genomsökning på distans 
 
 

Inledande uppgifter 
Undersökningen begärd av Kammaråklagare Tomas Engman 

Anledning till undersökningen Genomsökning på distans för att 

säkra samtliga data från moln på 

MEGA.io 

Ansvarig/a Internetinhämtare u0008947, u0056057 

Tid för undersökningen 20221027 kl. 13:01 till 13:18 

20221027 kl 14:00 till 14:08 

Övrig information MEGA konto tillhörande ärendet 

5000-K499148-22 misstänkt BM. 

 

 

Sammanfattning  
2 genomsökningar på distans har genomförts på MEGA kontot 

qw3rty12@proton med hjälp av den misstänktes kontouppgifter 

 
Undersökningar och resultat 
Vid den första genomsökningen togs samtliga data från den misstänkes 

MEGA användare ned och sparades i en Ufed fil  

 

Vid den andra genomsökningen så behövdes det verifieras att alla filer blivit 

nedladdade och detta gjordes genom en okulär kontroll av den misstänktes 

MEGA konto efter att Ufed filen hade granskats på dess innehåll. Hela ge-

nomsökning på distans vid andra tillfället finns dokumenterar i form av en 

skärminspelning. Skärminspelningen påbörjades 14:00 och avslutades 14:08 

och är 7 minuter och 14 sekunder lång. Filen namngavs ”MEGA_Skärmin-

speling.mp4”. Vid andra genomsökningen framkom att allting blev nedladdat 

vid första genomsökningen 

 

u0008947, RC3, Stockholm 

u0056057, RC3 Stockholm 

Stockholm den 27 oktober 2022 

 

PROTOKOLL 
 

Datum 2022-10-27 

    

 

 

 Diarienr (åberopas) K499148-22    
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PM
Husrannsakan på distans / MEGA

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Philip, Charlotte
Datum

2022-10-26
Tid

15:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Philip

Uppgiften avser

Uppgift

Husrannsakan på distans har 2022-10-20 genomförts i enlighet med Attunda Tingsrätts 
beslut per 2022-10-17 (se protokoll över husrannsakan och undersökningsprotokoll).
Det anträffade materialet registreras som beslag 2022-5000-BG12000215 p.1:1 och en 
kopias av detta p.1:2

I analysen av genomsökningen på distans anträffades lösenord till Henrik Ekholms konto på 
MEGA, vilken är en av de appar som finns i Attunda Tingsrätts beslut.

I kontakt med MEGA 2022-08-30 ställdes frågan om avläsning av Ekholms konto hos dem. 
I svar från dem angavs att då behövs hans användarnamn/mailadress och hans lösenord. 
2022-10-26 skickades användarnamn och lösenord till MEGA och samma dag erhölls 
instruktioner från dem om hur polisen får åtkomst till Ekholms konto.

Bif. finns export från distansavläsningen visande Ekholms användarnamn/mailadress och 
lösenord hos MEGA.

Övrigt material anträffat vid husrannsakan/genomsökning är inte av relevans för utredningen. 

Extraktion av Ekholms lagrade molndata på MEGA gjordes 2022-10-27 av personal på RC3 
(se protokoll genomsökning på distans) Det anträffade materialet registreras som beslag 
2022-5000-BG12000215 p.3:1 och en kopia av detta p.3:2

Innehållet har granskats av Handläggare Varona Farbodi och Insp Lotta Philip. I materialet 
finns 575 fotografier som inte innehåller något relevant för ärendet.

Det anträffades ett videoklipp föreställande en sovande, ickepubertal, ung flicka som blir 
penetrerad av en vuxen mans erigerade penis, vaginalt och analt. 

Klippet är 2 minuter och 41 sekunder långt. Filen heter  _ea4n3fz21.mp4

Enligt metadatan är filen modifierad 2021-10-03 kl. 07:51:38 UTC+2 och enligt listan över 
uppladdningar laddades upp till MEGAs molntjänst 2021-10-06 kl. 14:20:15 UTC+2.

Totalt har 577 filer laddats till MEGAs molntjänst.
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Enhet
Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Genomsökning på distans

Signerat av
Charlotte Philip

Signerat datum
2022-10-24

Diarienummer
5000-K499148-22

Aktuell status
Verkställd
Misstänkt person
Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut
2022-10-17 15:02

Beslutsfattare
., . (attunda tingsrätt, Sollentuna)

Plats för verkställan
Digitalt ,  Polisen Västber-
ga, Västberga gårdsväg 52 , 
Hägersten

Verkställt av
Ramirez Cordero, Nestor

Datum och tid för verkställighet
2022-10-20 16:00

Husrannsakan sker hos misstänkt
Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott
0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Omfattning/direktiv
En genomsökning på distans enligt 28 kap. 10 b § första stycket rättegångsbalken. Eftersöka handlingar
som kan vara av betydelse för utredningen som finns lagrade i avläsningsbara informationssystem
som kan antas ha använts av dem misstänkte, Henrik Ekman utanför den beslagtagna mobiltelefonen
2022-5000-BG50092 p. 10.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG120215

Åtgärder

Beslut

Typ
Husrannsakan

Datum och tid
2022-10-17 15:02

Beslutsfattare
., . (attunda tingsrätt, Sollentuna)



   ) 

 

ATTUNDA TINGSRÄTT 
 

PROTOKOLL 
2022-10-17 
Handläggning i 
Sollentuna 

Aktbilaga 106 
Mål nr 
B 4451-22 
 

 

Dok.Id 1310130     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 940 
191 29 Sollentuna 

Tingsvägen 11 08-561 696 01  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: 

Malavdelning1.attunda.tingsratt@dom.se 
www.attundatingsratt.domstol.se 

 

 
 
Handläggning i parternas utevaro 
 
RÄTTEN 
Chefsrådmannen Klas Reinholdsson, tillika protokollförare 
 
PARTER (så vitt nu är i fråga) 
 
Åklagare 
Kammaråklagaren Tomas Engman 
Åklagarmyndigheten 
Norrorts åklagarkammare i Stockholm 
  
Misstänkt 
Henrik Ekholm, 19840319-0153 
Frihetsberövande: Häktad 
Dalgatan 5 D Lgh 1002 
195 47 Märsta 
  
Offentlig försvarare: advokaten Olle Kristhammar 
Försvarsadvokaterna Stockholm HB 
Box 12107 
102 23 Stockholm 
  
SAKEN 
Grov våldtäkt mot barn m.m; nu fråga om genomsökning på distans 
_____________ 
 
Åklagaren har begärt att tingsrätten ska besluta om genomsökning på distans i enlighet 

med 28 kap. 10 a-b §§ rättegångsbalken avseende en i beslag tagen mobiltelefon med 

angivna appar/molntjänster (se aktbil. 97, bilaga 1 sekretess). 

 

Som grund för sin begäran har åklagaren anfört följande. Henrik Ekholm är på 

sannolika skäl misstänkt för grovt barnpornografibrott fram till och med den 4 maj 

2022 samt grov våldtäkt mot barn fram till och med den 4 maj 2022. Henrik Ekholm är 

häktad av Attunda tingsrätt sedan den 6 maj 2022. En mobiltelefon har tagits i beslag 

av Henrik Ekholm. Det konstateras att det i den beslagtagna telefonen finns flertalet 

appar/molntjänster. De avläsningsbara informationssystemen kan antas ha använts av 
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ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2022-10-17 
B 4451-22  

 
 
Henrik Ekholm. Det finns anledning att anta att Henrik Ekholm lagrar, förvarar och 

innehar material av intresse för utredningen i de avläsningsbara mobiltjänsterna. 

Handlingarna kan vara av betydelse för utredning om brotten.  

 

Åklagaren har vidare anfört att följande skäl talar för att det finns svensk exekutiv 

jurisdiktion  

 brottet har begåtts och eventuellt planerats i Sverige av den misstänkte, det 

finns i vart fall inga uppgifter i utredningen som tyder på något annat än att den 

misstänkte har befunnit sig i Sverige när brotten har begåtts 

 brottsutredningen pågår här, med tillämpning av svensk lag 

 den som kan misstänkas har sin hemvist i Sverige och är medborgare här 

 tjänsterna där den som kan misstänkas har sitt användarkonto är allmänt 

tillgängligt från Sverige 

 annat har inte framkommit än att den som kan misstänkas har träffat avtal om 

tjänsterna från Sverige 

 effekten av brottet har inträffat i Sverige 

 den brottsliga verksamheten har styrts från Sverige 

 den misstänkte har gripits och anhållits i Sverige såsom misstänkt för brottet 

 den misstänktes mobiltelefon där avläsningsbara informationssystem finns, är 

beslagtagna från den misstänkte i Sverige. 

 begäran om genomsökning på distans kränker inte någon annan stats 

suveränitet eftersom informationen kan hämtas från Sverige utan hjälp av 

utländska myndigheter och kan kopieras och lämnas kvar på lagringsplatsen 

utan att den där förändras och tvångsmedelsbeslutet verkställs på svenskt 

territorium. 

 

Henrik Ekholm har genom sin försvarare bestritt bifall till åklagarens begäran, i första 

hand därför att det inte är utrett var informationen finns eller om det är fråga om en 

”loss of location” och i andra hand därför att det begärda tvångsmedlet inte är 

proportionerligt. Han har argumenterat för att Henrik Ekholm riskerar att lida framtida 
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ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2022-10-17 
B 4451-22  

 
 
rättsförlust då potentiellt otillåtet åtkommen bevisning skulle kunna komma att 

åberopas emot honom vid en eventuell huvudförhandling. 

 

Tingsrätten meddelar följande 

 

BESLUT 

 

Avgörande 

1. Genomsökning på distans tillåts beträffande avläsningsbara informationssystem i 

enlighet med åklagarens begäran avseende i beslag tagen mobiltelefon 

(beslagsprotokoll 2022-5000-BG50092 p. 10) med där förekommande 

appar/molntjänster enligt bilaga 1 (sekretess). 

 

2. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 1 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) ska även i fortsättningsvis vara tillämplig på uppgifterna i bilaga 1. 

 

Skäl för beslutet 

En genomsökning på distans får enligt 28 kap. 10 b § första stycket rättegångsbalken 

utföras om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan 

följa för att söka efter handlingar som kan vara av betydelse för utredning om brottet. 

Genomsökning på distans får utföras i ett avläsningsbart informationssystem som den 

som skäligen kan misstänkas för brottet kan antas ha använt. 

 

En genomsökning på distans får enligt 3 a § och 10 i § samma kapitel beslutas endast 

om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär 

för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. 

 

Rätten kan ta upp frågan på begäran av åklagaren. 
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ATTUNDA TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2022-10-17 
B 4451-22  

 
 
De grundläggande förutsättningarna för att bevilja åtgärden är vid handen. Den 

aktuella säkerhetsåtgärden är också, med hänsyn till den påstådda brottslighetens 

allvar, proportionerlig. 

 

När det gäller frågan om det finns svensk exekutiv jurisdiktion har en restriktiv 

hållning rått när det gäller att vidta verkställighetsåtgärder som kan innebära att dessa 

utförs på andra staters territorier. Om uppgifter lagras elektroniskt på annan plats än i 

Sverige eller om det är okänt var uppgifterna lagras så kan detta tala för att svenska 

brottsbekämpande myndigheter saknar exekutiv jurisdiktion. I detta fall får antas att 

det är svårt att fastställa var informationen lagras. Ju fler faktorer som innebär 

anknytning till Sverige och svenska intressen desto större anledning finns för att hävda 

att det finns svensk exekutiv jurisdiktion. De närmare omständigheter som åklagaren 

redogjort för medför i detta fall enligt tingsrättens uppfattning att det finns svensk 

exekutiv jurisdiktion. Den begärda åtgärden ska därför bifallas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (TR-22) 

Beslutet får överklagas särskilt. Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha 

kommit in till tingsrätten inom tre veckor från det att beslutet delgavs. 

____________________ 

 

 

Klas Reinholdsson 
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Hur man överklagar TR-22 
________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor. Tiden räknas från den 
dag som du fick del av det skriftliga beslutet.  

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras och vilken ändring du vill ha. 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen är en lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 
det att överklagandet kommer in nästa vardag. 
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Verkställande enhet
Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet
Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Genomsökning på distans -
Hänvisning BG50092 p. 10

2022-5000-BG120215

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K499148-22

Misstänkt person
Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan
Digitalt ,  Polisen Västberga, Västberga gårdsväg
52 ,  Hägersten

Datum och klockslag för verkställighet
2022-10-20 16:00

Beslutat av
., . (Attunda TR, Sollentuna)

Verkställt av
Olsson, Sara
Ramirez Cordero, Nestor
Olofsson, Nicklas

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott
0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan
Attunda tingsrätt

Beslag taget från
Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG120215-1
Digitalt ( 1 st)

Platsbeskrivning
Genomsökning på distans från beslag
2022-5000-BG50092 p. 10.

Status
Delad från Fast-
ställd

Anteckningar: Lagerlagd i L:k499148-22. Lagerläggning för detta går inte att välja i Dur.

2022-5000-BG120215-1:1
extraherad molndata ( 1 st)

Platsbeskrivning
Genomsökning på distans från beslag
2022-5000-BG50092 p. 10.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

2022-5000-BG120215-1:2
extraherad molndata ( 1 st)

Platsbeskrivning
kopia av 2022-5000-BG120215-p1:1

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anteckningar: I: katalog

2022-5000-BG120215-2
Digitalt ( 1 st)

Platsbeskrivning
Genomsökning på distans från beslag
2022-5000-BG50092 p. 10. Kopia av
BG120215 p1

Status
Makulerad

2022-5000-BG120215-3
Digitalt ( 1 st)

Platsbeskrivning
Genomsökning på distans från beslag
2022-5000-BG50092 p. 10. och
BG120215 p2.

Status
Delad från Ej Fast-
ställd

Anteckningar: Lagerlagd i L:k499148-22. Lagerläggning för detta går inte att välja i Dur.



Verkställande enhet
Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet
Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Genomsökning på distans -
Hänvisning BG50092 p. 10

2022-5000-BG120215

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG120215-3:1
extraherad molndata ( 1 st)

Platsbeskrivning
Genomsökning på distans från beslag
2022-5000-BG50092 p. 10. och
BG120215 p2.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 3

2022-5000-BG120215-3:2
extraherad molndata ( 1 st)

Platsbeskrivning
kopia av 2022-5000-BG120215-3:1

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 3

Anteckningar: I: katalog



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Skäligen misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Identifierad

Ja
Kontrollsätt

Annat

Personnr

19840319-0153
Kommentar

Känd av polis



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2022-10-31
Namn

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling

Husby-Ärl
Födelselän

Stockholms län
Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0739087097: Mobiltelefon
Postadress

Dalgatan 5 D LGH 1002
195 47  Märsta

Folkbokföringsort

Märsta
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

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd
Taxerad inkomst Taxeringsår

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Ärende

Diarienr

5000-K499148-22
Handläggare

Farbodi, Varona
Gärning

Grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott

Berörd person

Personnr

19840319-0153
Efternamn

Ekholm
Förnamn

Henrik Per Andreas
Underrättelse utsänd

2022-10-28
Yttrande senast

2022-10-31
Underrättelse slutförd

2022-10-28
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Vanlig
Notering

Utskrift av tilläggsprotokoll lämnat på häktet Kronoberg.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Kristhammar, Olle
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2022-10-31
Underrättelse slutförd

2022-10-28
Underrättelsesätt

Vanlig
Notering

Tilläggsprotokoll mailat i krypterad fil till advokat Olle Kristhammar.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


