
2010-01-13 Migrationsverket beslutade om placering av berörd. 
2010-01-21 Fullmakt från polismyndigheten i Sthlm till polismyndigheten i Västernorrland. 
2010-01-25 Dom i Migrationsdomstolen, avslag på klagan. Kvar i förvar. 
20 l 0-03-08 Polismyndigheten i Västernorrland beslutade om fortsatt förvar. 
2010-03-08 Migrationsverket beslutade om placering av berörd. 
2010-05-10 Polismyndigheten i Västernorrland beslutade om fortsatt förvar. 
2010-05-10 Migrationsverket beslutade om placering av berörd. 
2010-06-04 Informationsskrivelse upprättad av handläggare vid polismynd. Västernorrland. 
2010-07-07 Polismyndigheten i Gävle (som tagit över ärendet) beslutade ur förvar, fri i 

samband med att berörd vårdades på psykiatrisk klinik i Växjö, tvångsåtgärd. 
2010-07-12 Polismyndigheten i Kronobergs län beslutade om förvar, 10 kap 1 § o 13 § UtlL. 
2010-07-16 Förvars beslutet verkställdes i samband med att berörd skrev ut ur vården den 16 

juli 2010. 
2010-07-16 Migrationsverket beslutade om placering av berörd. 
2010-07-19 Promemoria upprättad av handläggande vid utlänningsenheten i Kronobergs län. 
2010-07-21 Polismyndigh. i Skåne beslutade om förordnande av off. biträde:   
2010-07--22 Polismyndigheten i Skåne skickade hegäran till IP om åtgärd i utland, Marocko. 
2010-08-09 Ärendet till Polismyndigheten i Sthlrn. Berörd placeras på häktet Kronoberg. 
20 l 0-08-09 Verkställighetssarntal. 
2010-08-09 Tjänsteanteckning. 
2010-08-10 Kopia av berördes ansökan till Migrationsverket översätts o skickas till IP Sthlm 
2010-08-11 Förordnande av off. biträde advokat  i förvarsfrågan. 
2010-08-12 Ringde 00212  vi (  och en man svarade (arabiska språket) att 

han ej har någon bror som vistas i Sverige och inte känner någon i Sverige. 
2010-08-13 Ringde 00212  vi (  En man svarade (arabiska. språket) att han 

kanske känner en person vid namn Qadir Ben Sbaref. Mannen lovade att prata 
med Qadir Ben Sharefs familj och att vi kan ringa åter på samma telefonnummer 
kommande måndag, d.v.s. den 16 augusti 2010 för att få besked om det går att få 
fram några id-handlingar från familjen.  

Kungsholmsgatan 37. 106 75 Stockholm. (Sweden) 
2010-08-17 kl. 10-tiden ringde vi (  00212  o samme man svarade (arabiska 

språket). Denna gång sa mannen att han inte kände någon med namnet Qadir. .. 
och inte kände någon som vistas i Sverige. 

2010-08-18 Försök till verkställighetssamtal. Berörd ville ej prata men skrek okvädningsord. 
2010-08-18 Kontakt med Marockos ambassad i Stockholm 
2010-08-18 Kontakt med , psykiater på häktet Kronoberg. 
2010-08-19 Ny kontakt med  .  Meddelade att vårdintyg skrivs på berörd. 
2010-08-19 Ny kontakt med Marockos ambassad i Stockholm , se fax. 
2010-08-19 Förfrågan faxad till Gubb-röken och ev. hjälp den 24 augusti 2010 kl. 14.30 

utanför Huddinge sjukhus rättsmedicinska avd. 113. 
2010-08-24 Berörd flyttas under förmiddagen till Huddinge rättsmedicinska avd. 113. 
2010-08-24 kl. 14.30 kom personal från Marockos ambassad och tog fingeravtryck från 

berörd. Handläggaren samt tre poliser garanterade säkerheten för ambassadens 
personal enligt deras önskemål. 

2010-08-31 Berörd återfördes till häktet Kronoberg, Stockholm. 
20 I 0-09-06 Kompletterande verkställighetsförhör. 
2010-09-06 Tjänsteanteckning. 
2010-09-06 Förvarsförhandling bokades till kl. 10.00 den 15 september 2010. Off. biträde 

informerades. Berörd har meddelat att han vägrar närvara. 
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2011-03-15 Telefon.kontakt med psykiater vid kriminalvården som förklarade att hon tyvärr 
inte kunde göra något och att berörd sitter på himinalvårdsanstalten i Norrtälje. 

2011-03-15 Handläggaren ringde kriminalvårdsanstalten i Norrtjäle och talade med bl.a. 
. Hon infonnerades om villkoren som Marockanska ambassaden 

framfört. 
2011-03-16 Handläggaren blev uppringd av /chef samt avdelningschef  

.   informerades om de nya villkor som Marockanska 
ambassaden framfö1i.  meddelade att han skall ta upp ärendet med 
högre chefer inom kriminalvården.  lovade att återkomma om 
kriminalvården kan tillmötesgå de nya kraven som Marockanska ambassaden 
har ställt om att ta nya fingeravtryck på berörd. 

2011 -03-18 Migrationsverket beslutade om placering av berörd. 
2011-03-31 Skrivelse ställd till  I RPS för vidare befordran till UD. 
2011-04-07 Fax från Kriminalvården. 
2011-04-1 I Insp.  tillsammans med personal från Marockos ambassad 

berörd för att ta nya fingeravtryck. Men berörd vägrade medverka. Marockos 
ambassad accepterade då att ta emot fingeravtryck som svenska myndigheter 
tidigare tagit från berörds fingrar. 

2011 -04-11 Framställan om utlämnande av fingeravtryck stäl Id till Migrationsverket. 
2011-04-11 Blankett med berördes fingeravtryck lämnades till Marockos ambassad i Sthlm. 
2011-04-20 Tjänsteanteckning, försök till verkställighetssamtal. Berörd vägrar medverka 

och vägrar deltaga i kommande förvarsförhandling. 
2011-05-02 Tjänsteanteckning, telefon.kontakt med  vid gruppen som på 

UD ansvarar för Marocko. Sverige har en högre tjänsteman i Marocko ang. bl.a. 
detta ärende. 

2011-05-06 Tjänsteanteckning, försök till verkställighetssarntal. Berörd vägrar medverka 
och vägrar deltaga i kommande förvarsförhandling. 

2011-05-09 Fax från Kriminalvården. Berörd skall flyttas från Hall till häktet Huddinge. 
2011-05-10 Kontroll per telefon med Kriminalvården I Hall. Berörd kommer att vistas ca 2-3 

veckor på häktet Huddinge. 
2011-05-11 kl. 10.00 Förvarsförhandling. 
2011-05-11 Polismyndigheten beslutade om fortsatt förvar. Delgavs via kriminalvården 

häktet Huddinge. Kopia till berörd och till off. biträde advokat  
samt kopia till Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta. 

2011-05-12 Inkom fax I skrivelse från UD. 
2011-05-13 Handläggaren skrev ett svar som faxades till handläggaren på UD. 
2011-06-01 Ringde 3 ggr till UDs handläggare, ej anträffbar. 
2011-06-01 Ringde Sv. ambassad i Rabat, Marocko. Ej svar. Ev. fel på telefonnätet. 
2011-06-01 Ringde Marockos ambassad i Stockholm. Konsuln ej anträffbar. Meddelande 

lämnades. Han ringe inte tillbaka. 
20 11 -06-09 Ringde flera ggr till UDs handläggare. Ej anträffbar. Medelande lämnades. 

Ringde inte tillbaka. 
20 I 1-06-09 Ringde Marockos ambassad i Stockholm. Konsuln ej anträffbar. Meddelande 

lämnades. Han iingde ej tillbaka. 
2011-06-09 Ringde sv. arnb. i Rabat, Marocko. Kontakt och de lovade att åter ta upp saken 

med Marockanska UD för att påskynda en accept att återta sin medborgare. 
2011-06-14 Lunchtid. 
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20 l 0-09-06 kl. 1 l .40 ringde handläggaren till Marockos ambassad i Stockholm. Man hade 
ännu ej fätt svar från fingeravtrycksundersökningen i Marocko. Ambassaden har 
skickat fingeravtrycken i original i diplomatpost till Marocko och därför dröjer 
det ytterligare ca två veckor innan ett svar når Marockos ambassad i Stockholm. 

2010-09-14 Telefonkontakt för avstämning med off. biträde ang. förvarsförhandling kl. 1000 
den 15 september 2010. 

2010-09-15 Protokoll från förvarsförhandling (utan berördes närvaro) upprättat av insp.  
 Berörd har meddelat att han vägrar att deltaga i förvarsförhandlingen. 

2010-09-15 Tjänsteanteckning från samtal med psykiater  
2010-09-16 Polismyndigheten beslutade om fo1isatt förvar. Beslutet delgavs berörd och det 

faxades till off. biträde. 
2010-09-16 Tjänsteanteckning från delgivning och försök till verkställighetssamtal. 
2010-09-16 Migrationsverket beslutade om placering av berörd. 
2010-09-16 Ringde 00212 8 vi (  En man, samma som vid tidigare samtal, 

svarade (arabiska språket) att han inte alls vet vem Qadir är. Uppenbarligen har 
mannen ändrat sig av okänd anledning. 

2010-09-27 Meddelande lämnat till Marockos ambassad (telefonsvarare) i Stockholm med 
begäran att bli uppringd. Handläggarens namn och telefonnummer lämnades. 

2010-10-06 Meddelande lämnat muntligen per telefon till en tjänsteman vid Marockos 
ambassad med begäran at bli upp1ingd. Handläggarens namn o telefonnummer 
lämnades. 

2010-10-06 Marockos konsul , ringde kl. 12.15 och meddelade att hon ännu ej 
fått något svar från Marocko. (Svar ang. fingeravtrycksjämförelse) . 

2010-10-17 kl. 20.30-tiden angrep berörd personalen på häktet. Anmälan upprättades senare 
Anmälan:  (våld mot tjänsteman och ofredande) 

2010-10-20 Föredragning för beslutsfattare  som beslutade att vi skall 
kontakta UD och begära hjälp i detta specifika ärende. 

20 l 0-10-20 Ringde psykiatriker   och meddelade att berörd flyttas idag från häktet 
Kronoberg till häktet Huddinge. 4 tr. Berörd har agerat mycket våldsamt hotfullt 
och därför sker de1ma omplacering. 

2010-10-20 Begäran om hjälp skickades till UD. Kopior av alla relevanta handlingar bif. 
20 l 0-11-02 Kompletterande verkställighetssamtal. Vägrar samarbeta och vägrar närvara vid 

kommande förvarsförhandling. 
2010-11-03 Tjänsteanteckning, förvarsbeslutet omprövat och fastställt av . 
2010-11-04 Faxades kallelse ang. förvarsförbandling kl. 10.00 den 15 nov. 2010. 
20 l 0-11-09 Ringde psykiatriker   och frågade efter information ang. planerna för 

berörd. Se upprättad tjänsteanteckning. 
2010-11-09 Handläggaren ringde till Marockos konsul . och frågade om hon 

fått något svar från undersökningen I utredningen i Marocko. Inget svar har ännu 
kommit men utredning och undersökning pågår hos myndigheterna i Marocko. 
Se upprättad tjänsteanteckning. 

2010-11-15 Förvarsförhandling utan den berördes medverkan/närvaro . 
20 J 0-11-16 Polismyndigheten beslutar om fortsatt förvar, delges. 
2010-12-17 Kompletterande verkställighetsförhör. Berörd vägrar närvara o vägrar medverka. 
2010-12-28 Telefonkontakt med Marockos konsulat, ännu ej besked ang. resedokurnent. 
2011-01-04 Tjänsteanteckning. Berörd vägrar närvara, vägrar medverka. 
20 11-01-10 Telefonkontakt med Marockos konsulat. Ännu ej besked ang. resedokurnent. 
2011-01-10 Fax skickat till off. biträde. 
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2011-06-15 Frågor ställda via kriminalvården till berörd. Han vägrar närvara vid kommande 
förvarsförhandling och har inget han vill ta upp innan eller under förhandlingen. 
Berörd undanber sig kontakt polisens handläggare och andra poliser. 

2011-0G-l 5 Förvarsförhandling bokad till kl. 10.00 den 6 juli 2011. Faxat till off. biträde. 
2011-06-15 Inspektör  skall vara föredragande protokollförare och 

förhandlingen planeras ledas av beslutsfattare . 
2011-07-06 kl. 10.00 Förvarsförhandling bokad. 
2011-07-06 Förvarsförhandling, berörd vägrade närvara och vägrade medverka. 
2011-07-11 .Polismyndigheten beslutar om fortsatt förvar, delgavs till alla berörda. 
2011-07-11 Fax till Sollentuna häkte, ombud samt förvar i Migrationsverkets förvar i Märsta 
2011-07-11 Tjänsteanteckning upprättad av insp. /GUU/V 
2011-07-11 Placeringsbeslut inkom från Migrationsverket. 
2011.-07-22 Inkom skrivelse från berörd där det står: Jag skall straffa mig själv med livstid . . . 
2011-08-02 kl. 09 .30 ringt Marockos ambassad i Stockholm. Ej svar. 
2011-08-02 kl. 10.30 ringt Marockos ambassad i Stockholm. Ej svar. 
2011-08-02 kl. 10.48 e-brev med förnyad ansökan om resehandling skickat till Marockos 

ambassad I konsulat i Stockholm. 
2011-08-04 Tjänsteanteckning, försök till samtal. Berörd vägrade prata med handläggaren. 
2011-08-15 KTiminalvården meddelade att berörd flyttats från häklct Kronberg till anstalten 

i Norrtälje. 
2011-08-16 Ringde och talade med vakthavande befäl på Norrtäljeanstalten. Berörd har varit 

stökig och aggressivt hotfull mot personalen. 
2011-08-16 Ringde UD. Tjänsteanteckning upprättad. Inget nytt nu . 
2011-08-18 Ringt Marockos ambassad i Stockholm. Talade med 3 'e sekreteraren o avtalade 

ett möte kl. 11.00 den 22 augusti 2011. 
2011-08-22 Kl. 11.00-möte med 3 'e sek. på Marockos ambassad I konsulat i Stockholm. 

Ny ansökan, nya fingeravtryck samt foto lämnades till Marockos ambassad I 
konsulat. En tjänsteanteckning upprättades. 

201 1-08-30 Tjänsteanteckning, Försök till samtal med berörd. Vägrar medverka och vägrar 
samarbeta. Vägrar närvara vid kommande förvarsförhandling. 

2011-08-30 Fax till off. biträde angående bl.a. förvarsförhandling kl. 10.00 2 sept. 2011. 
2011-08-31 Ny förfrågan skickad via Interpol Stockholm till Interpol Rabat, Marocko. 
2011-09-01 Tjänsteanteckning från telefonsamtal med Marockos konsul. 
2011-09-02 Förvarsförhandling bokad utan berörds personliga närvaro. 
2011-09-05 Inkom svar från Interpol Rabat, Marocko. Okänd i "AFIS database" i Marocko. 
2011-09-08 Polismyndigheten beslutade om fortsatt förvar, delgavs via anstaltens försorg. 
2011-09-21 Inkom meddelande att berörd flyttades den 15 sept. 2011 från Norrtäljeanstalten 

till KV A Hall. 
20 l l- l0-05 Talade i telefon med UD och ett möte ang. detta ärende. 
2011-10-06 Samtal från kriminalvårdsanstalt Hall. Berörd skall flyttas denna dag till Växsjö 

och Rätts psykiatriska Regionkliniken. Intag 59. Box 1223 . 351 12 Växsjö och 
telefon dit är  

20 l l-10-06 Lämnade meddelande till kontaktpersonen på UD om när vi (p-mynd) kan träffa 
UD. 
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