


vita skor med svarta ränder, ljus grå piket-shirt, svart munktröja och en grön softshelljacka 
som han knutit runt midjan. Han hade hål i byxorna på låren och på insida låren. Jag såg att 
han hade brännskador på benen. Jag tror att även han hade skrap och skärsår på händerna typ 
som när man skurit sig. 

Rånarluvan såg ut att vara hemmagjord och hade utklippta hål för ögonen. Vi tog inte ut alla 
saker ur hans fickor vid visitationen. När jag tog ut rånarluvan så fick jag glasspliter i handen 
när jag såg det så lade jag ner den igen där jag tog den. Jag tänkte att jag inte skulle fingra på 
det eftersom teknikerna skulle undersöka det. Han hade även ett gult snöre i fickan och en 
tändare.

Kollegan hämtade fotfängsel och satte på den. Vi frågade honom "Vad håller du på med och 
vad har hänt" han svarade "Jag körde lastbilen". Vi larmade till LKC och informerade att vi 
hade gripit honom. 

Så fort han såg att det var polisen så gav han upp och lade sig ner på marken. När vi fick 
honom under kontroll så ropade jag upp på radion för att få reda vem som är chef för att 
informera om att vi hade gripit honom och omständigheterna i övrigt. Efter ett tag så anlände 
fler patruller och enheter. 

Han pratade sporadiskt på ett annat språk, kanske ryska. Det ända vi kunde förstå var att han 
var från ISIS och att han kört lastbilen och det sade han på svenska. Han pratade säkert mer 
på svenska men jag fokuserade inte på vad han sade då jag pratade i radion och med kollegan 
samt hade kontroll på honom. 

Efter att vi har sett vilka kläder, skador, vad han hade i fickorna samt vad han sade så förstod 
jag att det här inte bara kan ha uppkommit hur som helst. Han stämde in mycket väl på 
signalementen och att han hade något med det som har hänt inne i Stockholm. Det var för 
mycket samanträffande för att kunna avfärda honom.

 Kan du beskriva skadorna?
Röd hud så som blåsor vid en brännskada och skärsår på händerna.

 Berätta om brännskadorna?
Jag uppfattade det som en brännskada, som ett skavsår där huden fallit av och hunden under 
blivit röd. Det var på insidan av båda låren.  (FL anteckningar:  visar med sina 
händer att brännskadorna var på båda insidorna av låren.)

 Hade han några mer skador?
Jag såg inte om han hade några skador i ansiktet eller på övriga kroppen än det jag beskrivit 
innan. Det verkade som om han hade ont i benen. 

 Kan du beskriva glaset som du såg när du tog ut hans rånarluva ur hans ficka?
Blå grön kristalliserat lite tjockare så som bilglas det var inte tunt 

 Vad gör att du tror att det var bilglas?
jag kan se skillnad på bilglas och vanligt glas

 På vilket sätt sade han "Jag är från ISIS jag körde lastbilen".
På bra svenska med brytning. 

 Vad gjorde han med händerna när ni konfronterade honom?
Han visade handflatorna, jag fick en känsla som att han redan hade gett upp.  (FL 
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anteckningar: visar med sina händer hur manen visade båda sina handflator med 
händerna i luften mot patrullen när de konfronterade honom.)

Uppläst och godkänt.
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