
Brottsrapport 

Pol smyndlghet inklusive misstankar och beslut 
Skåne 

Enhet 

05KS, Kriminalsektion ----------------------------------------------- ---
Brott 

Brottskod 

0407 
Brottsbaskrivning 

Dlal!enr 

 

1 Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfattare brott 

Pemvi, Jan 

Misstanke 

Brottsmisstanke nr 

 

Beslutsfattare misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebaslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Beslutsdatum brott 

2012-07-27 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 

kt Styrkt 

Det finns inte längre anledning att fulltolja torundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut 

Pemvi, Jan 

Brott 

Brottskod 

0407 
Antal 

l 
Brottsbaskrivnl ng 

Ofredande 
Beslutsrattare brott 

Övertord från RAR 

Misstanke 

Brottsmisstankenr 

 

Beslutsfattare misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebaslut 

Oranenr 

 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 

Beslutsdatum misstankebeslut 

2012-11-21 

Beslutsdatum brott 

2012-05-08 

MJSSTANKE GÄLLER EJ 

Id Styrkt 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 

satt 

o 

o 

o 

o 



Beskrivning 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Bes utsfattare misstankebeslut Bes utsdatum m sstankebeslut 

Pernvi, Jan 2012-11-21 
-----------------------------------------------------------------------

Brott 

Brottskod Antal Olarienr 

0407 l  
Brottsbeskrivning 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfanare brott Beslutsdatum brott 

Pernvi, Jan 2012-07-27 

o 

-M-is-s-ta-nk_e _____________________ M __ I-SS_T_A_N __ KE __ G_A~--L-L_E_R_E_J----------------------0 

1 
Brottsmlsstankenr 

 
Id Styrkl Sätt 

Beslutsfaltare misstanke Bestutsdatum nustanke 

Pernvi, Jan 2012-07-27 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivn ing 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut 

Pernvi, Jan 
Beslutsdatum misstankebes ut 

2012-11-21 

o 

~---------------------------0 
1 
Brott 

Brottskod 

0407 
Antal 

l 
Brottsbeskrivning 

Oiariel'lr 

 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfanare brott 

Pemvi, Jan 

Misstanke 

Brottsmisstankenr 

 

Beslutsdatum brott 

2012-07-27 

MISSTANKE LER EJ 

---... ldStyrkt Sätt 



Beslutsfattare misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas forändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut Beslutsdatum misstankebestut 

Pemvi, Jan 2012-11-21 
-------------------------------------------------------------------------------------------

~-----------------------------------------0 
Brott 

Brottskod Antal Diaria nr 

0407 l  
Brottsbeskrivning 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutslattare brott 

Pernvi, Jan 

Misstanke 

Brottsmlsstankanr 

 

Beslutsfattare misstanke 

Pernvi, Jan 
Misstankebestut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Bastutsdatum bro\\ 

2012-07-27 

MISSTANKE 

Beslutsdatum misstanka 

2012-07-27 

LER EJ 

Id Styrkt Sätt 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas forändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattara misstankebeslut Beslutsdatum misstankebeslut 

Pernvi, Jan 2012-11-21 

Brott 

Brottskod Antal Dlarianr 

0407 l  
Brottsbeskrivning 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfattare brott Beslutsdatum bro\\ 

Överförd från RAR 2012-07-27 

Misstanke 

() 

o 

() 



Beslutsfattare misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

MISSTANKE GÄLLER EJ 

~ldStyrkt 

Beslutselatum misstanke 

2012-07-27 

Säll 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

fOreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas forändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut 

Pemvi, Jan 

Brott 

Brottskod Antal 

0407 l 
Brottsbesklivning 

Beslutsdatum m sstankebeslut 

2012-11-21 

Diarienr 

 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfattare brott Beslutselatum brott 

~verford från RAR 2012-07-27 

Misstanke MISSTANKE GÄLLER EJ 

årottsmisstankenr 

 

Beslutsfattare misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Id Styrkt 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 

Sätt 

Det finns inte längre anledning att fullfolja forundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas fOrändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut 

Pemvi, Jan 

' Brott 

Brottskod Antal 

0407 l 
Brottsbeskrivning 

Beslutsdatum misstankebeslut 

2012-11-21 

Dlartenr 

 

l Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 

G
eslutstattare brott Beslutselatum brott 

Överförd från RAR 2012-07-27 ------ - ----- ----------~~-------

o 

o 

o 



Misstanke MISSTANKE GÄLLER EJ 

Brottsmlsstankenr 

 
Personnr Id Slyrkt Slltt 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Det finns inte längre anledning att fullfolja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsdatum misstankebeslut 

o 
Beslutslattara misstankebeslut 

Pemvi, Jan 2012-11-21 o 
~------------------------------------------

~o; 
l Brottskod 

0407 
Antal 

l 
Brottsbeskrivning 

Dlarlanr 

 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfattara brott 

Överförd från RAR 

Misstanke 

Brottsmisstankenr 

 

Beslutslattara misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 

Beslutsda tum brott 

2012-07-27 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 

.• 

Id Slyrkt Slltt 

o 

Beskrivning O 
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutslattare misstankebeslut 

Pemvi, Jan 

Brott 

Brottskod Antal 

0407 l 
Brottsbeskrivning 

Bestutsdatum misstankebeslut 

2012-11-21 

Olarlenr 

 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 



Beslutsfattare misstanke 

Pemvi, Jan 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Beslutsdatum brott 

2012-07-27 

MISSTANKE GÄLLER EJ 

Personor Id Styrkt satt 

Beslutsdatum misstanke 

2012-07-27 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu Q 
föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfaltare misstankabeslut 

Pemvi, Jan 

Brott 

Brottskod Antal 

0407 l 
Brottsbaskrivning 

Beslutsdatum misstankebeslut 

2012-11-21 

Olarienr 

 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfattare brott Beslutsdatum brott 

Överförd från RAR 2012-07-27 

Misstanke MISST ANKE GÄLLER EJ 

Brottsmlsstankenr 

 
Person nr Id Styrkt 

Beslutsfaltare misstanke Beslutsdatum misstanke 

o 

o 
sau 

Pemvi, Jan 2012-07-27 
r-------------------------------------------0 Misstankebaslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut 

Pemvi, Jan 

l Brott 

Beslutsdatum misstankebeslut 

2012-11-21 



0407 l  
Brottsbeskrlvnlng 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfallare brott Beslutsdatum brott 

Överförd från RAR 2012-07-27 

Mi~stanke MISSTANKE GÄLLER EJ 

Brottsmlsstankenr 

 
Id Styrkt SäH 

2012-07-27 
M sstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Besknvnlng 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas forändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut 

Pernvi, Jan 

Brott 

Brottskod Antal 

0407 l 
Brottsbeskrivning 

Beslutsdatum misstankebeslut 

2012-11-21 

O"arlenr 

 

Ofredande mot man som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) 
Beslutsfallare brott Beslutsdatum brott 

Överförd från RAR 2012-07-27 

o 

o 

~----------------------~-----------------0 MISSTANKE GÄLLER EJ Misstanke 

Brottsmlss\ankenr 

 

Beslutsfallare misstanke 

Pernvi, Jan 
Misstankebeslut 

Nedlägges, Brott kan inte styrkas 
Beskrivning 

.--- Id Styrkt Sätt 

Beslu\sdalum misstanke 

2012-07-27 

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 

föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 

Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken 
Beslutsfattare misstankebeslut Beslutsdatum misstankebeslut 

Pernvi, Jan 2012-11-21 

o 




