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Huvudanmälan
5000-K567879-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-05-14 13:01 Enhet: 561340IG16, BF-IGV 16 LPO Helsingborg

Anmälningssätt: Telefon Anmälningsansvarig:  Persson, Mona

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Misshandel

Variant: Misshandel

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Misshandel

Kullagatan 32, Helsingborg

Torsdag 2020-05-14 13:03

Misstänkta personer:

Khosravani, Sanna Sanaz

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Pohlin, Olle Gustav Roland Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 63-4430 med Pa M.Persson & J.Åkesson & K.Palm blir beordrade till Kullagatan 32 med

anledning utav att en man stökar inne på Viva Nilla.

BROTTET

Sanna är misstänkt för misshandel genom att uppsåtligen ha sparkat Olle i huvudet. Sanna ska också ha

tagit stryptag på Olle. Detta har orsakat smärta och kroppsskada hos Olle. Detta har skett på Kullagatan

32 inne i butiken Viva Nilla, 2020-05-14 klockan 13:03.

OMSTÄNDIGHETER

När patrullen kommer till platsen så berättar Sanna för patrullen att Olle har stått utanför hennes butik

Viva Nilla med en skylt. Sanna tycker att Olle skrämmer iväg kunderna med skylten så hon väljer att ta

tag i skylten. Det blir då handgemäng angående Olles skylt och i samband med det så utdelar Sanna en

spark i huvudet på Olle. Sanna ska också ha tagit stryptag på Olle i samband med detta. Ett vittne ska ha

bevittnat sparken mot huvudet och stryptaget.
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Olle vill ej medverka i utredningen och ville därmed inte bli förhörd. 

SKADOR

Inga synliga skador. 

Olle uppgav att han hade ont i huvudet. Observerades av Pa Mona Persson. 200514

ÖVRIGT

x1 Förhör

Övervakningsfilmer FINNS EJ.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Hörd person

Andersson, Olle
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

egna uppgifter - insp

Caroline Hallberg

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misshandel, i butiken Viva Nilla, Kullagatan 32, Helsingborg, den 14 maj 2020 kring kl 13.
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

Caroline Hallberg
Förhörsdatum

2020-09-09
Förhör påbörjat

13:24
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Olle tillfrågas om han minns händelsen, och det säger han att han gör.

 Olle ombeds berätta fritt om händelsen, vad som hände den aktuella dagen.
Olle berättar att han stod utanför butiken som säljer päls med en skylt, och yttrade sin 
opinion. Sen kom ägaren ut, Sanna. Olle tog upp sin mobil, för hon brukar slåss. Hon jagade 
honom bort till nästa butik. Där tog hon hans två skyltar och hans sko, sedan sprang hon in i 
sin butik och kastade skon efter honom.

Olle gick in i butiken och bad att få skyltarna tillbaka. Hon hade knäckt dem på mitten och 
ställt dem i den delen av butiken som inte allmänheten har tillträde till. När Olle kom in i 
butiken tog det inte många sekunder förrän hon drog ner honom på golvet bland kläderna. 
Olle föll på armbågarna.

När Olle var på golvet försökte hon få tag på hans mobil. Olle tror att två personer kommit in 
i butiken, han såg inte så mycket, för han låg under kläder. Hon bet honom, och trots att han 
hade jacka på sig, så gick det genom huden och det blev sår på armen. En av de som kommit 
in i butiken, en kvinna, satte sig på hans rygg. Då sparkade Sanna honom i huvudet, riktigt 
hårt, så han fick en blackout några sekunder, han svimmade av. Olle vet inte om det var innan 
eller efter sparken, som någon vid dörren sa "ska jag stänga igen dörren så han inte kan dra?"

Kvinnan som satt på ryggen upptäckte att det var Olle som blev slagen, så hon satte sig iväg 
så inte Sanna kunde fortsätta slå. Olle hade då möjlighet att sätta sig lite bekvämare, på 
rumpan. Efter det försökte Sanna dra i hans kläder och hans mobil. Kvinnan som satt på 
ryggen, ställde sig mellan Sanna och Olle, för att skydda Olle. Hon blev förhörd av polisen på 
platsen. Bara några sekunder efter att ordningsvakt kommit, så kom även polisen. De hade då 



varit i butiken ca 10 minuter. Polisen tog ut Olle från butiken och satte honom i polisbilen. 
Olle ville inte prata med polisen, och efter ett tag fick han sina skyltar, bankkort som trillat ut, 
och sen fick han gå.

Olle ringde sin sambo när han var på väg hemåt, han sa att han hade huvudvärk, men att han 
var på väg hem. Han mådde sämre och sämre ju närmare hemmet han kom. Han ringde 
sjukhuset i Landskrona, berättade hur han mådde, att han hade huvudvärk, var yr och 
spyfärdig. De bad honom uppsöka sjukhuset i Helsingborg, vilket han gjorde och de kunde 
kolla av honom där. De sa att han hade fått en lätt hjärnskakning. Han fick lämna lasarettet 
efter det med råd om vad han skulle tänka på om det blev värre.

 Brukar du stå utanför denna butiken? 
Nej, inte så ofta.

 Hur ofta är det?
Ingen kommentar.

 Vad är syftet med att du står utanför butiken?
Ingen kommentar.

 Var du ensam utanför butiken eller du hade sällskap av någon eller några?
Ensam.

 Vad ville du uppnå med det du gjorde?
Ingen kommentar.

 Vad fick du för reaktion på att du stod där?
Ingen kommentar.

 Har du och Sanna något relation till vandra?
Ingen kommentar.

 Du namnger henne, hur vet du hennes namn?
Jag har anmält henne, så jag har fått kopia på anmälan.

 Utsattes du för något mer våld än sparken och att hon bet dig?
Stryptag också, eller inte en klassisk situation med stryptag, utan hennes arm kom runt min 
hals så jag ströps.

 Hur länge höll hon armen runt din hals?
Några sekunder. Det var ett tag innan hon sparkade mig i huvudet. 

 Hur kändes det när hon höll sin arm runt din hals?
Jag kunde inte andas, det gjorde ont, kvinnan på min rygg sa "vad gör du, du stryper ju 
honom!"

 Hur länge kände du av hjärnskakningen? 
Det var ännu lite värre dagen efter, sedan avtog det, kände av det två dagar efter.

 Och armen runt halsen?
Inget efteråt. Tror jag hade något rött märke runt halsen, men det var inget jag kände.

 Och bettet i armen?

Förhör med Andersson, Olle; 2020-09-09 13:24   diarienr: 5000-K567879-20
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Det röda märket var kvar några dagar och det blev lite av ett ärr, som fortfarande är kvar.

Är skadorna fotodokumenterade? 
Nej, jag har varit på lasarettet och de kommenterade i journalen vad de såg. 

 Av vilken anledning tror du att hon gav sig på dig?
Det vet jag inte.

 Vad gjorde du mot henne?
Ingenting.

 Gjorde du något som kunde uppfattas som hotfullt?
Nej.

 Finns vittne till händelsen förutom kvinnan som blev förhörd på platsen? Någon som hört av 
sig till dig?
Nej.

 Har du något ersättningsanspråk?
Jag kan inkomma med det senare.

 Av vilken anledning ville du inte medverka i utredningen när polisen kom till platsen?
Ingen kommentar.

Önskar du målsägandebiträde?
Ja, godtar den rätten förordnar. 

Uppläst utan invändningar

Förhör med Andersson, Olle; 2020-09-09 13:24   diarienr: 5000-K567879-20
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Förhör
Misshandel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 16 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Hörd person

Sjöholm, Julia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Dataslagning/ Pa Mona

Persson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne gällande omständigheterna på Kullagatan 32, Helsingborg 2020-05-14 fram till och med

klockan 13:07. 
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

Mona Persson
Förhörsdatum

2020-05-14
Förhör påbörjat

13:14
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Kullagatan 32
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil och egna anteckningar i kursivt.
Förhörsledarens benämns vidare som FL. 

 Olle har stått utanför Viva Nillas butik och haft skyltar då han är en djuraktivist. Sanna, som 
jobbar i butiken hade blivit arg och tagit skyltarna ifrån honom och sedan hade det blivit 
tumult efter det. 

FL Julia berättade följande i hennes fria berättande:
Julia stod på Kullagatan och såg när Olle och Sanna började bråka. De tjafsade högt och 
brottades. Julia såg att Sanna gick tillbaka in i sin butik med skyltar i handen och strax bakom 
Sanna var Olle och han var maskerad.  Julia hörde att det var mycket liv i butiken och gick 
därför in. Hon såg att Olle låg ner på golvet i butiken och ovanpå Olle satt Sanna och var 
hysterisk. Julia berättade att hon ställde vid Olle och bad honom att sitta stilla tills Polisen 
kom till platsen. Julia berättade att Olle satt stilla och gjorde inget. Julia berättade att Sanna 
hade börjat sparka, riva och bita på Olle. Julia berättade att Sanna hade tagit ett strypgrepp 
runt Olles hals och sen sparkat honom en gång i huvudet när han satt ner. Sen kom Polisen till 
platsen. 

FL Var Olle aggressiv eller våldsam mot Sanna någon gång under tiden du var i 
butiken?
Nej. Han satt helt stilla hela tiden. Även när hon sparkade på honom och bet honom, han 
gjorde inget motstånd. Hon var väldigt aggressiv och hysterisk. Jag försökte lugna henne med 



det gick inte. Hon skrek bara att dem trakasserat henne i flera år och att hon inte orkade mer. 

 FL Har du något mer du vill tillägga?
Nej. 

 UPPLÄST OCH GODKÄNT. 

Förhör med Sjöholm, Julia; 2020-05-14 13:14   diarienr: 5000-K567879-20
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Hörd person

Sjöholm, Julia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande misshandel den 14 maj 2020, kring kl 13.00 i butiken Viva Nilla,

Kullagatan 32, Helsingborg.
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

Caroline Hallberg
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

13:23
Förhör avslutat

14:08
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Julia informeras om att hon hörs som vittne i ärendet. Hon tillfrågas om hon kommer ihåg 
händelsen och det säger hon att hon gör.

 Känner du någon av parterna? 
Nej, jag gick bara förbi, helt otippat. 

 I förra förhöret med dig är de båda namngivna, vet du hur det kan komma sig?
Nej, jag känner inte dem. Jag tror att kvinnan hette Sanna, jag försökte lugna henne, frågade 
vad hon hette och så sa hon att hon hette Sanna. Vad han heter det vet jag inte. 

 Vad var din roll på platsen?
Jag bor i Lund för tillfället, jag bara promenerade förbi. Jag såg att de sprang, trodde det var 
ungdomar som slogs, de sprang in i butiken och folk stannade, då gick jag efter.

 I förra förhöret nämner du att de brottades utanför, berätta.
Jag kom från Ålgränden mot Kullagatan, då såg jag dem snett till höger framför mig. Jag såg 
att hon jagade honom, flög på honom, precis invid väggen, vid de andra affärerna. Jag fattade 
inte vad de höll på med, men förstod sen att något inte var rätt. De sprang sen in i butiken.

 Vad såg du när du kom in i butiken?
Att hon skrek jättemycket, var på och höll fast honom. Det var några plakat, han hade en 
telefon och filmade. Hon skulle ha hans telefon. Jag försökte separera dem, hon var helt 
hysterisk och han var helt lugn, utåt sett. Det kom in folk, jag bad någon ringa polisen. Det 
kom väktare också, precis före polisen, men det tog ett tag. Jag fick tag på henne och fick bort 
henne då hon var över honom. Jag satte mig över honom. Han låg på knä med armarna på 



golvet. Han hade telefonen i handen, den ville hon komma åt. Hon försökte slita och dra i 
honom. Jag sa åt honom att sitta still. Jag satt på hans rygg, sa till honom "vi försöker hålla 
undan henne tills polisen kommer". Han höll med. Han sa att han hade jätteont i armen. Hon 
sprang runt i butiken och skrek. Vid något tillfälle gick jag upp och frågade vad hon hette och 
bad henne lugna ner sig.

Jag höll till slut honom i nackkragen, för han var så lugn. Precis innan jag skulle ta upp 
honom, kom hon och sparkade honom i huvudet, varpå jag flög upp och sa "är du inte klok 
du kan väl inte sparka honom i huvudet." 

Det var trångt, kanske bara 60 cm mellan klädställningarna.  Jag hörde honom säga något 
liknande "aj, du biter mej", tror kanske att det var i en arm eller ben. Jag såg inte, bara hörde 
honom säga det. 

Jag fattade fortfarande inte vad det handlade om. Jag ville bara få väck henne från honom, så 
det inte hade gått riktigt illa.

 Hur hamnade Olle på golvet i butiken? 
Jag vet inte om hon bara precis hade knuffat ner honom precis innan jag kom in där. Men han 
var på golvet när jag kom in där. Han satt på knä, både fötter och knä på golvet och lutade sig 
framåt på armbågarna, precis som man skyddar huvudet, ihopkrupen. Så var han hela tiden, 
även när jag satt där. Jag pratade med honom, att vi skulle försöka hålla henne borta, och han 
var väldigt lugn hela tiden, tacksam.

 I förra förhöret står där "Ovanpå satt Sanna?", berätta.
Ja, hon var ovanpå honom när jag kom in i butiken, vet inte om hon dragit ner honom. 
Kommer inte ihåg om där var fler i butiken då. Om jag själv lyckades flytta bort henne, eller 
där var någon annan som hjälpte till. Det var när jag först kom in i butiken, som jag hörde 
honom säga "aj, det gör ont".

Han hade huvudet nästan nere vid golvet, jag hade huvudet lite ovanför. Jag såg att hon 
sparkade honom i huvudet, det var ganska ordentligt, jag var så pass nära. Tänkte att han 
tuppar av, men han var väldigt klar i huvudet. 

 Såg du om hon gjorde något när hon var över honom?
Jag ser inte direkt, det var väldigt tight mellan klädgångarna, jag hade hennes ryggtavla mot 
mig, jag hörde honom skrika "du skadar mig, sluta bita", då fick jag väck henne, försökte 
prata, "ta det bara lugnt, vänta på andra sidan".

 Vet du var sparken träffade?
Måste ha varit precis vid pannan, jag satt gränsle över hans rygg med typ mina händer på 
hans axlar, hade mitt huvud 10-20 cm från hans. Hon kom framifrån och bara sparkade. 

 Såg du om hon hade något på fötterna, typ skor?
Ja, svarta skor, inte typ Adidas, utan mer kvinnliga, men kan inte säga mer exakt än så. 

Jag tror han skrek något om att hon rev eller knep med naglarna också när han skrek att hon 
bet. Det var ganska tidigt, när jag kom in i butiken, men det var inget jag såg. 

 Vad såg du av våldet som utdelades? 
Sparken i huvudet. Jag var rädd att hon skulle träffa mig också, för jag var så pass nära. 

 Hur många sparkar?

Förhör med Sjöholm, Julia; 2020-09-04 13:23   diarienr: 5000-K567879-20
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En.

 I förra förhöret säger du att hon tog tag runt hans hals, berätta.
Jag var jättechockad efteråt, men jag skrev ett SMS till min sambo. Nu när du säger det minns 
jag att det var något.

 Var det något du såg eller som han sa?
Jag hörde honom säga "du stryper mig", och såg att hon var runt hans hals, men inte med 
händerna, mer med underarmarna, Det var inget strypgrepp, kanske mer som hon höll fast. 
Det måste ha varit innan jag satte mig på honom. Det var så rörigt.

 Såg du några märken eller skador på honom? 
Nej, först kommer väktare in och då sitter jag på honom. Väktarna var helt förvirrade, de 
visste inte vem som var vem. Väktarna fick honom upp på benen, sen kom polisen och fick in 
honom i en bil. Jag kom på nu att när hon jagade honom där ute, så var han maskerad, det 
reagerade jag på. Då förstod jag att det inte var på lek.

 Hur var han maskerad?
Han hade typ en luvtröja uppdragen över huvudet och så hade han en svart mask över 
munnen och näsan som täckte. När jag kom in i butiken och satt över honom, då hade masken 
kasat ner så jag såg hans ansikte. Han hade en grönaktig luvtröja. 

 Fanns någon fler person i butiken? 
Där var ingen som var så pass nära som mig. Där var någon som ringde polisen, hörde att en 
kvinna sa det, men vet inte om det var hon som ringde. En man kom in och sa att han tyckte 
att alla skulle gå ut, jättemärklig, men sen gick han igen. Tror där var ett par precis vid 
ingången, men de sa bara att hon skulle lugna ner sig. Där var ingen mer som jag la märke 
till. 

Uppläst utan invändningar

Förhör med Sjöholm, Julia; 2020-09-04 13:23   diarienr: 5000-K567879-20
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Journalanteckning målsägande, 2020-08-26 13:11   diarienr: 5000-K567879-20
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Andersson, Olle Målsägande
Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet Datum

Misshandel, Fullbordat 2020-09-15
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Andersson, Olle Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare

Ja
Ersättningsyrkande i kronor

8800
Preciserat yrkande

Misshandel av mindre grovt slag (Kränkning) - 8000 kronor lindrig hjärnskakning i 2-3 dagar och

biten när pandemi råder.

Sjukhusbesök akuten - 200 kronor, kvitto finns, bifogas.

Kuratorbesök - 400 kronor, kvitto saknas men uppges finnas i journalen

Förstörda skyltar - 200 kronor, kvitto saknas
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Bilaga
Kopia på kvitto hos sjukvården

Bilaga till Ersättningsanspråk 2020-09-15 18:28, diarienr 5000-K567879-20
Beskrivning

Olle har den 17 september 2020 skickat in bild på kvitto från läkarbesöket den 14 maj 2020.



Kopia på kvitto hos sjukvården, 2020-09-15 18:28   diarienr: 5000-K567879-20
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Hörd person

Rylander Khosravani, Sanna Sanaz
Personnummer

19800909-7083
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt internationellt

id-kort - insp Caroline

Hallberg

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2020-09-22 Caroline Hallberg
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstänkt för misshandel genom att ha bitit målsäganden i armen, tagit sin arm runt målsägandens hals

så han fått svårt att andas samt sparkat honom i huvudet så att skada och smärta uppstått. Detta har skett

i butiken Viva Nilla, Kullagatan 32 i Helsingborg, den 14 maj 2020 kring kl 13.
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

Caroline Hallberg
Förhörsdatum

2020-09-22
Förhör påbörjat

08:56
Förhör avslutat

10:01
Förhörsplats

Förhörsrum R, Polisen, Helsingborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Emelie Eliasson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Sanna underrättas om misstanken, sin rätt att anlita försvarare, sin rätt att inte behöva yttra sig 
över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld 
samt sin rätt att få information om förändringar av misstanken och ta del av 
utredningsmaterial i den mån det är möjligt, jml FuK12§. Sanna är införstådd med sina 
rättigheter.

Sanna önskar ingen advokat under detta förhör. Vid en ev rättegång önskar hon biträde av 
offentlig försvarare, godtar den rätten förordnar.

 Sanna tillfrågas om hon kommer ihåg händelsen och det säger hon att hon gör.

Sanna berättar att det finns en bakgrund sedan 4-5 år tillbaka. Hon säger att hon blivit 
trakasserad av Olle Pohlin under alla dessa år. Anledningen är att hon säljer päls och han är 
djurrättsaktivist. Han kan ringa henne 400 gånger under en natt, hotar att döda henne, kastat 
hennes kläder på golvet i butiken, står utanför butiken med plakat och skrämmer kunderna så 
de inte vågar gå in i butiken, slagit sönder skyltfönsterna, kallar henne för hora, filmar både 



Sanna och inne i butiken, har tagit Sannas privata bilder och filmer från Facebook och lagt ut 
filmklippen på YouTube, har även gjort en särskild Facebook-sida med hennes bilder, 
misshandlat henne osv. Hon fick även stänga sin butik på Bruksgatan pga Olle och hans 
kompisar. Sanna har anmält till polisen, men de kan inte göra något, säger att det inte finns 
någon lag som säger att man inte får stå utanför butiken.

 Sanna ombeds berätta vad som hände den aktuella dagen.
Sanna står inne i butiken och hon ser att Olle står utanför med sina affischer. Han kommer in 
i butiken, maskerad med svart mask över näsa och mun, men med ögonen synliga. Sanna 
säger att hon känner igen honom sedan tidigare, på kroppshållning, ögon och hårfärg. Denna 
aktuella dag tappade han sitt id-kort i butiken, och då fick hon reda på vad han heter. Sanna 
gav id-kortet till polisen.

Olle kom in och sa att hon skulle sluta sälja päls. Sanna svarade "Gå ut härifrån". Han kastade 
kläder på golvet. Sanna markerade att han skulle gå och sen ringde hon till polisen, men 
ingen kom. Han stod kvar utanför dörren med sina djuraffischer. Han sa inget, bara stod där i 
ca 30 minuter. Därefter gick Sanna ut och tog hans affischer från honom och tog in dem i 
butiken. 

Olle kom i butiken, började att gapa och skrika. Han försökte dra henne i handen, han gick på 
henne. Sanna försökte hålla honom nere och försvara sig. Han filmade henne också och detta 
ligger ute på Facebook. Sannas händer var helt blodiga och detta visade hon för polisen. Alla 
hennes gelénaglar lossnade och drogs av. Hon hade ont i en vecka.

Olle gick på Sanna först och filmade, det blev fight. Han bara fortsatte. Hon försökte dra 
telefonen ifrån honom, men lyckades inte. Olle la sig själv ner på golvet och gömde telefonen 
under sig, under magen. Sanna fortsatte försöka ta telefonen, men han drog henne i händerna, 
så de blev blodiga. Han tog tag i hennes fot och Sanna försökte hålla honom nere på golvet 
tills polisen kom.

Sen kom folket, kvinnor, jag känner inte dem, och de ringde till polisen, som kom efter ett 
tag. Sanna mådde så dåligt då, hon bara skadade.  Tillägg vid uppläsning; Sanna ropade efter 
några kvinnor som gick utanför, att de skulle komma in i butiken och hjälpa henne.

 Känner du målsäganden Olle?
Inte mer än att han har trakasserat mig i 4-5 år.

 Enligt uppgifter ska du ha bitit honom i armen så att där blivit märke. Vad har du för 
kommentar till det?
Sanna berättar att han drog sina naglar på hennes händer och drog i hennes kläder, i hennes 
blus. Det var när hon försökte ta hans telefon, hon försökte få honom att släppa telefonen som 
han filmade med, som hon bet honom. Sanna kommer inte riktigt ihåg var någonstans, men 
visar på handen. Hon mådde så dåligt, han slog henne säkert 10 gånger på överkroppen. 
Sanna bet inte hårt. Har han några märken, så har han säkert gjort det själv, säger hon.

 Enligt uppgifter ska du ha tagit din arm runt hans hals så att han fick svårt att andas. Vad 
har du för kommentar till det?
Nej, det stämmer inte, absolut inte. Jag försökte bara hålla honom nere, han hade själv lagt 
sig på golvet. 

 Kan det ha varit så att du under fighten fått din arm runt hans hals?
Nej, absolut inte.
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 Enligt uppgifter ska du ha sparkat honom i huvudet så att han fick en black-out, svimmade 
av en kort stund. Vad har du för kommentar till det? 
Nej, absolut inte. Han låg på golvet och gömde telefonen, jag försökte bara hålla honom nere. 
Jag bad människorna att ringa polisen. 

 Denna uppgift, att du har sparkat honom i huvudet, kommer inte bara från Olle, utan från ett 
vittne också. Vad har du för kommentar till det?
Jag försökte hålla honom nere, med min fot. Men jag har inte sparkat honom. 

 Var på kroppen höll du din fot?
Jag gick upp själv och höll foten på hans rygg, strax nedanför huvudet. Detta var för att han 
inte skulle gå upp, jag visste inte vad han skulle göra, om han skulle förstöra mer. Men jag 
höll bara en sekund, och bad de andra ringa polisen. 

Och dagen efter la han upp alla bilder och filmer på Youtube, Facebook och Instagram. Jag 
har säkert blockerat 100 av hans anhängare. Han klär sig alltid som en vit, blodig kanin och 
skrämmer barnfamiljer och andra. Veckan efter var de 15 pers som blockerade butiken 
utanför. Hans tjej kom in i butiken och filmade, gjorde fuck-you-finger mot mig i butiken, 
och jag sålde för 0 kronor. 
 
Sanna tillfrågas om sin INSTÄLLNING till misshandel.
Sanna  FÖRNEKAR misshandel.

 Olle har yrkat 8800 kronor i ersättning, hur ställer du dig till det?
Sanna är inte villig betala något. Det är Olle som ska betala till henne istället, för alla 
trakasserier. 

Genomläst utan invändningar.
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Uppgiftslämnare

Hallberg, Caroline
Datum

2020-09-22
Tid

13:01
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Caroline Hallberg

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Rylander Khosravani, Sanna Berörd person
Uppgiften avser

Uppgift

Sanna skickade ett SMS en knapp timme efter att förhöret avslutats till min tjänstemobil. Hon 
skrev att hon inte kommer ihåg om hon höll honom på golvet med händer eller foten pga att 
hon mådde så dåligt utav honom, pga all misshandel. Hon tror det var hennes händer på 
ryggen. Hon skriver också att hon var rädd att han skulle göra något illa mot henne och mer 
mot butiken, att han är helt sjuk och psykopat. 

Sanna skickade ytterligare SMS där hon hänvisar till en sida på Facebook "Viva Nilla - Sluta 
sälja päls" med webadress www.djurfront.com, samt djurfront på Facebook, se bilaga till detta 
PM.



Datum

2020-09-23

Diarienummer

5000-K567879-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (4)
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1. Screenshot som Sanna Khosravani skickat in.

Sida 2 (4)
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2. Screenshot som Sanna Khosravani skickat in.

Sida 3 (4)
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3. Screenshot som Sanna Khosravani skickat in.

Sida 4 (4)
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Diarienr

5000-K567879-20
Skäligen misstänkt person

Rylander Khosravani, Sanna Sanaz
Identifierad

Ja
Kontrollsätt

Dataslagning

Personnr

19800909-7083
Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2020-05-14 13:03

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Kullagatan 32
Områdeskod

02040100830014
Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-923659885-5D
Diarienr

5000-K567879-20
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0367
Brottsbeskrivning

Misshandel
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

2020-09-22 Caroline Hallberg
Underrättelse om misstanke

2020-09-22
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-05-14
Beslutsfattare misstankebeslut

Peters, Jenny
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2020-10-16
Namn

Rylander Khosravani, Sanna Sanaz
Personnummer

19800909-7083
Tilltalsnamn

Sanna
Kallas för Öknamn Kön

Kvinna
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Teheran
Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0700126497: Mobiltelefon

Adress

Kullagatan 32

252 20  Helsingborg

Folkbokföringsort

Helsingborg
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2020-10-16
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Just nu inget jobb.
Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

200000
Försörjningsplikt

0
Förmögenhet

Bidrag Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

70000

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

115600
Taxeringsår

2020
Taxeringskontroll utförd av

Insp Caroline Hallberg
Datum

2020-09-22



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Helsingborg
Ärende

Diarienr

5000-K567879-20
Handläggare

Hallberg, Caroline
Gärning

Misshandel den14 maj 2020 i butiken VivaNilla, Kullagatan 32, Helsingborg.

Berörd person

Personnr

19800909-7083
Efternamn

Khosravani
Förnamn

Sanna Sanaz
Underrättelse utsänd

2020-09-28
Yttrande senast

2020-10-15
Underrättelse slutförd

2020-10-13
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2020-09-22
Underrättelsesätt

Förenklad delgivning
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Försvarare

Namn

Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

 
Underrättelse slutförd

 
Underrättelsesätt

Notering

Erinran


