
Vänersborgs tingsrätt
B 3725-20

Häktat mål

Stämningsansökan
Tilltalade
Marie Jennie Helen Olsson (19780405-5502)
Företräds av advokat Per Åke Kvarnström.
- Anhållen i frånvaro 2020-09-06, Gripen 2020-09-06, Häktad 2020-09-10.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 MORD
5000-K1074675-20

Jennie Olsson har den 4 september 2020 i lägenhet på Kungsgatan 74 C,
Trollhättan, Trollhättans stad berövat Erik Fasth livet genom att med kniv
eller annat vasst föremål sticka eller hugga honom i bröstkorgen, halsen,
kinden och högra axeln.

Jennie Olsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken

1.2 GROV STÖLD
5000-K1093113-20

Jennie Olsson har den 4 september 2020 i ovan nämnda lägenhet på
Kungsgatan 74 C, Trollhättan, Trollhättans stad olovligen med
tillägnelseuppsåt tillgripit Helene Frendbergs plånbok innehållande kontokort
samt Helene Frendbergs mobiltelefon av märke och modell Iphone 8+.
Tillgreppet innebar skada.

Stölden är att bedöma som grov då Jennie Olsson olovligen tagit sig in i
Helene Frendbergs bostad och då gärningen varit särskilt farlig eller
hänsynslös eftersom tillgreppet skett i anslutning till att Jennie Olsson
berövat annan person livet i lägenheten.

Jennie Olsson begick gärningen med uppsåt att stjäla.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 674 Kungsgatan 10 010-562 71 50 registrator.ak-uddevalla@aklagare.se
45124  UDDEVALLA

Telefax

010-562 71 51
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Lagrum: 8 kap 4 § brottsbalken

1.3 FRAMKALLANDE AV FARA FÖR ANNAN
5000-K1194477-20

Jennie Olsson har under natten till den 4 september 2020 på Kungsgatan 74
C, Trollhättan, Trollhättans stad utsatt Helene Frendberg för livsfara eller fara
för svår kroppsskada genom att beröva den person livet som hade till uppgift
att vårda Helene Frendberg. Genom nämnda agerande har Jennie Olsson
förfarit grovt oaktsamt.

Lagrum: 3 kap 9 § brottsbalken

1.4 BEDRÄGERI
5000-K1093024-20

Jennie Olsson har den 4 september 2020 vid Övk Bankomat,
Vällebergsvägen 12, Ljungskile, Uddevalla kommun olovligen påverkat
resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan
liknande process genom att olovligen använda Helene Frendbergs kontokort
och därvid ta ut sammanlagt 15 000 kronor. Förfarandet har inneburit vinning
för Jennie Olsson med 15 000 kronor och motsvarande skada för Helene
Frendberg eller banken som trätt i hennes ställe.

Jennie Olsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 1 § 2 st brottsbalken

Målsägande
Dödsbo efter Erik Fasth
Åklagaren för ej talan

Lovisa Fasth
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Tomas Fasth
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Eva Fasth
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Malin Magnussen
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.
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Helene Frendberg
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Robert Mjösén.

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att avspärrningen av Helene Frendbergs lägenhet på

Kungsgatan 74 C, Trollhättan, Trollhättan stad ska bestå till dess att
domen mot Jennie Olsson vinner laga kraft: Avspärrningen ska därefter
hävas.

2. Det yrkas att i beslag tagen plastpåse, och dess innehåll, som påträffades
i containern för brännbart vid Värmeverket, port 4 i Uddevalla ska bestå
tills domen vinner laga kraft:
2020-5000-BG109070 punkterna 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9 och
6:10.
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

3. Det yrkas att i beslag tagen bilnyckel med nyckelring, beslagtaget hos
Jennie Olsson, ska bestå tills domen vinner laga kraft: del av 2020-5000-
BG108882.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Jennie Olsson som förnekar brott.

2. Förhör med vittnet Erika Johansson (arbetsledare) angående hennes
kontaktförsök med Erik Fasth den 4 september 2020 innan hon kom fram
till Kungsgatan 74 C, vilken tid hon kom fram till adressen och vilka
iakttagelser hon gjorde på platsen avseende Erik Fasth, altandörren och
omgivningen i övrigt till styrkande av mord i enlighet med åtalspunkten
1.1.

Erika Johansson hörs även angående hennes iakttagelser av ifall någon
omvårdnad utförts kring Helene Frendberg under natten, vilket
omvårdnadsbehov Helene Frendberg har till styrkande av framkallande
av fara för annan i enlighet med åtalspunkten 1.3.

Därutöver hörs Erika Johansson angående vilken kontakt som skedde
med Jennie Olsson den 4 september 2020 och dagarna dessförinnan,
hennes kännedom om Jennie Olssons ekonomi och vilka rutiner
arbetsplatsen har avseende Helene Frendbergs ekonomi, vilka som hade
tillgång till Helene Frendbergs tillgodohavanden och bank id, till
styrkande av grov stöld och bedrägeri i enlighet med åtalspunkterna 1.2
och 1.4.
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3. Förhör med vittnet Johan Angervall (personlig assistent) angående hans
kontakt med Erik Fasth under kvällen den 3 september 2020 och natten
till den 4 september 2020, däruti deras samtal och hans iakttagelser
avseende altandörren, till stöd för åtalet.

Johan Angervall hörs även angående hans agerande under natten till den
4 september 2020, vilka uppgifter han fick från Erika Johansson under
morgonen den 4 september 2020 och vilka iakttagelser han gjorde på
platsen avseende Erik Fasth, altandörren och omgivningen i övrigt till
styrkande av mord och framkallande av fara för annan i enlighet med
åtalspunkterna 1.1 och 1.3.

4. Förhör med vittnet Christoffer Karlsson (polis) angående hans
iakttagelser när han kom till lägenheten på Kungsgatan 74 C, däruti hans
iakttagelser avseende Erik Fasth, altandörren och omgivningen i övrigt
till styrkande av mord i enlighet med åtalspunkten 1.1.

5. Förhör med vittnet Marianne Frendberg (mamma till Helene
Frendberg) angående rutinerna kring Helene Frendbergs ekonomi,
Marianne Frendbergs kännedom om Jennie Olssons ekonomi och
Marianne Frendbergs tidigare kontakter med Jennie Olsson avseende
ekonomi och Helene Frendbergs hälsotillstånd till styrkande av mord,
grov stöld, bedrägeri och framkallande av fara för annan i enlighet med
åtalspunkterna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4.

6. Förhör med vittnet Sari Kallio (personlig assistent) angående hennes
kontakt med Jennie Olsson den 21 februari när Sari Kallio arbetade på
Kungsgatan 74 C, vad Jennie Olsson hade för ärende, vilka uppgifter
Jennie Olsson lämnade henne avseende hennes ekonomi och vilken väg
Jennie Olsson gick in i lägenheten vid det tillfället till styrkande av
gärningarna för mord, grov stöld och bedrägeri i enlighet med
åtalspunkterna 1.3, 1.2 och 1.4 och till stöd för grov stöld i enlighet med
K209716-20 (se separat stämningsansökan av den 25 januari 2021).

7. Förhör med vittnet Anton Mittendorf (rättsläkare) angående den
obduktion han genomfört avseende Erik Fast, till styrkande av
mordgärningen. Förhöret kan genomföras via videolänk alternativt
telefon.

8. Förhör med vittnet Jesper Åberg (Helene Frendbergs läkare) angående
Helene Frendbergs hälsotillstånd, hur hennes vårdbehov ser ut och vilka
risker det finns om vårdbehovet inte tillgodoses till styrkande av
framkallande av fara för annan i enlighet med åtalspunkten 1.3. Förhöret
kan genomföras via telefon.
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9.  Förhör med vittnet Johan Sörqvist (kriminaltekniker) angående
brottsplatsundersökningen och närmare omständigheter till förtydligande
av protokoll över platsundersökning och till styrkande av mord i enlighet
med åtalspunkten 1.1.

Övrig bevisning
1. Filmupptagning av polis Christoffer Karlsson (medtas av åklagare till

huvudförhandling) utvisande omständigheterna i den aktuella lägenheten
på Kungsgatan 74 C i Trollhättan när Christoffer Karlsson kom till
platsen till stöd för hans vittnesuppgifter och till styrkande av mord i
enlighet med åtalspunkten 1.1.

2. Rättsmedicinsk obduktion av Erik Fasth (förundersökningsprotokoll
bilaga 2 s. 3-17) utvisande skadorna som påträffades på hans kropp,
skadornas uppkomstsätt och att Erik Fasth avlidit till följd av skadorna
som orsakats av annan person till styrkande av mord i enlighet med
åtalspunkten 1.1.

3. Tekniska undersökningar, utlåtanden från NFC, blodbildsanalys och
brottsplatsprotokoll (förundersökningsprotokoll hela bilaga 1) utvisande
analyser sammanställt med förhållandena på brottsplatsen till styrkande
av mordgärningen, grov stöld, bedrägeri och framkallande av fara för
annan i enlighet med åtalspunkten 1.1, 1.2.1.3 och 1.4.

       Ytterligare specifikation till bevisuppgiften finns i 9, 10, 11 och 12.

4. Stillbilder från filmupptagning (förundersökningsprotokoll s. 158-164)
utvisande att Jennie Olsson besökte Havskurens returstation den 5
september 2020 och kastade diverse gods (BG109070-6:2 innehållande
bland annat skor: BG109070-6:6, strumpor: BG109070-6:7 och
handskar: BG109070-6:8) till styrkande av mord i enlighet med
åtalspunkten 1.1.

5. Beslagsprotokoll jämte fotografi (förundersökningsprotokoll s. 51-54 och
s. 87) utvisande i beslag taget gods som påträffades i containern för
brännbart vid Värmeverket, port 4 i Uddevalla den 7 september 2020,
däruti en plastpåse (BG109070-6:2) innehållande skor, strumpor och
handskar (BG109070-6:6, BG109070-6:7 och BG109070-6:8) till
styrkande av mord i enlighet med åtalspunkten 1.1.

6. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 59) utvisande i beslag
tagen betongstenplatta i anslutning till den aktuella lägenheten på
Kungsgatan 74 C, Trollhättan, Trollhättans stad där ett skoavtryck
påträffades. Angående det förhållandet att Jennie Olsson avsatt avtrycket
till styrkande mordgärningen, grov stöld, bedrägeri och framkallande av
fara för annan i enlighet med åtalspunkten 1.1, 1.2.1.3 och 1.4.
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7. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 60) utvisande i beslag
tagen plastpåse (BG113363-3) som togs i beslag från Jennie Olssons
bostad. Till styrkande av att Jennie Olsson kastat föremål som varit på
brottsplatsen, till styrkande av mordgärningen, grov stöld, bedrägeri och
framkallande av fara för annan i enlighet med åtalspunkten 1.1, 1.2.1.3
och 1.4.

8. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 35) utvisande i beslag
tagen bil (BG108882-1) som togs i beslag från Jennie Olsson. Angående
förekomsten av blod från målsäganden på bilnyckel till den aktuella
bilen. Till styrkande av mordgärningen, grov stöld, bedrägeri och
framkallande av fara för annan i enlighet med åtalspunkten 1.1, 1.2., 1.3
och 1.4.

9. Protokoll över klädundersökning (förundersökningsprotokoll bilaga 1 s.
24-53) utvisande bland annat att skor, strumpor och handskar
(BG109070-6:6, BG109070-6:7 och BG109070-6:8) som påträffades i en
plastpåse (BG109070-6:2) som låg i containern för brännbart vid
Värmeverket, port 4 i Uddevalla den 7 september 2020 påvisade
blodbesudlingar (s. 45-48 och s. 51) till styrkande av mord i enlighet med
åtalspunkten 1.1.

10. Protokoll avseende spårdokumentation jämte sakkunnigutlåtande
(förundersökningsprotokoll bilaga 1 s. 109-122) utvisande spårsäkring på
brottsplatsen, huvudförslag avseende skotyp som avsatt skoavtrycket,
samt att resultatet varken talar för eller emot (grad 0) att de i beslag tagna
skorna (BG109070-6:6) avsatt skoavtrycket. Till styrkande av
mordgärningen, grov stöld, bedrägeri och framkallande av fara för annan
i enlighet med åtalspunkten 1.1, 1.2., 1.3 och 1.4.

11. Sakkunnigutlåtande (förundersökningsprotokoll bilaga 1 s. 130-144)
utvisande bland annat att resultatet talar extremt starkt för (grad +4) att
flertal av blodbesudlingarna som påträffades på de i beslag tagna skorna,
strumporna och handskarna (BG109070-6:6, BG109070-6:7 och
BG109070-6:8) kommer från Erik Fasth. Resultatet talar starkt för (grad
+3) att blodbesudlingarna som påträffades på bilnyckeln med nyckelring
(del av BG108882-1) kommer från Erik Fasth.

       Det påvisas därutöver att DNA, där resultatet starkt talar för (grad +3) att
       det kommer från Jennie Olsson påträffades på de aktuella skorna, samt
       att DNA, där resultatet talar extremt starkt för (grad +4) att det kommer
       från Jennie Olsson påträffades på de aktuella handskarna.

       Sakkunnigutlåtandet åberopas till styrkande av mord i enlighet med
       åtalspunkten 1.1.
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12. Sakkunnigutlåtande avseende samhörighet mellan plastpåsar
(förundersökningsprotokoll bilaga 1 s. 162-166) utvisande att resultatet
talar extremt starkt för (grad +4) att i beslag tagen plastpåse (BG109070-
6:2) som påträffades i containern för brännbart vid Värmeverket, port 4 i
Uddevalla den 7 september 2020 (innehållande skor, strumpor och
handskar: BG109070-6:6, BG109070-6:7 och BG109070-6:8) har suttit
ihop med i beslag tagen plastpåse (BG113363-3) som påträffades i
Jennie Olssons bostad till styrkande av mord i enlighet med åtalspunkten
1.1.

13. Rapport avseende mobiltelefoni mm (förundersökningsprotokoll bilaga 4
s. 1-26) utvisande geografiska rörelser och kartläggning av telefon- och
datatrafik, däruti att Jennie Olsson haft utrymme att genomföra resorna
mellan sin bostad, Helene Frendbergs lägenhet och Ljungskile, åberopas
till styrkande av mordgärningen, grov stöld, bedrägeri och framkallande
av fara för annan i enlighet med åtalspunkten 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4.

       Tagglista kopplade till aktuell lägenhet (förundersökningsprotokoll
       bilaga 4 sid 57-68) visar inte på annan alternativ gärningsperson,
       till styrkande av mordgärningen.

14. Promemoria avseende Jennie Olssons ekonomi
(förundersökningsprotokoll bilaga 5 s. 25-36) utvisande bland annat att
Jennie Olsson har ett omfattande spelande som belastar hennes ekonomi,
att hon är skuldsatt hos Kronofogden och att hon har ansökt om
skuldsanering till stöd att hon haft ekonomiska motiv avseende
gärningarna som omfattas av åtalet.

15. Promemoria avseende Helene Frendbergs ekonomi
(förundersökningsprotokoll bilaga 5 s. 1-6) utvisande bland annat att tre
bankomatuttag gjorts den 4 september 2020 kl 05.06, kl 05.07 och kl
05.08 med en total summa om 15 000 kr till styrkande av bedrägeri i
enlighet med åtalspunkten 1.4.

16. Stillbilder från filmupptagning (förundersökningsprotokoll s. 126-129)
utvisande att Jennie Olsson genomförde tre bankomatuttag med Helene
Frendbergs bankomatkort med en total summa om 15 000 kronor den 4
september 2020 till styrkande av bedrägeri i enlighet med åtalspunkten
1.4.

17. Tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 521-524) utvisande för åtalet
sammanfattande omständigheter.

18. PM (förundersökningsprotokoll s. 93) angående Jennie Olssons
folkbokföringsadress, angående huruvida kontaktuppgifter till henne
fanns att tillgå vid tidpyunkten för gärningen. Till styrkande av att hon
ensamt utfört gärningarna i 1.1., 1.2, 1.3.
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Handläggning
Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.
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