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* För information om när samtycke inte behövs, se 5 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott           

Polismyndigheten
Grova brott 1 PO Fyrbodal
Anette Preinfalk
Utredare Grova Brott

BEGÄRAN  
om rättsintyg till Rättsmedicinalverket

Sida 1 (2)
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2020-09-06
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Regionkod

Rättsintyget avser
Personnummer

19780405-5502

Efternamn

Olsson

Samtliga förnamn

Marie Jennie Helen

Tilltalsnamn

Jennie
Kön

Kvinna Misstänkt Målsägande

Brottskod och Brottsrubricering

0311 Mord

Begäran om undersökning och/eller utfärdande av rättsintyg

Målsägande (alternativ enligt nedan)

Alternativ 1

 

Kroppsundersökning ska utföras av:

Rättsläkare FD-läkare

Vid begäran om kroppsundersökning skall rättsmedicinsk enhet alt. FD-läkare kontaktas för tidsbokning.  
För kontaktuppgifter, se Intrapolis.

Alternativ 2 Yttrande, rättsintyg baserat på handlingar

Genom denna begäran intygas att beslutande myndighet har hämtat in personens samtycke till utfärdande av rättsintyget, eller 
säkerställt att ett sådant inte behövs* och att information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har 
lämnats.

Misstänkt (alternativ enligt nedan)

Alternativ 1

 

Kroppsbesiktning ska utföras av:

Rättsläkare FD-läkare

Beslut enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken har fattats. Vid begäran om kroppsbesiktning skall rättsmedicinsk enhet alt. FD-
läkare kontaktas för tidsbokning. För kontaktuppgifter, se Intrapolis.

Alternativ 2 Yttrande, rättsintyg baserat på handlingar

Genom denna begäran intygas att beslutande myndighet har hämtat in personens samtycke till utfärdande av rättsintyget, eller 
säkerställt att ett sådant inte behövs* och att information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har 
lämnats.

Alternativ 3 Kroppsundersökning ska utföras av:

Rättsläkare FD-läkare

Vid begäran om kroppsundersökning skall rättsmedicinsk enhet alt. FD-läkare kontaktas för tidsbokning. För kontaktuppgifter, 
se Intrapolis.

Behöver provtagning och/eller spårsäkring göras i samband med undersökningen?

Ja. Precisera typ av provtagning/spårsäkring nedan

Nagelskrap

Bifogade handlingar
Polisutredning Polisanmälan bifogas. Kort sammanfattning av händelseförloppet, sammanfattning av relevanta förhör, datum för 
händelsen som rättsintyget avser samt särskilda frågeställningar fylls i nedan

Patientjournal läkaranteckningar samt eventuell operationsberättelse och/eller röntgensvar
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Sida 2 (2)
BEGÄRAN  
om rättsintyg till Rättsmedicinalverket

Diarienummer
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Fotografier enbart på den person begäran avser och det ska framgå vem som är avbildad och vilken kroppsdel, vem som tagit bilderna 
samt var och när de är tagna

Övrigt

Beslut av förundersökningsledare
Datum

2020-09-06

Ort

Trollhättan
Begäran beslutad av 

Cå daniel Edsbagge
Telefonummer direkt

0105627050

E-postadress (personlig)

daniel.edsbagge@aklagare.se

Handläggare
Namn

katarina Lyxell
Telefonummer direkt

0105652433

E-postadress (personlig)

katarina.lyxell@polisen.se

Sammanfattning av ärendet samt angivande av särskilda frågeställningar
Kort sammanfattning av händelseförloppet. Om det förekommer olika versioner av hur skadorna uppkom och/eller om 
händelseförloppet i stort ska de beskrivas i denna sammanfattning samt datum för händelsen som rättsintyget avser. 
Relevanta förhör gällande skadorna ska också sammanfattas.  
  
Förundersökningen i sin helhet ska inte bifogas. 
  
Vidare information angående rättsintyg, se www.rmv.se eller Intrapolis. 
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PM
Jämförelse fot - avtryck.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2021-01-11
Tid

13:54
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Jämförelse/Analys
Uppgift

Under utredningen har frågan ställts till NFC om det finns någon med kompetens att jämföra 
fot med säkrat fotavtryck utan papillarlinjer.

Hanna Elnegård som varit generalist för ärendet på NFC har undersökt detta och kommit fram 
till att den kompetensen inte finns i Sverige. Hon har även ställt frågan ut i Europa men inte 
fått tag på någon som genomför liknande undersökningar.
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PM
Felaktigt besked från NFC gällande S001

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Timm Preinfalk, Anette
Datum

2020-11-06
Tid

08:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Timm Preinfalk

Uppgiften avser

Uppgiften om blod i badrum Carl Roséns gränd Uddevalla
Uppgift

Polisen fick prelimenära besked den 9 oktober 2020 från NFC om bland annat att blodet i 
badrummet på Carl Roséns gränd var från offret Erik Fasth, S001. 

Vid häktning den 29 oktober samt förhör den 30 oktober delgavs/förhördes Jennie om det 
blodspår som säkrats i badrummet på Carl Roséns gränd i Uddevalla. 

Den 5 oktober 2020 fick polisen nytt besked från NFC. Spåret i badrummen är inte från Erik 
Fasth

Jennie Olsson är underrättad den 5 oktober kl.15.05 om att det hon är delgiven/förhörd om 
angående spåret i badrummet är felaktigt.
Advokat Per-Åke Kvarnström är underrättad om detsamma den 5 oktober kl.15.30
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Fotografi(er)
Fotografier på Toyota Primus

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2021-01-15
Tid

15:48
Involverad personal Funktion

Anette Timm Preinfalk Uppgiftslämnare
Berättelse

Jennie Olsson har i förhör uppgett att hon tvingats att åka med två personer i en beigefärgad 
Toyota till Trollhättan den 4 september 2020.

Förhörsledaren har via Google sökt på "Toyota, beige 2010-2015", ett önskemål som Jennie 
lämnat. När det visas ett sökresultat på Google säger Jennie att det är Toyota av modellen 
Prius. Hon säger vidare att hon endast sett bilen bakifrån och från sidan. Se bilaga.

Enligt Transportstyrelsen finns det ingen Toyota Prius som är registrerad som beige. För övrigt 
gällande sökbegrepp finns 4998st Toyota Prius mellan årsmodell 2010-2015 registrerade i 
Sverige. Av dem är 652st registrerade i Västra Götalands län. 

I sidomaterial finns uppgifter på ägare för följande registrerade färger:
Brun
Flerfärgad
Grå
Gul
Ljusbrun
Ljusgrå
Ljusgrön
Ljusgul



 

 

 

 

Fotografi(er) Fotografier på Toyota Primus, 2021-01-15 15:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, fd flickvän

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Conroy, Therese
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter vad gäller Jennie Olsson
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

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-11-10
Förhör påbörjat

09:20
Förhör avslutat

09:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar markeras med kursiv stil.

Vilken relation har du till Jennie Olsson?
Therese uppger att Jennie och hon hade ett förhållande och var förlovade i några år. De bodde 
då tillsammans i Dingle. Therese uppger att det tog slut med Jennie för ungefär 2 år sedan. 

 Hur ser eran relation ut idag?
Therese hade kontakt med Jennie för några månader sedan. Jennie berättade då att hon 
jobbade hos sin kusin Helene och även på sitt vanliga arbete. 

Jennie hade också mycket med sitt spelmissbruk och försökte få ordning på det. Hon sa att 
hon skulle betala av skulder och så. Therese uppger att det verkade både bra och dåligt med 
Jennie egentligen. Therese förstod att Jennie troligen inte mådde bra om hon nu var skyldig 
folk pengar och kanske fel folk.

 Vad menar du med fel folk?
Therese har fått höra ganska mycket efter det som hänt. 

Therese har fått till sig att hon är skyldig folk i Bandidos pengar. Det har gått rykten om det 
bland Jennies tjejkompisar.

Therese hade inte förvånats om Jennie satt sig i skuld på det sättet. Anledningen till det är att 
Jennie har lurat även Therese tidigare. Det var bland annat sparade pengar som försvann och 
även pengar som Therese dotter blev av med under tiden som Therese och Jennie hade ett 
förhållande. 



Jennie hade även lånat pengar av andra personer och ljugit om varför hon behövde låna 
pengar. Dom som Jennie lånat pengar kunde sedan höra av sig till Therese för att försöka få 
tillbaks pengar när dom inte fick tag i Jennie. 

Allt detta berodde i grunden på Jennies spelmissbruk. Det blev väldigt jobbigt att leva ihop 
med Jennie på grund av detta.

Känner du till att Jennie är misstänkt för brott?
Therese vet om det. Therese tycker det är chockerande. Det är inte den Jennie som Therese 
känner. 

Therese har ju levt med Jennie i några år och hon har aldrig sett en sådan sida. Therese kan 
inte se att Jennie skulle bli så aggressiv att hon mördar en person. Det känns overkligt.

Hur har din kontakt sett ut sista tiden med Jennie?
De har tagit en fika någon gång och hörts via telefon. Samtalen har ofta handlat om Therese 
barn. Jennie har haft god kontakt med Therese barn. 

Therese har också tjatat lite på Jennie vad gäller pengar då Jennie var skyldig vänner till 
Therese en del pengar. 

När träffade du henne senaste gången?
Det var längesen. Det var nog i somras.

Jennie pratade med Therese dotter strax innan detta hände i Trollhättan. Dom pratade allmänt 
om hur det gick i skolan och sånt, samt vad Therese dotter önskade sig när hon fyllde år.

Känner du Jennies syster Camilla?
Therese har en god relation med henne. Therese städar på Camillas arbetsplats så hon träffar 
henne ofta.

Umgicks du med Jennie i februari 2020?
Det minns inte Therese. Hon kan ha haft kontakt med Jennie för det var mycket runt Jennies 
brorsbarn, Wilma, som försvunnit vid den här tiden.

Therese tror att Jennie var utomlands med sin kusin Helene under februari också.

Therese vet också att Jennie mådde väldigt dåligt under våren och det var inte alls roligt. 
Jennie fick till slut hjälp att ta sig till sjukhuset i Trollhättan. Anledningen till att hon mådde 
dåligt var i grunden spelmissbruket.

Vart bodde du i februari 2020?
I Munkedal. Jennie har varit och besökt Therese och barnen där tidigare.

Vart bodde Jennie då?
Hon hyrde en stuga i andra hand i Munkedal under en period och efter det så flyttade hon till 
en lägenhet i Trollhättan som hon också hyrde i andra hand.

Vad hade hon tillgång till för bilar då i februari?
Jennie har haft en röd bil det sista. Innan det har hon haft en SAAB och även en silverfärgad 
skåpbil.
Jennie har även lånat sin mammas bil ibland. Det är en röd mindre gubb-bil.
Jennie har också lånat en vit Subaru av en tjejkompis vid något tillfälle.
Det har varit många olika bilar.

Förhör med Conroy, Therese; 2020-11-10 09:20   diarienr: 5000-K1074675-20
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Har hon lånat din bil någon gång?
Therese har inget körkort och ingen bil.

Vet du att Jennies syster blivit av med pengar under februari 2020?
Camilla har i alla fall berättat att Jennie lånat pengar av syskonbarn. Detta gjorde Camilla 
väldigt arg.

 Uppläst utan anmärkning.

Förhör med Conroy, Therese; 2020-11-10 09:20   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Skäligen misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen
Identifierad

Nej
Anledning

Personen ej närvarande
Personnr

19780405-5502
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2021-01-28
Namn

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Tilltalsnamn

Jennie
Kallas för Öknamn Kön

Kvinna
Födelseförsamling

Nödinge
Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0737156364: Mobiltelefon

Adress

Carl Roséns Gränd 9 LGH 0902

451 72  Uddevalla

Folkbokföringsort

Uddevalla
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2020-09-11
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

422300
Taxeringsår

2020
Taxeringskontroll utförd av

Pa Claes Brovall
Datum

2021-01-13


