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Christer Sammens
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Nej
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Nej
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Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Vikström, Nils Staffan
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Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
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2019-05-22 2019-06-05 2019-06-05
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Ärendeöversikt
2019-06-05

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 1 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K906339-18
Anmält datum

2018-07-24
Registreringsdatum

2018-07-24
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Olaga avlyssning

Brottskod
0492

Brottsplatsadress
UPPSALA TINGSRÄTT, KUNGSGATAN 49

Områdeskod
11020000800002

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
2015-09-29   :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   -     -  -  

Aktör Roll
Barketorp, Catarina Margareta Vittne
Vikström, Nils Staffan Misstänkt
Westerlund, Carin Johanna Vittne
Personal Funktion

Westring Carina Anmälningsansvarig

Westring Carina Anmälningsupptagare

Westring Carina Uppgiftslämnare



Huvudanmälan
5000-K906339-18

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2018-07-24 10:02 Enhet: 520310UT1, Utredning 1 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Skrivelse Anmälningsansvarig:  Westring, Carina

Rubrik: Olovlig avlyssning

Brott/Händelse

Olaga avlyssning m.m. Brottskod 0492

Uppsala tingsrätt, kungsgatan 49, Uppsala Områdeskod 11020000800002

Tisdag 2015-09-29

Fritext

INLEDNING/BROTT

Det har uppstått misstanke om att olovlig avlyssning ägt rum under en förlikningsförhandling vid

Uppsala tingsrätt.

Se bifogade handlingar.

Beslut om förundersökning

Datum: 2018-07-23  Beslut av: Sammens, Christer

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
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Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18
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Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

   4



Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

   5



Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

   6



Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

   7
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Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

   9



Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

  10



Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18

  11
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  12
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Skrivelse från misstänkt , 2019-05-16 12:24   diarienr: 5000-K906339-18
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PM
Skärmdumpar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K906339-18
Uppgiftslämnare

Molin, Liselotte
Datum

2019-05-21
Tid

13:41
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Liselotte Molin

Uppgiften avser

Skärmdumpar ur film
Uppgift

Skärmdumpar från  film som Staffan Wikström har gjort från den inspelning han gjorde vid 
den och enskilda förhandlingen den 29 september 2015. Filmdumparna är endast från den 
enskilda förliknings diskussionen som rådmannen hade med motparten, Knivsta Kommun.

Med vid den enskilda förlikningsdiskussionen med Staffan Wikströms motpart Knivsta 
Kommun var rådmannen Carin Westerlund, kommunchefen Lena Fransson, 
Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström samt deras advokater Hanna 
Pontén-Brattgård samt Yngve Kihlström.

Staffan Wikström har spelat in motpartens förlikningsdiskussion sammanlagd tid ca 38 
minuter uppdelade på två tillfällen med paus emellan då Staffan Wikström och hans 
advokater haft förlikningsdiskussion med rådmannen. 

Staffan har även spelat in den muntliga förberedelsen samt sin egen förlikningsdiskussion 
med rådmannen.

Ljudfilen finns i sin helhet och den totala inspelningstiden av förlikningsdiskussionen med 
både Staffan Wikström och hans advokater samt motparten Knivsta Kommun med advokater 
är 1:28:55, där ingår även pausar.
Den muntliga förberedelsen som finns som ljudfil är 1:19:55, där deltar samtliga parter.



 
 

 

 
 

 

Skärmdumpar, 2019-05-21 13:41   diarienr: 5000-K906339-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K906339-18
Hörd person

Westerlund, Carin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Dataslagningar
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang olaga avlyssning i Uppsala Tingsrätt den 29 sept 2015.
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

Liselotte Molin
Förhörsdatum

2018-10-22
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Stockholm, Domstolsverket
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LM

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Carin uppger att hon var domare i ett tvistemål mellan Knivsta Kommun och "Mojjen". Det 
var en muntlig förberedelse den 29 sept 2015 i Uppsala Tingsrätt.
Carin uppger att syftet med en muntlig förberedelse är att reda ut vad tvisten handlar om och 
efter att man har rett ut detta så görs en plan om hur man går vidare.

Carin uppger att under den muntliga förberedelsen så är det vanligt att man tar en paus och då 
har en förlikningsdiskussion, vilket man hade i detta fall.
Vid en förlikningsdiskussion så samtalar domaren enskilt med den ena parten först och sedan 
enskilt med den andra parten.
Domaren sitter kvar i rummet medan den ena parten går ut och sedan skiftar man.

En förlikningsdiskussion handlar om att man skall försöka jämka mellan parterna och närma 
sig varandra så att det i vissa falla slutar med att det inte behövs en rättegång därför att 
parterna blir överens.

Carin uppger att vid detta tillfälle så var det Knivsta Kommun på ena sidan och "Mojjen" med 
ägare Staffan Wikström på den andra.

Carin säger att Knivsta Kommun representerades av kommunchefen Lena Fransson och 
ordförande i kommunstyrelsen Klas Bergström. De hade även två advokater med, Hanna 
Pontén-Brattgård och Yngve Kihlström.

"Mojjen" representerades av ägaren Staffan Wikström samt hans advokater Daniel Ullsten 
och Erik Nilsson.

Carin uppger att vid en muntlig förberedelse är öppen för allmänheten men man får inte spela 



in något där inne utan ett särskilt tillstånd, man får heller inte spela in förlikningsdiskussionen.

Carin uppger att hon blev uppringd av en journalist som hon inte minns namnet på någon 
gång efter förhandlingen. Denna journalist berättade att han fått ett samtal av Staffan 
Wikström som berättat att han spelat in hela förhandlingen samt förlikningsdiskussionen.

Carin uppger att journalisten då hade sagt till Staffan att man inte får spela in det han gjort 
och Carin tror att journalisten sedan ringt till tingsrättens chef Chatarina Barketorp.

Carin uppger att hon inte är säker på att det finns en inspelning men att journalisen erbjöd 
Carin att lyssna på den vilket hon avböjde.

Carin säger att om det finns en inspelning så måste Staffan Wikström ha spelat in den 
muntliga förberedelsen samt den del av förlikningsdiskussion där han och Carin samt 
Wikströms advokater deltog i, och därefter lämnat sin mobiltelefon i rummet där Carin sedan 
hade förlikningsdiskussion med representanterna och advokaterna från Knivsta Kommun. Det 
finns inget annat sätt som han skulle ha kunnat spela in förhandlingen samt 
förlikningsdiskussionen på då Carin satt kvar i samma rum hela tiden medan parterna 
samtalade med henne efter varandra.

Uppläst godkänt

Förhör med Westerlund, Carin; 2018-10-22 14:40   diarienr: 5000-K906339-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K906339-18
Hörd person

Barketorp, Catarina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om vad hon vet om en ev inspelning vid en muntlig förberedelse samt förlikningsdiskussion den

29 sept 2015 i Uppsala Tingsrätt
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

Liselotte Molin
Förhörsdatum

2018-10-29
Förhör påbörjat

15:02
Förhör avslutat

15:08
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LM

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Catarina tillfrågas om hon blivit uppringd av en journalist gällande att en man spelat in en 
muntlig förberedelse samt förlikningsdiskussion den 29 sept 2015 i Uppsala Tingsrätt, samt 
vad hon vet om detta?

Catarina uppger att hon vet vilken händelse jag pratar om men hon minns inte hur hon fick 
information om detta. Catarina säger att det kan vara så att hon fått veta det av sin kollega 
Carin Westerlund som var domare vid denna förhandling eller så fick hon informationen av 
den journalist som eventuellt ringde. Catarina minns däremot inte om hon blev uppringd av 
någon journalist eller inte och har inget namn på den eventuella journalisten heller.

Uppläst godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K906339-18
Hörd person

Vikström, Nils Staffan
Personnummer

19580517-8935
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke för olovlig avlyssning den 29 september 2015 vid Uppsala Tingsrätt genom att ha

spelat in motpartens förlikningsdiskussion med ordföranden.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Slobodan Jovicic
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liselotte Molin
Förhörsdatum

2019-05-15
Förhör påbörjat

10:29
Förhör avslutat

10:51
Förhörsplats

Uppsala polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LM

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Staffan tillfrågas om har erkänner eller förnekar brott?
Staffan Wikström erkänner  inte brott utan hävdar att han handlat i nödvärn under de 
omständigheter han befann sig i. Staffan hade ett ärende med Knivsta Kommun angående 
hans "korvmojj" sedan 2013. 
Staffan uppger att Knivsta Kommun sedan skapade en tvist som inte behövdes och det blev 
klart för Staffan att de drev en komplott mot Staffan och att de hade för avsikt att lura honom. 

 Staffan vill att de handlingar som är en sammanfattning av hela hanteringen av hans ärende 
som han skickade in till JK daterat 2017-09-30, Anmälan rättegångsfel, gällande ärendet 
skall finnas med i denna förundersökning. Se bilaga.

 Staffan tillfrågas om han har spelat in förhandlingen eller delar av den?
Staffan uppger att först så började den muntliga förberedelsen och då satt alla parter 
tillsammans. Det var Knivsta Kommun med kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande 
och två advokater. Staffan var där med sin advokat/jurist Erik Nilsson och advokat Daniel 
Ullsten.
Staffan tror att han och hans advokater först fick prata med rådmannen och sedan så gick de 
ut och Kommunens parter in till rådmannen.

 Staffan ombeds berätta hur inspelningen gick till?
Staffan uppger att han spelade in hela förhandlingen, både den muntliga och sedan när han 
pratade med rådmannen och när motparten pratade enskilt med rådmannen. 
Staffan uppger att han var i en trängd situation, han säger att det inte var planerat att han 
skulle spela in utan det var en ingivelse han fick då. Staffan spelade in det på sin mobil. 



Staffan uppger att när han och hans advokater gick ut och rådmannen satt kvar och skulle 
prata enskilt med Knivsta Kommun så lät Staffan inspelningen fortsätta och han lämnade sin 
mobil i sin jacka i rummet där diskussionen fortsatte.

 Vad har han gjort med inspelningen?
Staffan uppger att han gjort en film av allt som hänt kring händelserna kring Mojjen. Där har 
han använt sig av inspelningen. Inspelningen i sin helhet kommer Staffan att lägga på en 
skiva och skicka till post till förhörsledaren.

 Vad finns inspelningen nu?
Inspelningen finns på Staffans dator och hos HD dit Staffan skickat den. Den finns även hos 
JK.

Uppläst godkänt.

Förhör med Vikström, Nils Staffan; 2019-05-15 10:29   diarienr: 5000-K906339-18
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PM
Ev strafföreläggande

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K906339-18
Uppgiftslämnare

Vikström, Staffan
Datum

2019-05-20
Tid

12:41
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Liselotte Molin

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Vikström, Staffan Berörd person
Uppgiften avser

Strafföreläggande
Uppgift

Kom Molin ringer upp Staffan Wikström och tillfrågar honom om han är villig att motta ett 
eventuellt strafföreläggande, men det är inte Staffan villig att göra.
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K906339-18
Skäligen misstänkt person

Vikström, Nils Staffan
Personnr

19580517-8935

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2015-09-29   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

UPPSALA TINGSRÄTT, KUNGSGATAN 49
Områdeskod

11020000800002
Brottsmisstankenr

POD50-BM2018-574984581-3A
Diarienr

5000-K906339-18
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0492
Brottsbeskrivning

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

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2018-10-30
Beslutsfattare misstankebeslut

Sammens, Christer
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2019-06-05
Namn

Vikström, Nils Staffan
Personnummer

19580517-8935
Tilltalsnamn

Staffan
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling

Hortlax
Födelselän

Norrbottens län
Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0705189415: Hemtelefon

Adress

Ängby Bygata 8

741 30  Knivsta

Folkbokföringsort

Knivsta
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2018-12-27
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

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Ärende

Diarienr

5000-K906339-18
Handläggare

Molin, Liselotte
Gärning

Olaga avlyssning

Berörd person

Personnr

19580517-8935
Efternamn

Vikström
Förnamn

Nils Staffan
Underrättelse utsänd

2019-05-22
Yttrande senast

2019-06-05
Underrättelse slutförd

2019-06-05
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Mt blir underrättad via sin advokat
Notering

Wikström blir delgiven via sin advokat Slobodan Jivovic, som fått ett fup den 22 maj 2019.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Försvarare

Namn

Jovicic Slobodan
Underrättelse utsänd

2019-05-22
Yttrande senast

2019-06-05
Underrättelse slutförd

2019-06-05
Underrättelsesätt

Fått en fup
Notering

Slobodan har fått ett fup och kommer att delge sin klient Wikström denna.

Enl ök så skulle Slobodan höra av sig ang ev erinran senast den 5 juni, då han inte gjort det anses han

och hans klient delgiven enl RB23:18

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts


