
 

 

 

 

 
BROTT Grov vårdslöshet i trafik 2021-10-03

BID: POD50-BR2021-1289602637-BW, Ext ärendenr: 0150-
K5325-21

BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Motivering I förevarande ärende har omfattande utredningsåtgärder
vidtagits till klarläggande av om brott förevarit. Det kan
konstateras att det numera saknas anledning att anta att brott
som hör under allmänt åtal har förövats. Detta då det genom
utredningen inte framkommit omständigheter som nu talar för
att brott har begåtts. Det inträffade bedöms utgöra en
olyckshändelse utan samband med brott.

Med anledning härav ska förundersökningen läggas ned.

För en sammanfattning av utredningen, och till utveckling av
de slutsatser som kan dras med stöd av utredningen, hänvisas
till den promemoria av dagens datum som tagits fram av
Polismyndigheten.

BROTT Vållande till annans död 2021-10-03
BID: POD50-BR2021-1289602429-BV, Ext ärendenr: 0150-
K5325-21

BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Porslinsgatan 4 010-562 69 30 registrator.ak-sarskilda@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 69 40

BESLUT Sida
Särskilda åklagarkammaren Handling 156

Ärende AM-141797-21
Chefsåklagare Per Nichols 2022-06-15 Handläggare 820-P-24
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Motivering I förevarande ärende har omfattande utredningsåtgärder
vidtagits till klarläggande av om brott förevarit. Det kan
konstateras att det numera saknas anledning att anta att brott
som hör under allmänt åtal har förövats. Detta då det genom
utredningen inte framkommit omständigheter som nu talar för
att brott har begåtts. Det inträffade bedöms utgöra en
olyckshändelse utan samband med brott.

Med anledning härav ska förundersökningen läggas ned.

För en sammanfattning av utredningen, och till utveckling av
de slutsatser som kan dras med stöd av utredningen, hänvisas
till den promemoria av dagens datum som tagits fram av
Polismyndigheten.

BROTT Vållande till kroppsskada 2021-10-03
BID: POD95-BR2021-157378687-N9, Ext ärendenr: 0150-
K5325-21

BESLUT Förundersökningen läggs ned
Skäl Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Motivering I förevarande ärende har omfattande utredningsåtgärder
vidtagits till klarläggande av om brott förevarit. Det kan
konstateras att det numera saknas anledning att anta att brott
som hör under allmänt åtal har förövats. Detta då det genom
utredningen inte framkommit omständigheter som nu talar för
att brott har begåtts. Det inträffade bedöms utgöra en
olyckshändelse utan samband med brott.

Med anledning härav ska förundersökningen läggas ned.

För en sammanfattning av utredningen, och till utveckling av
de slutsatser som kan dras med stöd av utredningen, hänvisas
till den promemoria av dagens datum som tagits fram av
Polismyndigheten.

Per Nichols

BESLUT Sida
Särskilda åklagarkammaren Handling 156

Ärende AM-141797-21
Chefsåklagare Per Nichols 2022-06-15 Handläggare 820-P-24
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