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Beslut i ärende AM-87195-18
Beslut
Förundersökningen avseende mord, K 129780-01, läggs ned.
Utredning enligt 31 § lagen om unga lagöverträdare (LUL) återupptas och
avslutas med annan beslutsmotivering.
Bakgrund
Den 30 maj 2001 inträffade ett mord i Hovsjö inom Södertälje kommun. En
11-årig pojke anträffades i ett skogsområde med ett stort antal stickskador,
vilka ledde till hans död. En då 12-årig pojke kunde misstänkas för att ha
orsakat skadorna. En förundersökning avseende mord (misstänkt okänd) och en
utredning enligt 31 § LUL (misstänkt under 15 år) inleddes.
Den 27 september 2001 beslutade dåvarande biträdande chefsåklagaren
Elisabet Bergström att lägga ner förundersökningen med motiveringen att den
misstänkte inte fyllt 15 år. Samma dag beslutade hon att avsluta utredningen
mot den underårige med motiveringen att misstänkt är underårig.
Den 27 oktober 2017 beslutade vice chefsåklagaren Katarina Lenter vid
omprövning att inte återuppta förundersökningen eller utredningen enligt 31 §
LUL avseende mord.
Överåklagaren Marianne Ny beslutade den 27 juni 2018, efter att begäran om
överprövning inkommit, att förundersökningen angående mord, K 129780-01,
skulle återupptas. I beslutet angavs att beslutsunderlaget var otillräckligt och att
fortsatta utredningsåtgärder skulle kunna leda till att bevisläget förändrades.
Motivering till beslutet
Jag och utredare vid polisen har gått igenom den ursprungliga utredningen i
dess helhet. Under den återupptagna förundersökningen har kunnat konstateras
att mycket lite av det material som ursprungligen säkrats i samband med den
tekniska undersökningen finns kvar idag. Det har inneburit att utrymmet för
förnyade analyser av originalföremål varit mycket begränsat.
De utredningsåtgärder som vidtagits under den återupptagna
förundersökningen är följande.
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Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) har genomfört en blodbildsanalys
som redovisats i form av sakkunnigutlåtande.
Ljudkvalitén från en bandinspelning av ett larm-samtal har genom
NFCs försorg förbättrats.
Förnyade DNA-analyser har genomförts
Uppgifter har inhämtats muntligen från bl.a. den rättsläkare som
genomförde den rättsmedicinska obduktionen

Vidtagna utredningsåtgärder har inte lett fram till att bevisläget förändrats på
något avgörande sätt och min bedömning är att det inte finns ytterligare
utredningsåtgärder att vidta.
Ursprungligen bedrevs en utredning kring mordet dels i form av en
förundersökning, som är inriktad på en eventuell gärningsman som fyllt 15 år,
och dels i form av en utredning enligt 31 § lagen om unga lagöverträdare
(LUL), som används då någon kan misstänkas för att före 15 års ålder ha begått
brott. I och med överprövningsbeslutet återupptogs förundersökningen och det
är inom den ramen vi har arbetat. För att få en heltäckande bedömning och
beslutsmotivering när det gäller mordet har jag valt att återuppta 31 § LUL
utredningen.
Sammantaget är min bedömning att bevisningen inte är tillräcklig för att styrka
vem som gjort sig skyldig till brottet varför jag lägger ned förundersökningen
om mord och avslutar 31 § LUL utredningen då en fortsatt sådan utredning inte
ka antas ge ytterligare klarhet i saken.

Erika Lejnefors

