
 

 

 

 

 
BROTT Tjänstefel 2018-07-20 - 2018-07-20

Id: POD50-BR2018-519658613-88, Ext ärendenr: 0150-
K3035-18

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

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Motivering Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under
allmänt åtal har förövats.

Martin Tidén

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Drottninggatan 1 D, 5 vån 010-562 69 30 registrator.ak-sarskilda@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 69 40
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Bilaga till beslut om att lägga ned förundersökning 

 

Ett antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet bl.a. har teknisk 

undersökning genomförts av den aktuella platsen för händelsen. Vidare har 

rättsläkarutlåtande inhämtats och flera förhör hållits. 

 

Utredningen har visat 

 

Vid midnatt natten mellan den 19-20 juli 2018 begär läkaren JS biträde av 

polisen för att han ska kunna genomföra en undersökning av JA för vårdintyg. 

Två poliser IF och MM blir beordrade att biträda vid handräckningen. Vid 

kontakt med läkare och JAs föräldrar framkommer att JA tidigare varit inlagd 

men att han då alltid följt med frivilligt utan bråk, att JA på senare tid betett sig 

underligt och att han tidigare under dagen den 19 juli varit verbalt aggressiv 

när man försökt få honom till sjukhus.  

 

IF, MM och JS går till det våningsplan där JA bor. Utrymmet utanför JAs 

lägenhet är 2,4 x 2,1 m. Efter att ha försökt få JA att öppna dörren till 

lägenheten öppnar poliserna dörren med en nyckel som de tidigare fått från 

föräldrarna. IF ser att JA är på väg ut från lägenheten och att han har – vad han 

uppfattar det – en kniv i handen (utredningen har visat att det är en 19 cm lång 

spetsig sax). För att undkomma JA tar IF några steg nerför trappan, drar sitt 

tjänstevapen och skriker släpp kniven. JA åtlyder inte uppmaningen utan håller 

saxen riktat framåt i sin högra hand lite över maghöjd och går mot MM och JS 

som står kvar på våningsplanet. MM skriker släpp kniven. JA åtlyder inte 

uppmaningen utan fortsätter mot MM och JS med saxen riktad mot dem och 

ger uttryck för att MM måste skjuta honom. MM och JS har ingenstans att 

backa undan i det trånga utrymmet. JA närmar sig MM och rör saxen mot MM, 

som skjuter två skott som träffar JA. MM och JS påbörjar omedelbart HLR, 

men JA avlider av skadorna. Tiden från det att JA – med saxen riktad framåt - 

börjar gå mot MM och JS till dess MM skjuter verkanseld är mycket kort. 

 

Rättslig reglering, aktuella ansvarsfrihetsgrunder 

 

Rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken har var och en mot ett påbörjat 

eller överhängande brottsligt angrepp på person. En gärning som någon begår i 

nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det 

angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 
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Enligt den s.k. Skjutkungörelsen (1969:84) får en polisman enligt 24 kap. 1 § 

brottsbalken använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen 

själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.  

 

Bedömning 

 

Utredningen har visat att JA har agerat på ett sådant sätt att MM har befunnit 

sig i en nödvärnssituation och att det inte varit uppenbart oförsvarligt att skjuta 

verkanseld. Det finns därför inte längre någon anledning att anta att brott som 

hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökningen skall därför läggas ner.  
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