
     

     

     

     

      

 

 

 

 

ÅKLAGARBUNDET 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

 Zaherfekr, Shirin     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19660324-4580 Sverige   Persiska  
 Adress 

 
  c/o Jalal Hosseini, Frihetsvägen 36 Lgh 1702   177 33  JÄRFÄLLA    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Claes Nylander  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

Ansvarsyrkanden m.m. 
 

1. FALSK TILLVITELSE och OFREDANDE (5000-K756952-16) 
alternativt ANSTIFTAN TILL FALSK TILLVITELSE 
Målsägande 

Gustav Mikael Lögdberg, för ej talan 

Zahra Medzeta som företräds av målsägandebiträde: Maria Ryrholm Lind 

 

Gärning 

Zaherfakr har under tiden mellan den 13 maj 2016 och den 11 juli 2016 ringt 

och smsat till Mikael Lögdberg på ett sådant sätt att hon utgivit sig för att vara 

Zahra Medzeta och i Medzetas namn framfört kränkande budskap till Lögdberg 

vilket ofredat Lögdberg då det varit ett hänsynslöst beteende. Det har varit 

fråga om i vart fall 62 sms och 15 telefonsamtal.  

 

Zaherfakrs agerande har lett till att Lögdberg polisanmält Medzeta för brott. 

Åklagare meddelade den 20 juni 2016 Medzeta kontaktförbud mot Mikael 

Lögdberg.  

 

Zaherfakr har från den 20 juni 2016 fram till den 11 juli 2016 trots 

kontaktförbudets existens fortsatt att kontakta Lögdberg och ge sken av att 

kontakterna kom från Medzeta. Det har varit fråga om i vart fall två 

telefonsamtal och 32 sms. Lögdberg har löpande polisanmält Medzeta för 

överträdelse av kontaktförbud. Zaherfakr har på så sätt sett till att Medzeta hos 

polismyndighet sanningslöst tillvitats överträdelse av kontaktförbud.  

 

 

TR mål: B 3710-16  

Handl.: OVR 

Uppsala tingsrätt 

Uppsala tr , Enhet 4 
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751 41  UPPSALA 
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Under alla omständigheter har Zaherfakr genom sitt agerande förmått 

Lögdberg att ovetandes sanningslöst tillvita Medzeta överträdelse av 

kontaktförbud.  

 

Zaherfakrs agerande har medfört att Zarah Medzeta frihetsberövats, att 

husrannsakan utförts i Medzetas bostad samt att kontaktförbud meddelats mot 

Zarah Medzeta. 

 

Lagrum 

15 kap 7 § 1 st brottsbalken 

4 kap 7 § brottsbalken  

Upplysning 

Åtal avseende ofredande är påkallat från allmän synpunkt.  

Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med målsäganden Mikael Lögdberg angående händelserna till 

styrkande av gärningen.  

 

Förhör med målsäganden Zahra Medzeta angående händelserna till styrkande 

av gärningen.  

 

Förhör med tilltalade Shirin Zaherfekr som erkänner brott 

 

Skriftlig bevisning 

-Brottsanmälningar (fup. s. 5-27) 

-Beslagsprotokoll och teknisk utredning utvisande att Shirin Zaherfakr förfogat 

över 073-7046535, 070-0449943, 073-7341893, 073-9763218, 073-7046541 

och 076-4422738, åberopas till styrkande av gärningarna (fup. s. 173-175, 181-

182, 263-264).  

-Telefonanalyser utvisande aktuell sms och samtalstrafik till Mikael Lögdberg 

från 073-7046535, 070-0449943, 073-7341893, 073-9763218, 073-7046541 

och 076-4422738, till styrkande av gärningarna (fup. s. 190-191, 193-194, 218-

227, 229-242). 

- Sms skickade till Mikael Lögdberg 2016-07-11 (fup. s. 112) 

-Utdrag från telefontömning av annan person som utvisar att Zaherfekr skickat 

sms och utgett sig för att vara Zarah Medzeta även till anhöriga till Mikael 

Lögdberg, till styrkande av gärningarna (fup. s. 184-186).   

- Sms som Shirin Zaherfekr skickat till sig själv och utgett sig för att vara 

Zahra Medzeta (fup. s. 150-151) 

-Tvångsmedelsblanketter utvisande tvångsmedelsbeslut mot Zahra Medzeta 

som Shirin Zaherfekrs agerande givit upphov till (s. 248-256) 

-Kontaktförbud med informationstext (fup. s. 71-73) 
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2. NARKOTIKABROTT och FÖRSKINGRING (5000-K852641-16) 
Målsägande 

Nina Kaarina Hedman, för ej talan 

Nils Olof Gudmund Larsson, för ej talan 

Ann Maria Kristina Moback, för ej talan 

Sven Gustav Lennart Torkilsson, för ej talan 

Kaj Åhrén, för ej talan 

Temabo AB, 556733-9147, för ej talan 

 

Gärning 

Zaherfakr har under 2016 arbetat på Alströmerhemmet på Fridhemsgatan i 

Stockholm. Hon har i sitt arbete under tiden mellan april och juli 2016 vid ett 

eller flera tillfällen fått mediciner i sin besittning för annan med skyldighet att 

ge medicinerna till Alströmerhemmets demenssjuka patienter. Istället för att 

fullgöra denna skyldighet har hon tillägnat sig medicinerna eller annorledes 

åsidosatt vad hon hade att iaktta för att fullgöra sin skyldighet. Brotten har skett 

enligt följande:  

 

- den 27 april 2016 skulle tablett med Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson 

- den 28 april 2016 skulle tabletter med Trombyl, Metroprolol, Candexetil och 

Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson 

- den 30 april 2016 skulle tablett med Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson 

och två tabletter med Alvedon ges till vårdtagaren Hedman 

- den 5 maj 2016 skulle tabletter med Alvedon och Clopidogrel ges till 

vårdtagaren Larsson 

- den 9 maj 2016 skulle en tablett Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson 

- den 10 maj 2016 skulle två tabletter Alvedon och en tablett Bisoprolol ges till 

vårdtagaren Åhrén och en tablett Oxascand till vårdtagaren Torkilsson 

- den 27 juni 2016 skulle två tabletter Alvedon och en tablett Bisoprolol ges till 

vårdtagaren Åhrén och tabletter med Trombyl, Metroprolol, Candexetil och 

Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson 

- den 28 juni 2016 skulle en tablett Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson 

- den 11 juli 2016 skulle tabletter med Trombyl, Metroprolol, Candexetil och 

två tabletter Oxascand ges till vårdtagaren Torkilsson, två tabletter Alvedon 

och en tablett Bisoprolol ges till vårdtagaren Åhrén och tabletter med 

Kaliumklorid, Trombyl, Digoxin, Impugan, Metroprolol, Ramipril och 

Citalopram till vårdtagaren Moback.  

 

Av medicinerna är Oxascand narkotika.   

 

Zaherfakr har därefter i tiden efter att hon kommit över narkotikan och fram till 

den 13 juli 2016 bland annat på Signe Tillischgatan i Solna olovligen innehaft 

de nio tabletterna Oxascand.  
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Lagrum 

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) 

10 kap 1 § brottsbalken   

Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med tilltalade Shirin Zaherfekr som förnekar brott 

 

Vittnesförhör med Anette Glennstål angående hennes kännedom om gällande 

rutiner kring medicinutdelning och vad som ska ske om patienter inte vill ta sin 

medicin, åberopas till styrkande av gärningen.   

 

Vittnesförhör med Birgitta Gustafsson angående hennes kännedom om Shirin 

Zaherfekrs agerande och hennes samtal med Shirin Zaherfekr om agerandet, 

åberopas till styrkande av gärningen.  

 

Vittnesförhör med Carina Axelsson angående hennes kännedom om Shirin 

Zaherfekrs agerande, åberopas till styrkande av gärningen.  

 

Skriftlig bevisning 

Beslagsprotokoll, fotografier, kontroll av läkemedel, utredning från 

Alströmerhemmet (fup. s. 19-36) 

Handläggning 

Hänvisning till handlingar önskas avseende all skriftlig bevisning 

Behov av teknisk utrustning i rätten: Videosal  

Följande personalia bör inhämtas: Personutredning.  

Beräknad tid för huvudförhandling: En heldag, möjligen en och en halv dag.   

Åklagarens sakframställan i åtalspunkten 1 beräknas till i vart fall en timme. I 

åtalspunkten 2 till ca 15 min.  

 

 

Michael Ehrencrona 
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