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UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL
2014-11-13
Häktningsförhandling i
Uppsala

Aktbilaga 10
Mål nr
B 6527-14

Tid: 11.30 – 12.10
RÄTTEN
Chefsrådmannen Karin Göransson
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Rebecka Olsson
PARTER
Åklagare
Kammaråklagare Emma Häggström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Närvarande
Misstänkt
OSKAR Anders Kalm, 851026-1913
Frihetsberövande: Anhållen
Islandsgatan 10
753 08 Uppsala
Personligen närvarande
Offentlig försvarare: Advokat Roger Häggquist
Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB
Smedsgränd 2 A
753 20 Uppsala
Närvarande
SAKEN
Våldtäkt mot barn; nu fråga om häktning
______________________
Åklagaren ger in utredningsunderlag, aktbil. 11.
Ordföranden konstaterar att hinder för häktningsförhandling inte föreligger.
Åklagaren yrkar enligt häktningsframställan, aktbil. 7, med följande justering gällande
brottstid och plats: 2013-09-01 – 2014-05-31 i Uppsala kommun eller på annan plats i
Sverige. Därtill begär hon att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.

Dok.Id 554767
Postadress
Box 1113
751 41 Uppsala

Besöksadress
Kungsgatan 49

Telefon
018-431 60 00
E-post:

Telefax
018-431 60 99

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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Roger Häggquist anger Oskar Kalms inställning enligt följande. Oskar Kalm bestrider
åklagarens häktningsyrkande. Han förnekar våldtäkt mot barn men erkänner sexuellt
utnyttjande av barn. Han gör gällande att inget av de särskilda häktningsskälen som
åklagaren åberopat föreligger samt bestrider åklagarens begäran om tillstånd att besluta
om restriktioner. Oskar Kalm har ingen erinran mot att förhandlingen hålls inom
stängda dörrar.
Tingsrätten förordnar med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 18 kap. 1 § och 35
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen att förhandlingen ska hållas inom stängda
dörrar.
________________________
Förhandlingen fortgår härefter inom stängda dörrar, se protokollsbilaga.
________________________
Rätten meddelar att förhandlingen åter är offentlig.
Efter enskilt övervägande avkunnar tingsrätten följande
BESLUT
Oskar Kalm är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn under perioden 201309-01 – 2014-05-31 i Uppsala kommun eller på annan okänd plats i Sverige.
Det finns risk för att Oskar Kalm genom att undanröja bevis eller på något annat sätt
försvårar sakens utredning.
För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte
uppenbart att skäl till häktning saknas.
På grund av detta förklarar tingsrätten Oskar Kalm häktad.
Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela
restriktioner bifalles.

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1

Sid 3
B 6527-14

PROTOKOLL
2014-11-13

Åtal ska väckas senast den 27 november 2014 kl.11.00.
_________
Det antecknas att tingsrätten kommer att inhämta personutredning.
_________
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt. Rätten att överklaga beslutet om häktning
eller restriktioner är inte inskränkt till viss tid.
Som ovan

Rebecka Olsson

Protokollet uppvisat/

