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Stämningsansökan
Tilltalade
Frej Robin Larsson (19830909-3311)
Företräds av Viktor Banke.

Ansvarsyrkanden m.m.
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HOT MOT TJÄNSTEMAN
5000-K196036-18
Frej Larsson har angripit polisen Annika Ljung med hot om våld i anledning
av tidigare tjänsteåtgärd som Annika Ljung utfört i sin myndighetsutövning
för att hämnas hennes tjänsteåtgärd. Det hände den 10 februari 2018 på okänd
plats, Sverige. Frej Larsson lade ut på sitt Instagramkonto en bild med
tillhörande text, texten innefattar hot om brottslig gärning på ett sätt som hos
Annika Ljung varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för hennes personliga
säkerhet, då det det i texten står att polisen Annika Ljung ska filéas på
Valborg, då ska hon skjutas samt snuthat.
Frej Larsson begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 17 kap 1 § 1 st brottsbalken

Målsägande
Annika Ljung
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
Annika Ljung yrkar skadestånd av Frej Larsson med 5000 kronor. På beloppet
yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet
till dess full betalning sker. Beloppet avser kränkning 5000 kronor.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 70296
10722 STOCKHOLM

Kungsbron 21

010-562 50 00

registrator.akcity-stockholm@aklagare.se

Telefax

010-562 55 75
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HOT MOT TJÄNSTEMAN
5000-K196036-18
Frej Larsson har angripit polisen Annika Ljung med hot om våld i anledning
av tidigare tjänsteåtgärd som Annika Ljung utfört i sin myndighetsutövning
för att hämnas hennes tjänsteåtgärd. Det hände den 25 februari 2018 på okänd
plats, Sverige. Frej Larsson har skrivit en musiklåt med tillhörande text och
sett till att musiklåten har lagts upp på Spotify. Texten innefattar hot om
brottslig gärning på ett sätt som hos Annika Ljung varit ägnat att framkalla
allvarlig fruktan för hennes personliga säkerhet. I musiklåtens text
förekommer uttalanden av innebörd att Frej Larsson ska vidta åtgärder
gentemot henne som kommer att innefatta lidande för Annika Ljung: att han
ska knulla där hon bor, att hon är en ful fisk och att alla fiskar ska få lida samt
då ska hon skjutas.
Frej Larsson begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 17 kap 1 § 1 st brottsbalken

Målsägande
Annika Ljung
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk
Annika Ljung yrkar skadestånd av Frej Larsson med 5000 kronor. På beloppet
yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet
till dess full betalning sker. Beloppet avser kränkning 5000 kronor.
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Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Annika Ljung angående hoten, när hon fick del
av dem samt hur hon uppfattat dem samt bakgrunden till dem, till
styrkande av gärningspåståendet samt att det är Frej Larsson som är
gärningsman.
2. Förhör med den tilltalade Frej Larsson som förnekar brott.
3. Förhör med vittnet Thomas Karlsson angående hur det går till när musik
läggs ut på Spotify, när ifrågavarande musiklåt lades ut, hur länge den låg
där, hur många lyssningar som varit till styrkande av gärningspåståendet.
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Övrig bevisning
1. Skärmdump av ifrågavarande inlägg på Frej Larsson instagramkonto, till
styrkande av hotet som sådant samt att Frej Larsson är gärningsman. FUP
s 6.
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2. Utskrift av del av text från den ifrågavarande musiklåten "Då ska hon
skjutas", till styrkande av hotet som sådant, FUP s 10.
3. Bakgrundsmaterial till hoten mot tjänsteman, till styrkande av att Frej
Larsson är gärningsmannen. FUP s 21-26 samt 14-15.
4. Svar angående IP-adress som lagt upp inlägget på Instagram, till
styrkande av att gärningsmannen är Frej Larsson. FUP s 7-8.
5. Svar från Norrköpings kommun angående den ifrågavarande IP-adressen,
till styrkande av att det är Frej Larsson som är gärningsman. FUP s 9.
6. Skärmdump från Spotify avseende låten "Då ska hon skjutas", till
styrkande av hotet mot tjänsteman. FUP s 11, överst.
7. Skärmdump från Frej Larssons instagramkonto, avseende låten "Då ska
hon skjutas" på Spotify, till styrkande av att det är Frej Larsson som är
gärningsman. FUP s 11-13.
8. Skärmdump från Frej Larssons Instagramkonto, inlägg gjort av Frej
Larsson sedan Spotify tagit ned låten "Då ska hon skjutas", till styrkande
av att Frej Larsson är gärningsman till hotet mot tjänsteman vad gäller
låten. FUP s 18-19.
9. Skärmdump från Frej Larssons Instagramkonto, utvisande ett inlägg som
han har gjort, när han lagt ut en film med Annika Ljung, till styrkande av
att hoten avser polisen Annika Ljung. FUP s 20.
10. Utskriven text från låten "Att göra en Annika", till styrkande av att hoten
avser polisen Annika Ljung. FUP s 27.
11. Uppspelning av musiklåtarna "Att göra en Annika" respektive "Då ska
hon skjutas" till styrkande av hot mot tjänsteman. Medtas till
förhandlingen av åklagaren.
12. Uppspelning av instagraminlägg med video från Frej Larssons
Instagramkonto, till styrkande av hoten samt uppsåtet. Medtas till
förhandlingen av åklagaren.
13. Uppspelning av två livesändningar från Frej Larssons Instagramkonto, till
styrkande av att Frej Larsson är gärningsman samt hans uppsåt. Medtas
till förhandlingen av åklagaren.

Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: Personutredning från Frivården.

