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Anmälan till Åklagarmyndigheten för Västerås 2021-10-13  
 
Redogörelse för hur Västeråspolisen begått en rad brott som 1)  Falsk angivelse och 2) Våldsamt 
oprovocerat övergrepp på pensionerad skolsköterska Marianne Liljeholt. Härmed anhålls om att 
Åklagarmyndigheten utreder dessa brott och för anklagade inför domstol. 
 
 
Bakom anmälan står: 
 
Börje Peratt 490823-0271, mobil 0705566994, Norrhagsvägen 10 A 18247 Enebyberg.  
Journalist och dokumentärfilmare med förflutet i Sveriges Radio och SVT medlem i ”Reportrar utan 
gränser” fd medlem i Journalistförbundet. 
Marianne Liljeholt 520521-9464, mobil 0708-265545, Björkmansvägen 7, 732 91 Arboga 
Leg. sjuksköterska och pensionerad Skolsköterska.  
 
 
Anmälan 1)  
 
Falsk angivelse från Västeråspolisens pressinfo 23 sept 2021 som spreds till ett stort antal 
massmediekanaler och orsakade stor uppståndelse utifrån flera lögner. 
 

23 september 11:36, Olaga intrång, Västerås. Flera personer misstänks för olaga intrång och 
ofredande. 
 
Polis beordras till en vaccinationslokal i Kopparlunden med anledning av en demonstration. På 
plats får patrull uppgifter om att fem personer, män och kvinnor i 50-75-årsåldern, tagit sig in i 
lokalen.  
 
En av personerna, en kvinna i 70-årsåldern, bedöms uppträda ordningsstörande och 
omhändertas med stöd av polislagens paragraf 13. I samband med ingripandet skadar sig en 
polis i handen och tvingas uppsöka sjukvård. Kvinnan är misstänkt för våldsamt motstånd. 
 
Anmälningar gällande olaga intrång och ofredande kommer att skrivas.  
Avsändare 
Tobias Ahlén, presstalesperson RLC ;Mitt 
Publicerad 
23 september 13:21 

 
 
FAKTA 
Ett litet journalistteam om två personer är på plats för att filma och göra intervjuer på allmän plats. 
Tre kvinnor söker kontakt med lärare som uppmuntrat omyndiga till vaccinering och personal som 
utför vaccinering vid en kliniken där en av kvinnorna (mamma och boende i Västerås) vill framföra ett 
dokument till personal på kliniken. 
 
Vid just detta tillfälle är två av kvinnorna aktiva och sedan ansluter Börje Peratt och dokumenterar 
med sin kamera vad som pågår. Vid kliniken står en mamma vid ingången men hindras av en 
Securitasvakt. Hon ber honom om att kalla ned en personal för överlämnande av dokument. När så 
inte sker ber hon  lugnt och stilla om att förmedla dokumentet till personal. Securitasvakten tar emot 
dokumentet sedan lämnar de kvinnorna och Börje Peratt platsen. Peratt går till sin bil där redan 
fotografen Hans Welin sitter på förarplats.  
 
Omedelbart därefter gör två poliser ett våldsamt ingripande mot Peratt, ett övergrepp som är anmält 
och under förundersökning hos åklagare. Diarienummer 0150-K5448-21. 
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Anklagelse (1) mot Västeråspolisens presstalesperson Tobias Ahlén 
 
Presstalesperson Tobias Ahlén har spridit ut falsk angivelse rörande att 5 personer utfört ”Olaga 
intrång”  - FAKTA: Ingen har utför olaga intrång. Hela denna text är således falsk. 
Vidare skriver man: En av personerna, en kvinna i 70-årsåldern, bedöms uppträda ordningsstörande 
och omhändertas med stöd av polislagens paragraf 13. 
 
 
FAKTA: Ingen har uppträtt ordningsstörande vilket video visar. Däremot har den omnämnda kvinnan 
Marianne Liljeholt,  pensionerad skolsköterska, på väg till sin bil attackerats bakifrån av en 
poliskvinna som brutalt drog ned Liljeholt i asfalten och närgånget spottade Liljeholt i ansiktet åtföljd 
av invektiv om Liljeholts mentala hälsa. Därefter har Liljeholt förts till polishus utan att något förhör 
genomfördes och efter ca 2 timmar släpps hon med förklaring att hon inte begått brott. Påståendet om 
att olaga intrång och ofredande kommer att skrivas är således osant eller högst tvivelaktigt.   
Sannolikt gäller här 4 kap. Om brott mot frihet och frid 2 §   Den som … för bort eller spärrar in 
någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till 
fängelse, lägst ett och högst tio år. 
 
 
POLISENS (lögnaktiga) PÅSTÅENDE: I samband med ingripandet skadar sig en polis i handen och 
tvingas uppsöka sjukvård. 
 
FAKTA: Det har visat sig att denna påstådda skada skulle ha erhållits i ett helt annat sammanhang. 
 
 
Anmälan 2)  
 
POLISENS PÅSTÅENDE Kvinnan är misstänkt för våldsamt motstånd. 
 
FAKTA: Liljeholt  berättar med stöd av de övriga kvinnorna som vittnen att hon utan förvarning 
angreps från två håll och att en kvinnlig polis kom bakifrån och drog ned henne i gatan så våldsamt så 
att det ena vittnet var rädd för att skolsköterskan slog i huvudet i asfalten.  
 
Skolsköterskan blev sedan liggande på gatan med de två poliserna över sig. De drog upp henne och 
tryckte henne mot bilen och kopplade polisgrepp och bröt upp armarna så att hon ådrog sig ett 
skelettbrott.  
 
Enligt vittnen så pågick detta övervåld flera minuter utan någon förklaring. Därefter utsattes den 
pensionerade sjuksköterskan för kränkningar av den kvinnliga polisen som närgånget hostade och 
spottade henne i ansiktet och försökte skrämma henne med invektiv som att:  
 
”Du är sjuk! Du är sjuk! Du borde köras till psyket”.  
 
Vittnen som åsåg överfallet betraktade denna poliskvinna som allvarligt störd och olämplig för sitt 
jobb. Därefter fördes den pensionerade skolsköterskan till polishäktet men fick ingen förklaring till 
gripandet. Efter några timmar i arrest kom en man och frågade om hon gjort något olagligt men då hon 
svarade nej sa mannen att hon fick sitta kvar. Vilket hon gjorde en halvtimma till innan hon släpptes 
utan att få reda på vare sig vilka som gripit och hanterat henne eller vad hon var anklagad för.   
 
Förutom våldsam och skadlig misshandel utsattes den pensionerade skolsköterskan således för en rad 
trakasserier. Frågan är om det är den kvinnliga polisen som hostat skolsköterskan i ansiktet och brutit 
sönder ena armen på henne som påstått att hon själv blev skadad av gripandet. Det är naturligtvis 
löjeväckande och visar bara hur desperat polisen är för att rentvå sig från sitt eget övervåld. Det har 
senare visat sig att denna påstådda skada skulle ha erhållits i ett helt annat sammanhang. 
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Vi anmäler i såväl fall 1 som 2 poliser i Västerås för: 
 
1) Tjänstefel  20 kap. Om tjänstefel m. m.  
 
2) Osann utsaga 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga  
    Falsk angivelse 15 kap. 6 § brottsbalken 
    Alt Falsk tillvitelse  15 kap. 7 § 
 
3) Urkundsförfalskning 14 kap. Om förfalskningsbrott. Här utgår vi från att en polisinformation   
     uppfattas som sanningsenlig och när det missbrukas kan det ses som urkundsförfalskning.   
     en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en      
     utställarangivelse och originalkaraktär. 
 
4) Ärekränkning  5 kap. Om ärekränkning  
 
5) Brott mot [K1]9 §  med hänvisning till Regeringsformen 
[K1]9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet. Lag (2010:1408). 
https://lagen.nu/1974:152 
 
6) 1 kap. Statsskickets grunder §1 Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning… 2 §  
 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet. 
 
Detta har även stöd i Lissabonfördraget som Sverige har certifierat och underställ sig i 
Rättighetsstadgan 11141210. 
 
Börje Peratt 
Marianne Liljeholt 
2021-10-14 


