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Påföljd 

Jonis Adan är 19 år och förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret. Han 

dömdes senast den 12 maj 2011 för misshandel till ungdomstjänst under 60 timmar. 

Dessförinnan dömdes han den 13 oktober 2010 för grovt vapenbrott till 

ungdomsvård och ungdomstjänst under 30 timmar.  

 

Av yttrande från socialtjänsten, som inhämtats i tidigare mål, framgår att Jonis 

Adan var föremål för vård enligt LVU under 2010 och att han då bl a var placerad 

på behandlingshem. Han har vid tingsrättens huvudförhandling uppgett att han efter 

2010 inte varit föremål för någon vård, att han nu går på Framtidsgymnasiet och att 

han påbörjar det sista gymnasieåret om någon vecka.  

 

När Jonis Adan greps hade han en skarpladdad halvautomatisk pistol nedstoppad i 

byxlinningen. Gripandet skedde i närheten av en skola och på en plats där 

skjutningar, även med dödlig utgång, skett under senare tid. Jonis Adan har uppgett 

att han förvarade vapnet för någon annans räkning och att han hade tagit emot det 

endast tio minuter innan han greps. Han har dock inte närmare angett vem som 

lämnade vapnet till honom eller varför. Vidare har framkommit att Jonis Adan har 

viss koppling till de skottlossningar som tidigare skett genom att en nära vän till 

honom blivit skjuten under förra året.  

 

Nu aktuell brottslighet är av allvarlig art. Med hänsyn till gärningens art och 

straffvärde samt att det är fråga om återfall i brott anser tingsrätten att det trots Jonis 

Adans ålder föreligger särskilda skäl för att nu bestämma påföljden till fängelse. 

Med hänsyn tagen till Jonis Adans att Jonis Adan endast är 19 år ska 

fängelsestraffets längd bestämmas till fem månader.  

 

I målet har av förbiseende något yttrande från socialnämnden inte inhämtats. 

Tingsrätten har dock haft tillgång till yttrande som inhämtats i tidigare mål. Det 

skulle fördröja målets handläggning att nu inhämta ett yttrande. Tingsrätten anser 
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