
SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Södertörns åklagarkammare i Stockholm

Södertälje

Assistentåklagare Veronica Närfors

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Agneta Kinch

Advokat Sargon De Basso

Polhemsgatan 29
112 30 Stockholm

111 27 Stockholm

Misshandel

Olaga tvång

Olaga hot

Missbruk av urkund

Brott mot ordningslagen

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 4 § 1 st 1 p brottsbalken

4 kap 5 § 1 st brottsbalken

15 kap 12 § brottsbalken

5 kap 3 § 1 st och 5 § ordningslagen 
(1993:1617)

Begångna brott Lagrum   

Kornhamnstorg 57

Advokat Kinch AB

Advokatfirman Defens AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 348
151 24  Södertälje

Storgatan 17 08-561 66 899 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.sodertaljetingsratt.domstol.se

sodertalje.tingsratt@dom.seE-post: 
08-561 66 800
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012

Påföljd m.m. 

Kriminalvården 
Frivården Södertörn

Övervakare 
Övervakare förordnas av Kriminalvården.

Andra lagrum som åberopas

Skyddstillsyn

29 kap 2 § 7 p brottsbalken

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning
Sargon de Basso tillerkänns ersättning av allmänna medel med 41 672 kr. Av 
beloppet avser 28 318 kr arbete, 4 420 kr tidsspillan, 600 kr utlägg och 8 334 kr 
mervärdesskatt.
Agneta Kinch tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 41 026 kr. Av beloppet avser 26 510 kr arbete, 1 105 kr 
tidsspillan, 5 206 kr utlägg och 8 205 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

 ska solidariskt med  
 utge skadestånd till  med 27 300 kr jämte ränta på beloppet 


enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 november 2011 till dess betalning sker.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Vårdnadshavare (part)

Södertörns åklagarkammare i Stockholm

1.

2.

1.

2.

Södertälje

Assistentåklagare Veronica Närfors

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Agneta Kinch

Advokat Göran Witt-Strömer

Polhemsgatan 29
112 30 Stockholm

112 94 Stockholm
Box 12704

Advokat Kinch AB

Witt-Strömer Advokatbyrå AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 348
151 24  Södertälje

Storgatan 17 08-561 66 899 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.sodertaljetingsratt.domstol.se

sodertalje.tingsratt@dom.seE-post: 
08-561 66 800
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012

Påföljd m.m. 

Kriminalvården 
Frivården Södertörn

Övervakare 
Övervakare förordnas av Kriminalvården.

Andra lagrum som åberopas

Misshandel

Olaga tvång

Olaga hot

Hot mot tjänsteman

Brott mot ordningslagen

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 4 § 1 st 1 p brottsbalken

4 kap 5 § 1 st brottsbalken

17 kap 1 § 1 p brottsbalken

5 kap 3 § 1 st och 5 § ordningslagen 
(1993:1617)

Begångna brott Lagrum   

Skyddstillsyn

29 kap 2 § 7 p brottsbalken

DOMSLUT

Skadestånd

Brottsofferfond

 ska solidariskt med A  
 utge skadestånd till  med 27 300 kr jämte ränta på 

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 november 2011 till dess 
betalning sker.

 ska solidariskt med  utge skadestånd 
till  med 5 000 kr.

1. 

2. 

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.

4



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012

Ersättning
Göran Witt-Strömer tillerkänns ersättning av allmänna medel med 60 851 kr. Av 
beloppet avser 34 945 kr arbete, 12 155 kr tidsspillan, 1 581 kr utlägg och 12 170 kr
mervärdesskatt.
Agneta Kinch tillerkänns ersättning i enlighet med domslutet avseende  

Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Södertörns åklagarkammare i Stockholm

Påföljd m.m. 

Södertälje

Assistentåklagare Veronica Närfors

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Agneta Kinch

Advokat Maria Ingvarsdotter

Polhemsgatan 29
112 30 Stockholm

151 33 Södertälje

Misshandel

Olaga tvång

Olaga hot

1. 

2. 

3. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 4 § 1 st 1 p brottsbalken

4 kap 5 § 1 st brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Ungdomstjänst 60 timmar

Västgötagatan 9

Advokat Kinch AB

Advokatfirman Ingvarsdotter AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 348
151 24  Södertälje

Storgatan 17 08-561 66 899 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.sodertaljetingsratt.domstol.se

sodertalje.tingsratt@dom.seE-post: 
08-561 66 800
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012-05-07

Andra lagrum som åberopas
29 kap 2 § 7 p brottsbalken

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning
Maria Ingvarsdotter tillerkänns ersättning av allmänna medel med 49 435 kr. Av 
beloppet avser 34 945 kr arbete, 4 420 kr tidsspillan, 183 kr utlägg och 9 887 kr 
mervärdesskatt.
Agneta Kinch tillerkänns ersättning i enlighet med domslutet avseende  

Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

 ska solidariskt med A  
 utge skadestånd till  med 27 300 kr jämte ränta på beloppet enligt 

6 § räntelagen (1975:635) från den 17 november 2011 till dess betalning sker.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Södertörns åklagarkammare i Stockholm

Påföljd m.m. 

Södertälje

Assistentåklagare Veronica Närfors

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Agneta Kinch

Advokat Dennis Harding

Polhemsgatan 29
112 30 Stockholm

151 72 Södertälje

Misshandel

Olaga tvång

Olaga hot

1. 

2. 

3. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 4 § 1 st 1 p brottsbalken

4 kap 5 § 1 st brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Ungdomstjänst 60 timmar

Storgatan 1, 3 tr

Advokat Kinch AB

Advokaterna Harding & Partner HB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 348
151 24  Södertälje

Storgatan 17 08-561 66 899 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.sodertaljetingsratt.domstol.se

sodertalje.tingsratt@dom.seE-post: 
08-561 66 800
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Enhet 2.

DOM
2012

Andra lagrum som åberopas
29 kap 2 § 7 p brottsbalken

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning
Dennis Harding tillerkänns ersättning av allmänna medel med 33 137 kr. Av 
beloppet avser 26 510 kr arbete och 6 627 kr mervärdesskatt.
Agneta Kinch tillerkänns ersättning i enlighet med domslutet avseende  

Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

 ska solidariskt med ,  och  
 utge skadestånd till  med 27 300 kr jämte ränta på beloppet 

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 november 2011 till dess betalning sker.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT 

 

Enhet 2. 

DOM 

2012  

 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökningen, se bilaga 1, och åberopat den 

bevisning som anges där. Han har även åberopat vittnesförhör med målsägandens 

mor.  

 

 har åberopat vittnesförhör med sina systrar  och , 

och kamraterna  samt  medan  

 åberopat förhör med  i Hovsjö .  

 

I anslutning till åtalet för misshandel, olaga tvång och olaga hot har  

har yrkat skadestånd enligt bilaga 2. 

 

I anslutning till åtalet för hot mot tjänsteman har  genom åklagaren 

yrkat skadestånd av  samt hans föräldrar enligt bilaga 3. 

 

DOMSKÄL 

 

1. Misshandel, olaga tvång och olaga hot ). 

 

De tilltalade har förnekat gärningarna samt bestritt skadeståndsyrkandet och inte 

vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. De har uppgett att de var kamrater 

och visserligen befunnit sig i Hovsjö men att de inte inte har tagit del i någon av de 

gärningar som åtalet gäller.  har tillagt att han anlände till Hovsjö först 

efter gärningen. 

 

Åklagaren har till utveckling av talan anfört bland annat följande.  

bodde vid en här tiden med sin familj i Hovsjö. Familjen,  samt mamma 

och pappa, är från Somalia. De kom till Sverige år  och är muslimer.  

 och går i årskurs 1 i gymnasiet. Den här dagen bad  
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SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT 

 

Enhet 2. 

DOM 

2012  

 

 

 

 

 

 

 mamma henne att gå till matvarubutiken i Hovsjö centrum för att handla 

lite mjölk. Med sig tog  en bekant till familjen, , en pojke som 

också kallas  och är 12 år. När de köpt varorna och lämnade butiken angreps 

och attackerades  av ett gäng syrianska pojkar som utsatte henne för det som 

framgår av gärningsbeskrivningen.  sprang i förväg hem för att berätta vad 

som hänt och tillkalla polis. Klockan 17.37 inkom larmet till polisen och klockan 

17.46 var polis på plats, bland andra Malik Gevriye och Linnea Lilliesköld. Några 

somaliska pojkar berättade för dem att det var en somalisk flicka som blivit trakas-

serad av några syrianska pojkar och en av somalierna pekade ut 

 som en av gärningsmännen. Malik Gevriye talade med denne medan Linnea 

Lilliesköld talade med . Malik Gevriye stördes av andra syrianska pojkar, 

bland annat någon av dem som av försvaret åberopats som vittnen i målet.  

 skrek på syrianska ”säg inte något” vilket dock Malik Gevriye förstod efter-

som han kan språket.  pekade på plats ut fyra pojkar som attackerade henne. 

Det var , ,  och 

. Hon bekräftade senare uppgifterna och kunde med hjälp av fotografier närmare 

beskriva vem av dem som gjort vad. Någon fotokonfrontation behövdes inte i det 

skedet eftersom hon redan pekat ut de fyra gärningsmännen. Den ende hon visste 

namnet på var  som hon kallade för . Honom hade 

hon träffat på  i Hovsjö. I samband 

med anmälningsupptagningen fick Linnea Lilliesköld ytterligare ett larm om att en 

somalisk kvinna skulle ha trakasserats på liknande sätt efter attacken mot  och 

bland annat fått en fotboll sparkad på sig. Den DNA-analys som skett av  sjal 

visar att det påträffats ett flertal besudlingar på den, dock bara två stycken där DNA 

gick att säkra. Ingen av dessa härrörde från de tilltalade, utan från en annan okänd 

man och en annan kvinna än . 

 

Från försvararnas sida har understrukits att DNA-analysen av den sjal som Ikran bar 

vid tillfället funnits besudling innehållande DNA från en man som dock inte är nå-

gon av de tilltalade. 
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 har berättat: Hon är muslim och har burit slöja sedan hon var tio år 

gammal. Den här dagen gick hon hemifrån till affären för att köpa lite mjölk m.m. 

Utanför affären stod några killar med en fotboll i handen. När hon och  kom 

ut från affären sparkade  fotbollen hårt mot hennes rygg och det 

gjorde ont. Hon känner igen honom sedan . Bollen 

träffade henne i njurtrakten. Hon försökte komma undan men alla fyra sprang efter 

henne och kom i kapp henne. De slog henne då med både öppen och stängd hand, 

skrek och spottade på henne. Hon sade att hon skulle ringa polisen men killarna 

sade på svenska att polisen ändå inte skulle göra något. , som följt med hen-

ne, bad dem sluta och sade något om att  ju kände igen dem men sprang sedan 

iväg för att hämta hjälp och såg inte hela händelseförloppet. Killarna sade åt honom 

att hålla käft och kallade henne svart muslimsk hora och hotade ta livet av henne. 

Detta sades på svenska. Hon kan ingen arabiska och mycket lite svenska. De om-

ringade henne och knuffade henne mellan sig. Hon försökte på nytt ta sig från plat-

sen men de kom ifatt henne igen, tilldelade henne knytnävsslag och hon blev knuf-

fad så att hon föll mot en glasvägg vid den busskur hon kommit till. De skrek fler 

fula ord till henne och en av dem tog tag i hennes hår och sjal och drog så att hon 

fick svårt att andas och grep sedan tag runt hennes mun så att den öppnade sig och 

spottade in i munnen. Greppet runt munnen gjorde ont. Hon blev mycket rädd av 

hoten samt ledsen och orolig. Alla fyra deltog men  och  

 var nog mest aktiva även om ingen av de fyra var bättre än någon annan. Minst 

tre av dem slog henne. Det hela pågick cirka tjugo minuter och avbröts inte förrän 

hon springande tog sig till bostaden och kunde ringa polis som kom till platsen. 

Några synliga skador fick hon inte. Det dröjde bara tio minuter innan polisen kom. 

De fyra killarna var då fortfarande kvar på platsen och hon pekade ut dem. Många 

andra ungdomar var där och några somaliska killar kunde också peka ut gärnings-

männen. Hon har tidigare vid flera tillfällen blivit trakasserad för att hon är färgad 

muslim och hon har inte fått någon hjälp av polisen. Det borde vara bättre förhål-

landen i ett land som Sverige men sättet hon och hennes familj blivit behandlade på 
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här känns nästan värre än det gjorde i krigets Somalia. Sedan killarna gripits slogs 

familjens samtliga lägenhetsfönster sönder och familjen fick flytta från Hovsjö. I en 

och en halv månad fick de bo på hotell och hon var inte i skolan under en tid. Hon 

är fortfarande väldigt rädd, går inte ut ensam och vill helst inte vistas i Södertälje. 

 

De tilltalade har bland annat uppgett följande. 

 

:  ljuger och hittar på alltsammans. Han stod 

bara vid kiosken i Hovsjö och väntade på sina kompisar och på att fritidsgården 

skulle öppna klockan 18. Han hade väl varit där kanske en halvtimme till en timme 

innan polisen kom. Han stod inne i kiosken och såg inte om det hände något. När 

polisen kom stod han utanför kiosken med fyra-fem kamrater, dock ingen av de 

övriga åtalade. När polisen kom togs han åt sidan för att de ville prata med honom. 

Han har haft  men minns inte  från 

det och har endast sett henne vid ett tillfälle i Hovsjö. De har aldrig pratat med var-

andra och han vet inte hur hon känner till att han kallas . 

 

: Han gick ut vid halv sextiden till grillen i Hovsjö. Där gick han in 

tillsammans med . Polis kom till platsen och han blev gripen. Han hade 

inte varit i Hovsjö centrum dessförinnan och känner inte till något om denna hän-

delse. Målsäganden har han aldrig sett tidigare. Han har inget emot muslimer. 

 

: Han var hemma med sin mor i bostaden innan han vid kvart över 

fem, halv sex gick till Hovsjö centrum för att köpa något att dricka. Utanför kiosken 

träffade han  och andra kamrater. Att han i polisförhör tidigare sagt att han där 

träffade  måste bero på någon felskrivning, det var  

han träffade. Han gick in i kiosken och befann sig där cirka femton minuter och 

talade med kioskägaren som sedan bad honom stå utanför. Ägaren ville att han skul-

le gå ut och hämta någon boll som någon tydligen hade tagit, men  

hittade ingen boll. Det kan vara riktigt som han berättat i polisförhör att en kvinna 
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tagit bollen med sig in i Vivo-affären. Han gick ut och stod fem meter utanför kios-

ken när polisen kom.  blev utpekad och poliserna snackade också med . 

Efter tio minuter greps även . Han har aldrig sett målsäganden ti-

digare men möjligen hennes bror. Han skulle aldrig ha gett sig på en tjej. 

 

: Han var hemma i bostaden under eftermiddagen och skjutsades av sin 

syster till Hovsjö en kvart, tjugo i sex. Till Hovsjö torde han ha kommit mellan fem 

och tio i sex. Tillsammans med  gick han in i grillen där de käkade 

tillsammans. Efter femton, tjugo minuter när de ätit klart och lämnade grillen, greps 

de av polis när de kom ut. Han träffade andra kompisar utanför men vill inte ange 

några namn. Det är dock riktigt att de alla fyra som står åtalade idag befann sig där 

då. 

 

Vid vittnesförhören har framkommit bland annat följande. 

 

 , målsägandens mor: Först kom  tillbaka och sade att  blivit 

slagen.  förstod att något hänt. Strax efteråt kom  som berättade att 

hon blivit slagen och dragen i sjalen av några killar. Hon verkade upprörd och 

chockad och kunde knappt berätta vad som hänt.  mötte henne utanför 

huset. De ringde polisen som kom till platsen ganska snart. De gick ut och mötte 

polisen och fick hjälp. Det var flera människor på platsen, mest ungdomar, men 

även en annan mörkhyad kvinna som hade en liten flicka vid handen och en fotboll 

i den andra. Kvinnan berättade att bollen sparkats mot henne. En av killarna sade 

”håll käften” till kvinnan på svenska. Det var en hotfull stämning och killarna skrek 

till dem. En annan av killarna sade också något till  som hon inte förstod 

eftersom hon varken kan svenska eller arabiska. Hon blev ledsen och grät. 

 

 (redovisat genom videouppspelning från polisförhör): När han kom 

ut tillsammans med  från affären så sparkade en av killarna i en grupp av fyra 

till sex personer en boll på  som träffade henne i ryggen. Innan dess hade de 
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uttalat svordomar och förolämpningar mot dem om att muslimer var dåliga och lik-

nande. En av dem gick fram till , som tagit upp bollen, och slog med knuten 

näve och sparkade på henne när hon inte ville lämna tillbaka den. Slagen och spar-

karna, fyra, fem stycken, träffade mot kroppens nedre del. Hon gav sedan bollen till 

 som dock inte vågade ta med bollen utan lämnade den åter till killen 

som var arg och spottade mot . Han sprang sedan hem en annan väg än Ikran. 

Polisen kom senare och pratade med killarna och han såg polismännen tala med den 

kille som slog .  kände inte igen killarna sedan tidigare och tror 

inte han skulle känna igen killen som slog  idag. 

 

: Han var på tillfälligt besök i Hovsjö hos några bekanta. Eftersom 

han behövde ta ut pengar gick han från parkeringen till centrum. Mycket folk rörde 

sig i området, bland annat en kvinna med ett litet barn, som talade arabiska. Kvin-

nan berättade att hon tagit bollen från några killar som sparkat den på henne. Det 

skreks från fler håll och han mötte även en somalisk flicka som han kände igen ef-

tersom han är bekant med hennes pappa. Flickan, , bad honom ringa polisen 

vilket han gjorde. Samtidigt kom det fram ungdomar, fler än tio fanns på platsen, 

som sade dumma saker och uppförde sig illa. De skrek muslim och jävla hora eller 

liknande saker. Det var en hotfull och aggressiv stämning. Polis kom dock inom 

kort strax till platsen och allt lugnade ner sig något. Flickan berättade att någon av 

killarna strypt henne med hennes sjal och sparkat och slagit henne samt spottat på 

henne. Han hjälpte till att tolka för polisen eftersom han talar somaliska. Det var 

uppenbart att flickan utsatts för något men han hade inte sett något av det. Hon kän-

de igen killarna sedan tidigare och angav också namn för polisen samt pekade ut 

dem för poliserna.  kände inte igen någon av dem sedan tidigare men 

känner idag vid huvudförhandlingen igen  som en av dem som var 

där.  hade aldrig varit i Hovsjö tidigare och chockerades över stäm-

ningen där. 
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Polisman Linnea Lilliesköld: De fick larm om att en kvinna blivit trakasserad i 

Hovsjö och åkte dit. En somalisk kille pekade ut  som en av gärningsmän-

nen och han togs åt sidan av en kollega. De påträffade vidare en jätteupprörd och 

ledsen kvinna som spottade och berättade att hon fått en boll sparkad på sig samt 

blivit bespottad av några killar. Det fanns 10-15 personer på plats. Kvinnan grät och 

det var svårt att förstå vad hon sade. Hon spottade hela tiden. När hon tillfrågades 

om vem det var som hade sparkat bollen och spottat på henne nämnde hon ett namn 

och beskrev de andra och pekade ut dem på plats.  var den hon visste 

namnet på. Det föreföll vara säkra utpekanden från hennes sida. Det har varit hatisk 

stämning mot somalierna i Hovsjö tidigare och de har blivit trakasserade. 

 

Polisman Malik Gevriye: Det var rörigt och mycket folk i Hovsjö när han och Lin-

nea Lilliesköld kom dit. Tre unga somalier pekade ut  som en 

av dem som ofredat en flicka som var syster till en av dem. Även målsäganden pe-

kade ut honom.   togs omedelbart åt sidan men förnekade att något hänt. 

Andra killar lade sig i och på syrianska sades att denne ”inte skulle säga nåt”. Efter-

som Malik Gevriye förstår syrianska sade han åt dem att vara tysta. Det var främst 

 och  som lade sig i men det var ett flertal ungdomar på 

plats, kanske tio-femton stycken. Det var spänd stämning på plats och han uppfatta-

de det som två läger där folk var upprörda på båda håll. Stämningen var hatisk mot 

somalierna. 

 

: Hon minns inte vad hon gjorde den 17 september annat än att hon vet 

att hon arbetade och skulle börja arbetet på Hovsjö fritidsgård klockan 18. Hon 

hämtade  i bostaden klockan 17.35–17.40 och åkte sedan till deras 

mor i  för att sedan fortsätta till Hovsjö. Hon släppte av brodern strax före 

klockan 18. Hon märkte inget särskilt i Hovsjö och såg inga poliser eller någon 

folksamling. 
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: Hon minns inte så mycket från dagen men hon klev av bussen några 

minuter efter fem och  befann sig på övervåningen när hon strax därpå 

kom hem. Han gick sedan ut och fick skjuts av  

 

: Han känner . De är grannar och umgås ibland. Han såg 

hur  blev avsläppt utanför grillen i Hovsjö av sin syster strax före 

klockan 18.  hade varit där i cirka 20 minuter före dess och inte sett 

något särskilt.  gick in på grillen med  och käkade. De var 

där inne 20-30 minuter och när de sedan kom ut stod där fyra polisbilar.  

 var också där. En tjej gjorde utpekanden för polisen. Stämningen var lugn 

men kvinnan var arg. 

 

: Han har känt  eller ” ” som han kallas sedan de var 

små. De befann sig i Hovsjö centrum den här dagen. Liksom . Han 

väntade på  vid grillen tills han kom, ditskjutsad av sin syster med bil, för att 

sedan gå in på grillen och äta. Klockan var runt 18. Han minns detta.  

 var också inne på grillen. De var där cirka 15 minuter och gick sedan till fri-

tidsgården som öppnade klockan 18. Själv hade han kommit till platsen en halv-

timme tidigare och hängde där med andra kompisar. När de kom ut från grillen var 

polisen där och det var mycket folk och ungdomar på platsen.  förstod 

först efteråt vad som hänt efter att han läst om det i tidningen dagen därpå. 

 

: Han känner  och . Den här dagen satt han 

inne på grillen i Hovsjö och åt med . och  var redan där när 

han kom mellan klockan 17 och 17.30. Det var inga poliser där när  

kom. När en polisbil kom gick de ut alla fyra för att se vad som hänt. De såg dock 

bara några ungar. Efter en stund blev  gripen och sedan . 

 

: Han driver kiosken i Hovsjö sedan många år. Han känner alla killarna 

som är tilltalade i målet sedan de var små. Den här dagen såg han att en somalisk 
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kvinna i trettio-fyrtioårsåldern fick en boll sparkad på sig av en kille som sprang 

från platsen. Kvinnan som hade en liten flicka med sig gick in på Vivo sedan kom 

polisen inom fem minuter. Klockan var kanske kvart i sex på kvällen. Kvinnan 

skrek och hade hämtat sin familj. Han sade åt henne att lugna ner sig.  

såg att polisen talade med  men det var inte han som sparkat bollen 

mot kvinnan. Denne var inne i kiosken med fyra kamrater och pratade en stund. Det 

var ingen av dem som sparkade bollen mot kvinnan. I området fanns ett flertal ung-

domar. Han såg bland annat  som varit vid grillen och stod vid en 

bom en bit därifrån.  var inte inne i hans kiosk men stod utanför vid 

hörnet. Han känner även igen , men det var ingen av dessa fyra 

killar som sparkade bollen mot den somaliska kvinnan. 

 

Tingsrättens bedömning. 

 

 berättelse om vad hon utsatts för har gett ett trovärdigt och som 

tingsrätten bedömer det tillförlitligt intryck. I den mån stödbevisning finns, främst 

vittnesmålen av ,  och modern samt polismännen, 

styrks hennes berättelse även om det är fråga om ett indirekt stöd. Visst stöd får 

hennes berättelse också av situationen i övrigt, där tydligen en annan äldre somalisk 

kvinna råkat för ett liknande angrepp och vad som i övrigt framkommit om stäm-

ningen på platsen liksom att somalier och muslimer utsatts för trakasserier tidigare i 

Hovsjö. Den omständigheten att  inte berättat något om att en av gär-

ningsmännen tog tag i  mun och att någon sedan spottade i hennes 

mun, kan enligt tingsrättens mening förklaras av att han sprang från platsen efter det 

inledande angreppet mot  då en av angriparna också spottade på 

henne. Sammantaget finner tingsrätten att utredningen är sådan att  

uppgifter om vad hon faktiskt utsatts för ska läggas till grund för bedömningen. Det 

är därför utrett att hon utsatts för de gärningar som framgår av åklagarens gärnings-

beskrivning. 
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Frågan är då om  pekat ut rätt gärningsmän. Som framgått har tings-

rätten bedömt  berättelse som trovärdig och tillförlitlig. Hon har, 

vilket framgår av utredningen, omedelbart på plats och utan tvekan bland flera 

andra ungdomar i samma ålder pekat ut samtliga fyra tilltalade i målet som gär-

ningsmän. Hon har i senare polisförhör, utan att det varit fråga om någon fotokon-

frontation eftersom hon redan hade pekat ut alla fyra gärningsmännen för polis, 

bland annat med hjälp av fotografier av de tilltalade angett vad var och en av dem 

utsatt henne för och hon har även vid huvudförhandlingen vidhållit sina utpekanden. 

Rent allmänt bör också beaktas att , liksom de tilltalade, bott eller 

vistats i Hovsjö ganska länge och att hon är i samma ålder som de tilltalade vilket 

torde öka hennes förutsättningar att göra ett korrekt utpekande.  

 

De tilltalade har bekräftat att de känner varandra och är kamrater. Samtliga, utom 

 som sagt sig ha kommit dit efter händelsen, har också bekräftat att de 

befunnit sig i Hovsjö centrum vid tiden för brottet. De har dock bestämt förnekat 

brott och sagt att de inte haft något med händelsen att göra, att  inte 

talar sanning samt att de inte vet vem hon är.  invändning om att han 

kom först efteråt till Hovsjö stöds i viss mån av de uppgifter som lämnats av hans 

systrar. De uppgifterna har dock inte avlagts under ed och motsägs delvis av andra 

vittnesmål om att  fanns på plats vid grillen redan vid halv sextiden och 

av systerns uppgifter om att hon inte såg någon polis på plats, vilket rimligen borde 

ha varit fallet strax före klockan sex eftersom åtminstone en av polisbilarna var på 

plats klockan kvart i sex. Sammantaget finner tingsrätten inte att utredningen inne-

bär att  skulle ha haft något slags alibi vid tidpunkten för brotten mot 

. Vidare kan tingsrätten heller inte finna att DNA-analysen skulle 

medföra att en eller flera av de tilltalade kan frias från brottsmisstankar; analysen 

visar endast att det påträffats åtminstone åtta besudlingar på sjalen och att det endast 

påträffats DNA i två av dem. Dessa två besudlingar på sjalen innehöll DNA tillhö-

rande en man och en kvinna som inte var någon av de inblandade, dvs. vare sig 

 eller någon av de tilltalade. Att det inte påträffats något DNA från 
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någon eller några av de tilltalade behöver emellertid inte innebära att de inte spottat 

på . Slutligen finner tingsrätten att den namnuppgift som vittnet 

Linnea Lilliesköld lämnat troligen utgör en förväxling av namnet  eller 

 och att de uppgifter som  lämnat om en kvinna som angripits 

med en fotboll inte avser  utan den andra äldre kvinnan som tydli-

gen också utsattes för angrepp vid tillfället. Några uppgifter som med någon större 

styrka talar för att  utpekanden skulle vara felaktiga finns därmed 

inte. Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten att det genom  

utpekanden och den övriga utredningen är ställt utom rimligt tvivel att det var 

, ,  och  som till-

sammans och i samförstånd utsatte  för de brott som framgår av 

åklagarens gärningsbeskrivning. De ska därför dömas för misshandel, olaga tvång 

och olaga hot i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Behandlingen av  

 är anmärkningsvärd och inslagen av hatbrott och rasism vittnar om att ett 

motiv från gärningsmännens sida varit att kränka målsäganden vilket medför att 

straffvärdet skärps. 

 

Eftersom de tilltalade döms för gärningarna är de skadeståndsskyldiga mot  

. Med hänsyn till omständigheterna och gärningarnas karaktär torde den 

skada som kränkningen av  inneburit anses allvarligare än normalt 

och tingsrätten finner att ett skäligt belopp bör bestämmas till 25 000 kr för kränk-

ning och 2 300 kr för sveda och värk jämt ränta från brottsdagen. 
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Påföljder m m. 

 

 förekommer i belastningsregistret under fyra avsnitt sedan år 2009. 

Han är tidigare dömd för misshandel, ofredande, försök till tillgrepp av fortskaff-

ningsmedel, förolämpning och hot mot tjänsteman till ungdomstjänst vid två tillfäl-

len samt senast den 17 maj 2011 till ungdomsvård. Det senaste avsnittet är från den 

31 januari i år och avser ett tillträdesförbud till vissa fotbollsmatcher under sex må-

nader. 

 

I ett yttrande från socialnämnden i Södertälje anförs bland annat följande. Ett flertal 

anmälningar tidigare har inkommit avseende  men insatserna har 

varit begränsade. Enligt socialtjänstens bedömning förefaller  tillhö-

ra en kompisgemenskap som inte är främmande för att gå över gränsen för vad som 

är lagligt.  och flera av hans vänner är dömda för brott och 

 namn förekommer i flertalet sammanhang där polisen behövt gripa in för 

att skapa ordning, ofta med kompisar från Hovsjö.  förefaller inte ha 

någon insikt om att han gör fel och beter sig illa. Det finns en oro för hans framtida 

utveckling men han önskar inte någon hjälp eller något stöd från socialtjänsten. Han 

bedöms visserligen som lämplig för ungdomstjänst men har inte fullgjort de två 

tidigare ungdomstjänststraff som han dömts till. Några förslag på insatser från soci-

altjänstens sida föreslås inte. 

 

 har bekräftat uppgifterna om hans förhållanden i yttrandet men an-

märkt att uppgiften om att han blivit slagen i hemmet är felaktig samt tillagt att han 

är villig att fullgöra ungdomstjänst, såväl den tidigare som en eventuellt ny sådan. 

Han har för närvarande ingen sysselsättning. 
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 förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes 

den 22 juni 2010 för olovligt brukande till 20 timmars ungdomstjänst. 

 

I ett yttrande från socialtjänsten redogörs för  förhållanden och 

tidigare insatser samt föreslås att han bedömts lämplig och samtyckt till att utföra 

samhällstjänst. 

 

 har bekräftat uppgifterna i yttrandet och tillagt att han sommar-

jobbat med byggarbete men för närvarande saknar sysselsättning. 

 

 förekommer i belastningsregistret under tre avsnitt sedan år 2010. 

Han dömdes senast den 7 juni 2011 för ofredande till 20 timmars ungdomstjänst. 

 

I ett yttrande från socialnämnden redogörs för  förhållanden samt 

anförs bland annat följande: Socialtjänsten har vid tidigare tillfällen fått in anmäl-

ningar från polisen där  varit misstänkt för olika brott och han har 

tidigare haft insatser från socialtjänstens sida i form av öppenvårdsinsatser som 

jourpatrull, familjeterapi samt kontaktperson. Han är positiv till ungdomstjänst och 

bedöms lämplig för det. Vid fällande dom föreslås ungdomstjänst. 

 

 har bekräftat uppgifterna i yttrandet och tillagt att han söker och vill 

ha ett arbete men att han för närvarande är utan sysselsättning. 

 

 förekommer inte i belastningsregistret. 

 

I ett yttrande från socialnämnden redogörs för hans förhållanden samt föreslås att 

han döms till ungdomstjänst vid fällande dom. Vidare framgår av yttrandet att 

 är en 16-årig kille som tidigare varit aktuell på socialtjänsten efter att oros-

anmälan inkommit från skolan samt att det pågår en utredning för att kartlägga hans 

behov av stöd och hjälp. 
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Den gärning som riktats mot  och som samtliga tilltalade befunnits 

skyldiga till är som framgått av allvarlig karaktär och har ett högt straffvärde. För 

vuxna gärningsmän torde straffvärdet uppgå till mellan fyra och sex månaders fäng-

else. Härtill kommer att  och  ska dömas för ytterligare 

brottslighet som är av delvis relativt allvarligt slag. Mot bakgrund av de tilltalades 

ålder, tidigare brottslighet och straffverkställigheter finner tingsrätten att påföljder-

na bör bestämmas till skyddstillsyn såvitt avser  och , 

som är äldst och mest belastade sedan tidigare, och till ungdomstjänst för  

 och  som är något yngre och inte lika belastade. Någ-

ra personutredningar från frivården har visserligen inte hunnit inhämtas men mot 

bakgrund av vad som framkommit genom socialtjänstens yttranden framstår 

skyddstillsyn med den övervakning en sådan medför som den påföljd som bäst kan 

antas bidra till att avhålla  och  från fortsatt brottslig-

het, medan insatserna från socialtjänsten och ungdomstjänst för de övriga två får 

anses tillräckliga och de mest adekvata påföljderna. 

 

Skyldigheten att betala en avgift till brottsofferfonden följer av lag. 

 

De tilltalades ekonomiska förhållanden är sådana att kostnaderna för försvarare och 

målsägandebiträde får stanna på staten. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 8 (Dv 400) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 28 maj 2012. 

Prövningstillstånd krävs inte. 

 

 

Niklas Jonson 

 

Avräkningsunderlag, se bilaga 4-7. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-

slutningsöverklagande) även om den vanliga 

tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens dom-
skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det an-
ges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet 
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen 
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av 
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns 
på första sidan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

 




