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VÄRMLANDS TINGSRÄTT
Avdelning 1
Grupp 1

DOM
2017-03-30

Mål nr: B 787-17

Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att
vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som
kan röja målsäganden Sekretess A:s identitet samt vittnena B:s och C:s identitet. Detsamma
ska gälla målsägandens identitetsuppgifter och den tilltalades adressuppgifter i Partsbilaga
Sekretess till denna dom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Lena Kvillerud tillerkänns ersättning av allmänna medel med 43 208 kr. Av

beloppet avser 29 524 kr arbete, 4 920 kr tidsspillan, 122 kr utlägg och 8 642 kr
mervärdesskatt.

2. Advokat Thor Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 32 240 kr. Av beloppet avser 18 788 kr arbete, 6 150 kr
tidsspillan, 854 kr utlägg och 6 448 kr mervärdesskatt.

3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning i enlighet med bilaga 1. Åklagaren har 

därjämte åberopat delar av polisförhör med målsäganden Sekretess A.  

 

DOMSKÄL 

 

Shiva Hicintuka har förnekat brott.  

 

Shiva Hicintuka har åberopat vittnesförhör med Conrad Olsen Utvåg och som 

skriftlig bevisning ett mejl från Conrad Olsen Utvång till hans offentliga försvarare 

Lena Kvillerud samt en skrivelse benämnd ”Rättelse” undertecknad av 

målsäganden Sekretess A, och vittnena Sekretess B och C. 

 

I målet har målsäganden Sekretess A, Shiva Hicintuka, vittnena B och C samt 

Ulrika Ling hörts på åklagarens begäran. På begäran av Shiva Hicintuka har Conrad 

Olsen Utvåg hörts. Genom deras berättelser framgår bland annat följande. 

 

Målsäganden Sekretess A 

 

Hon och Shiva är syskon och har växt upp tillsammans. De blandar de språk de talar 

i familjen. Hon vill inte ha någon förhandling i domstolen och hon vill inte berätta 

någonting. Hon pratade med socialtjänsten för att hon ville få hjälp med att ordna en 

annan bostad åt Shiva. Hon vet inte varför hon hamnade hos polisen, men det var 

socialtjänsten som ringde. När de gick till polisen trodde hon att de gick dit för att 

ordna en annan bostad åt Shiva. När hon pratade med socialtjänsten berättade hon 

vad som hade hänt i deras hem. Hon och Shiva var ensamma hemma. Hon har inte 

mått dåligt eller haft ont någonstans efter den aktuella dagen. Hon vill inte tala om 

hur familjen mått efteråt.  
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Genom polisförhör som hölls med målsäganden Sekretess A den 16 februari 2017 

framgår bland annat följande. 

 

”Under tiden som hon sitter på sängen kommer helt plötsligt Chiva in i rummet utan 

att säga någonting. Han går fram till sängen där Sekretess A sitter och sätter sig 

bredvid. Han sätter sig tätt intill Sekretess A. Han tar sina båda händer och med 

dessa tar han på hennes bröst. Hon säger att han smeker henne på båda brösten. Han 

tog inte i brösten speciellt hårt men Sekretess A säger att hon blev arg och gav 

honom ett slag med öppen hand som träffade hans axlar. Efter slaget tar Chiva 

hårdare på hennes bröst med sina båda händer. Sekretess A säger att hon försökte gå 

ifrån honom men då försökte Chiva att öppna ett blixtlås på hennes kortbyxor. 

Blixtlåset sitter fram på hennes kortbyxor. 

 

Sekretess A berättar vidare att hon stretade emot med sina händer så han lyckades 

inte öppna blixtlåset. Han fortsatte att försöka öppna hennes blixtlås på hennes 

kortbyxor men Sekretess A stretade emot hela tiden och skrek åt honom att sluta. 

Hon hade sagt "förstår du inte att jag är din syster". Under tiden som han försökte 

dra ner blixtlåset satt Sekretess A kvar på sängen. När försöken fortsatte tryckte han 

ner Sekretess A på sängen och hon blev liggande på ryggen. Han låg då över henne 

och under tiden försökte han dra ner hennes blixtlåst på kortbyxorna. Hon skrek till 

honom att hon skulle ringa till polisen och då reste han sig upp och tog hennes 

telefon som låg på sängen bredvid och slängde iväg denna. 

 

Sekretess A säger att hon sedan ställde sig upp och gick fram till Chiva och bet hon 

på ryggen. Bettet var inte speciellt hårt och han hade på sig en t-shirt. Hon kommer 

inte ihåg färgen på denna. Chiva hade också på sig ett par svarta mjukisbyxor. 

 

Efter det att Sekretess A bitit Chiva i ryggen genom hans t-shirt vände han sig om 

och knuffar ner henne i sängen med sin båda händer. Sekretess A blev liggande på 

rygg i sängen. Han försöker återigen att dra av henne kortbyxorna och hon stretade 

emot med sina båda händer. Hon säger att hon blev väldigt trött och hade svårt att 

till slut streta emot. Han lyckades efter ytterligare en stund att stoppa ner sin ena 

hand innanför hennes byxor och handen kom också innanför hennes trosor. Hon 

kommer inte ihåg vilken hand han använde. Han höll handen kvar innanför hennes 

byxor en kort stund. Hon kämpade emot och han lyckades aldrig att ta av 

kortbyxorna. Chiva hade hela tiden på sig sina kläder. Sekretess A skrek hela tiden 

att han skulle sluta men han fortsatte trots detta. På fråga säger Sekretess A att hon 

inte kände Chivas könsorgan när han låg över henne. 

 

Tillfrågad säger Sekretess A att Chiva aldrig utryckte att han ville ha sex med 

henne. Det enda han sade var att han inte var rädd för polisen. 
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Efter ytterligare en stund när Sekretess A är sliten lyfter han upp henne och lägger 

henne över sin ena axel. Han går iväg bär henne till sitt rum som ligger nära 

Sekretess A:s rum. Chiva har ett eget rum. 

 

När de kommer in i Chivas rum slänger han ner henne på sängen. Sekretess A blev 

stående på knäna i sängen med ansiktet mot Chiva. Hon säger att hon vid tillfället 

var väldigt sliten. Under tiden som hon står på knä tar Chiva tag i hennes kortbyxor 

och drar och lyckas dra ner dessa till hennes knäled. Han försöker därefter att dra 

ner hennes trosor men hon strävar emot med sin händer så detta misslyckas. Hon 

skriker högt att han skall ge sig med sitt beteende. Under tiden anländer hennes 

mamma som kommer till undsättning. Hon följer med sin mamma och visar hennes 

rum där det är stökigt. 

 

[…] 

 

Tillfrågad om Chiva drog ner blixlåsen innan han drog av henne kortbyxan säger 

hon att blixtlåsen redan var öppen när de kom in på Chivas rum. Detta hade 

förmodligen skett under bråket tidigare i hennes rum. […]  

 

Chiva var tyst hela tiden. Det enda han sade var att han inte var rädd för polisen. 

[…] 

 

Sekretess A har inget minne av att hon rev eller på annat sätt klöste Chiva när de 

bråkade.” 

 

Genom polisförhör som hölls med målsäganden Sekretess A den 3 mars 2017 

framgår bland annat följande. 

 

”Sekretess A berättar vidare att då hon hamnat i sängen reste hon sig omedelbart 

upp och ställde sig på sina knän. Hon var vid tillfället väldigt sliten efter bråket med 

Shiva och denne försökte trots detta att dra av henne kortbyxorna när hon stod på 

knä. Shiva fick dock ner hennes kortbyxor en bit på låret. Därefter tog Shiva tag i 

hennes trosor med sina båda händer och försökte dra av dessa när hon fortfarande 

stod på knä. I samma stund kom Sekretess A:s mamma hem. Strax efter det att 

mamma kom hem släppte Shiva taget och gick en bit bort men var fortfarande kvar 

i rummet. Hon kommer inte ihåg hur Shiva stod när han försökte dra av trosorna. 

 

Tillfrågad säger Sekretess A att Shiva inte sade något när mamma kom hem. Shiva 

blev chockad när mamman kom hem och då berättade Sekretess A vad som hänt. 

Mamman sade då åt Shiva "hur kan du göra så". 

 

Efter händelsen gick Sekretess A till sitt rum. Efter en stund pratade hon med sin 

mamma som sade att de skulle gå till socialen i Årjäng.. […] Hon framhåller också 

att när mamma kom hem kände hon sig trygg och mådde bättre.” 
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I citaten ovan har tingsrätten bytt ut målsägandens namn mot ”Sekretess A”. 

 

Shiva Hicintuka 

 

I allmänhet har det varit bra i familjen, men under den senaste månaden hade det 

förändrats lite. Han ville flytta och bo för sig själv, men en stor del av familjen 

tyckte inte det var någon bra idé. Han hade tidigare pratat med sin mamma om det, 

men det tyckte hon inte om. Han hade gett lite av sitt studiebidrag till mamman, 

men egentligen ville han spara lite om han skulle flytta. 

 

Den aktuella dagen hade han ont i huvudet och gick därför inte till skolan. I hallen 

träffade han sin syster som pratade i telefon. Han började reta henne och därefter 

började de leka. Han sprang till sitt rum och Sekretess A kom efter. De fortsatte att 

leka som om de bråkade. Han har inte något minne av att Sekretess A bet honom i 

ryggen. De höll på ganska länge fram tills Sekretess B kom hem. De satt då båda i 

sängen och lekte slagsmålsleken. Sekretess A bad honom inte att sluta. Om hon 

hade gjort det så hade han slutat. Sekretess A såg glad ut, men när Sekretess B kom 

in i rummet förändrades Sekretess A:s ansikte och hon blev väldigt arg. Sekretess A 

hade kortbyxor och t-shirt på sig när Sekretess B kom in i rummet. Hon hade 

kortbyxorna på sig och de var inte neddragna. Han blev överraskad av det som 

Sekretess A sade till Sekretess B. Han blev därför nervös. Därefter gick Sekretess A 

och B ut. Sekretess B kom tillbaka och sade att han skulle hitta någonstans att ta 

vägen. Han tog sin telefon och gick hem till sina vänner. Han greps senare av polis. 

Han har inte gjort något av det som framgår av stämningsansökan. Märket på 

bröstet är ett ärr som han fick för länge sedan.  

 

Han känner Conrad sedan nästan två år. De lärde känna varandra i Pingstkyrkan. 

Han har även övningskört med Conrad.  
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Sekretess B 

 

Det har skett en förändring inom familjen de senaste tre månaderna, eftersom Shiva 

ville flytta. Shiva ville flytta till Stockholm och han sade att han hade hittat ett hus 

som kostade tre till fyratusen kr per månad. Hon pratade med både Shiva och 

socialtjänsten om en flytt, men socialtjänsten sade nej till flytt för Shiva innan han 

fyllt 21 år. Shiva ville låna 7 000 kr av henne, men när hon sade nej, stängde han 

sedan in sig i sitt rum och åt inte längre tillsammans med familjen. Hon var rädd för 

att han var deprimerad. Shiva gick inte heller i skolan på två veckor, men även före 

den aktuella dagen var det lite si och så med skolgången. Efter att Shiva fyllt 18 år 

fick han ta hand om sitt studiebidrag.  

 

Den 16 februari kom hon hem strax före 12.00. Hon hörde ett skrik och att någon 

ramlade. Hon öppnade dörren till Shivas rum och såg då att Sekretess A stod 

bredvid Shivas säng. Shiva stod på knä i sängen. Sekretess A hade byxorna på 

låren. Shiva hade sina armar på Sekretess A:s byxor, men han drog undan sina 

armar från hennes byxor när hon öppnade dörren. Sekretess A drog upp byxorna. 

Hon frågade vad som hände, men ingen svarade. Därför tog hon med Sekretess A 

till hennes rum och frågade vad de gjorde. Sekretess A sade att ingenting hade hänt. 

Sekretess A sade också att Shiva ville ha sex med henne, men det ville inte hon. 

Hon frågade också Sekretess A om Shiva hade försökt våldta henne, men hon fick 

inte något svar. Eftersom det är tabu hos dem att prata om sex ville hon inte 

fortsätta att prata med Sekretess A utan gick istället in till Shiva och frågade vad 

som hade hänt. Shiva svarade att han inte visste. Hon gick tillbaka till Sekretess A 

igen och frågade vad som hänt. Sekretess A svarade återigen att Shiva ville ha sex, 

men att det inte hade hänt något. Hon pratade med Sekretess C och de ansåg båda, 

att hur det än var om Sekretess A ville ha sex eller inte, så måste de prata med 

socialtjänsten. Hon tänkte att hon måste skydda alla barnen och att en bra lösning 

var att skilja dem åt. De hade aldrig tänkt gå till polisen. Det hade inte hänt något 
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allvarligt, men hon ville inte att det i framtiden skulle hända något allvarligt i 

hemmet. Sekretess A grät inte och hon sade att hon mådde bra. När hon sade till 

Sekretess A att de skulle gå till ”socialen” ville Sekretess A tvätta sig först. Det 

tyckte hon var konstigt eftersom Sekretess A hade sagt att hon duschat tidigare på 

dagen.  

 

Förhöret hos polisen hölls på engelska och svenska. På engelska använder hon ordet 

underwear för trosor.   

 

Genom polisförhör som hölls med Sekretess B den 16 februari 2017 framgår bland 

annat följande. 

 

Shiva försökte dra ned trosorna på Sekretess A medan Sekretess A försökte dra upp 

eller hålla dem uppe. Sekretess A grät. Sekretess A berättade att Shiva aldrig fick 

ned hennes trosor.  

 

Genom polisförhör som hölls med Sekretess B den 18 februari 2017 framgår bland 

annat följande.  

 

Sekretess B öppnade dörren som var stängd, men inte låst. Hon såg då att Sekretess 

A hade ett par shorts neddragna till knäna och att Shiva försökte dra ned hennes 

trosor medan Sekretess A försökte att hålla dem uppe.  

 

Sekretess B har sagt att Sekretess A aldrig har berättat några detaljer för henne. Det 

hon hört, hörde hon under polisförhöret med Sekretess A. Efter förhöret frågade hon 

Sekretess A om vad hon hört under förhöret, men Sekretess A sade att det inte hade 

hänt något.  

 

Shiva har inte brukat skojbråka med Sekretess A. Han har inte heller lekt med 

henne. Däremot har han lekt med de små barnen.  
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Hon känner till brevet. Hon skrev det hon ville på engelska. De bad sedan Conrad 

hjälpa dem att skriva brevet på svenska. Brevet skulle därefter lämnas till Shivas 

advokat. Sekretess A sade att det var en lek och att hon inte fått ont någonstans. De 

gick inte in på några detaljer eftersom sex är tabu för dem. Ett övergrepp betyder att 

något sker utan samförstånd. Sekretess A och Shiva var överens, det har Sekretess 

A sagt. Sekretess A ville inte berätta för henne eftersom det är förbjudet att göra så 

inom familjen. Hon tror att det var ett samförstånd och det sade Sekretess A till sin 

syster. Hon uppmanade Sekretess A att säga till polisen hur det var, men det ville 

inte Sekretess A eftersom hon trodde att hon själv då skulle hamna i fängelse. Hon 

vill inte svara på frågan om Sekretess A ljuger. Däremot ljuger Shiva när han sagt 

att det aldrig hänt, utan att de bara bråkat.  

 

Sekretess C 

 

Hon har inte märkt att Shiva visat något sexuellt intresse för henne, Sekretess A 

eller någon annan. Det är bra stämning hemma. Shiva och Sekretess A brukar inte 

bråka, inte ens på skämt. Att leka är att leka och det kan man inte blanda ihop med 

att bråka.  

 

Hon och Sekretess A har pratat om vad som hände den 16 februari. Som hon 

uppfattade det så handlade det om en lek, en lek där någon kan ta på någon annan 

och springa iväg.  

 

Hon känner till brevet och har själv skrivit under det. De skrev ett dokument på 

engelska som Conrad hjälpte dem med att översätta till svenska.  

 

Ulrika Ling 

 

Hon hade egentligen inte haft någon kontakt med familjen före den 16 februari. Hon  
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hade träffat Shiva en gång i ett annat sammanhang i hennes arbete. Den 16 februari 

strax före 16.00 kom Sekretess A och B till socialtjänsten. De togs emot av en 

receptionist som de berättade för att något hade hänt. Sekretess A och B kom 

därefter till henne, eftersom hon tar emot akutbesök. Hon pratade kortfattat med 

dem. Hon fick då reda på att när Sekretess B hade kommit hem, lät det som om 

någon grät eller skrek. Hon gick in i rummet och såg Shiva och Sekretess A. De 

berättade att Sekretess A hade sagt att de bråkat en stund och att Shiva sedan hade 

gett sig på Sekretess A. Både Sekretess A och B sade att när Sekretess B kom in i 

rummet hade Sekretess A byxorna vid knäna, men hon hade trosorna på. Hon minns 

inte vilka ord de använde för byxor eller trosor. Bråket hade upphört när Sekretess 

B kommit in i rummet. De pratade svenska blandat med engelska. Hon upplevde att 

de var rädda och ville ha hjälp, men de fick inte riktigt fram vilken hjälp de ville ha. 

På grund av deras berättelse pratade hon sedan med Sekretess A; en annan person 

pratade med Sekretess B. När Sekretess A pratade enskilt med henne berättade hon 

att hon varit hemma från skolan på grund av att hon hade ont i magen. Även Shiva 

var hemma och efter att hon klätt sig, satte sig Shiva bredvid henne på sängen och 

började ta på henne. De bråkade och tjafsade under ungefär en timme. Efter ett tag 

fick Shiva med henne till sitt rum. Shiva hade då knäppt upp byxorna. Hon skrek 

och deras mamma kom in i rummet. Hon uppfattade det inte som att Sekretess A 

var rädd för Sekretess B eller att hon inte vågade berätta för Sekretess B. Hon 

uppfattade Sekretess A som lugn och sansad. Hon förklarade för Sekretess A att hon 

skulle kontakta polisen. Varken Sekretess A eller B reagerade mot att hon skulle 

kontakta polisen. De väntade ganska länge eftersom polisstationen var obemannad, 

men sedan blev Sekretess A hörd av polisen. Hon var med på polisförhöret. Det 

blev en längre historia på polisstationen, men sammanfattningen var exakt 

densamma som Sekretess A uppgett för henne. Förhöret hos polisen genomfördes 

med hjälp av tolk.  

 

Hon har haft kontakt med Sekretess A efter händelsen och hon följde med henne till 

sjukhuset. Hon förmodar att polisen hade informerat sjukvården om vad som hänt. 
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De har pratat om hur hon mådde efter händelsen och hur hon såg på framtiden. 

Sekretess A har uppgett att hon var rädd för att Shiva skulle komma hem och bo i 

familjen. Hon har inte förstått att besöket av Sekretess A och B berodde på att de 

ville ordna en bostad till Shiva. 

 

Conrad Olsen Utvång 

 

Han känner Shiva från Pingstförsamlingen sedan 2014. Shiva har också övningskört 

med honom sedan i augusti. På så sätt har han även lärt känna Shivas familj. Han 

fick veta att Shiva satt häktad och tog därför kontakt med familjen. Han blev lättad 

när han fick veta att det inte var något värre. Han gick igenom vad som hänt med 

målsäganden Sekretess A och vittnena Sekretess B och C som sade att det hade 

utvecklats till ett missförstånd. Missförståndet bestod i att Sekretess A skulle ha 

utsatts för ett försök till övergrepp. Som han förstod det hade Shiva och Sekretess A 

lekt i ett rum, så pass våldsamt att Sekretess B hade gått dit, öppnat dörren och 

frågat vad som pågått. Dörren var olåst vilket också talar mot ett övergrepp. Det 

hade inte hänt något. 

 

Sekretess A, som var huvudpersonen, var jätteledsen över hur hon blivit uppfattad 

och hon grät. Det som var fel var att polisen hade blivit inblandad och Sekretess A 

tyckte att hon blivit feltolkad av polisen. Det var hans förslag att de skulle skriva 

handlingen. Sekretess A, B och C talade swahili, men de talade också så pass bra 

engelska att de redde ut missförståndet. Han åkte hem och skrev handlingen hemma 

och därefter åkte han tillbaka. De gick noga igenom varje bokstav i skrivelsen. Hans 

uppfattning är att Sekretess A ljugit sig in i en position för att få vara i centrum.   

 

Tingsrätten gör följande bedömning 

 

Målsäganden Sekretess A har under förundersökningen utförligt berättat för polisen 

vad som hänt. I tingsrätten har hon däremot inte velat berätta. Sekretess A:s 

11



   

VÄRMLANDS TINGSRÄTT 

Avdelning 1 

Grupp 1 

DOM 

2017-03-30 

B 787-17 

 

 

 

 

 

 

berättelse under förundersökningen, angående uppgiften om att Shiva Hicintuka 

dragit ned hennes kortbyxor och försökt att dra av henne trosorna, stöds av vad 

Sekretess B, dels i polisförhör, dels i tingsrätten uppgett om att Sekretess A hade 

byxorna neddragna och att Shiva höll sina armar om Sekretess A:s byxor. Däremot 

har Sekretess A uppgett att hon inte känt Shiva Hicintukas könsorgan och att han 

inte heller har, under det relativt långdragna förloppet, sagt något utöver att han inte 

var rädd för polisen. Mot den bakgrunden finner tingsrätten att åtalet för försök till 

våldtäkt inte är styrkt och att åtalet därför ska ogillas för sådant brott. Däremot 

finner tingsrätten att det genom Sekretess A:s uppgifter i förening med övrig 

utredning är styrkt att Shiva Hicintuka genom det ovan beskrivna agerandet gjort 

sig skyldig till sexuellt ofredande. Åtalet för sådant brott är således styrkt och 

gärningen ska i den delen bedömas på sätt åklagaren angett. 

 

Påföljd 

 

Shiva Hicintuka är 19 år. Han har inte tidigare dömts för brott. 

 

Genom ett yttrande från Kriminalvården, frivården i Karlstad framgår bland annat 

följande. Shiva Hicintuka bor tillsammans med sin mamma och åtta syskon. Han 

har planer på att flytta. Han har en flickvän som bor i Frankrike. Shiva Hicintuka 

går en introduktionskurs till gymnasiet. Han ska sedan gå gymnasiet. Shiva 

Hicintuka har informerats om kriminalvårdens behandlingsprogram ROS. Även om 

det finns praktiska svårigheter, inte minst språket, så har frivården föreslagit att 

Shiva Hicintuka döms till skyddstillsyn med en föreskrift om att han ska delta i 

ROS-liknande samtal. 

 

Shiva Hicintuka har bedömts lämplig för samhällstjänst. Shiva Hicintuka har också 

förklarat sig villig att utföra sådan tjänst. 
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Shiva Hicintuka har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. Tingsrätten finner att 

straffvärdet på gärningen är för högt för att påföljden ska stanna vid böter. Genom 

yttrandet från frivården framgår att Shiva Hicintuka har behov av skyddstillsyn för 

att avhålla sig från fortsatt brottslig verksamhet. Tingsrätten finner mot den 

bakgrunden att Shiva Hicintuka ska dömas till skyddstillsyn och med hänsyn till att 

Shiva Hicintuka döms för sexualbrott ska skyddstillsynen kombineras med en 

föreskrift om deltagande i ROS-liknande samtal. 

 

Sekretess 

 

Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att 

vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar 

och som kan röja målsäganden Sekretess A:s identitet samt vittnena B:s och C:s 

identiteter. Detsamma ska gälla målsägandens identitetsuppgifter och Shiva 

Hicintukas adressuppgifter i Partsbilaga Sekretess till denna dom. 

 

Övrigt 

 

Eftersom Shiva Hicintuka döms för brott med fängelse i straffskalan ska han 

förpliktas att betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden. 

 

Med hänsyn till Shiva Hicintukas ekonomiska omständigheter ska kostnaderna för 

offentligt försvar och målsägandebiträde stanna på staten. 

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400) 

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 20 april 2017. 

Överklagandet prövas av Hovrätten för Västra Sverige. 

 

Susanne Widlund  

Avräkningsunderlag fogas till domen 
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Grupp 1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2017-03-30

Karlstad
Mål nr: B 787-17

Postadress
Box 188
651 05 Karlstad

Besöksadress
Västra Torggatan 13

Telefon
054-14 84 01
E-post: varmlands.tingsratt.grupp1@dom.se
www.varmlandstingsratt.domstol.se

Telefax
054-18 47 35

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
-

Underlaget avser

  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19971204-6136

  Datum för dom/beslut
  2017-03-30

  Efternamn
  Hicintuka

  Förnamn
  SHIVA Rex

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

  2017-02-16   2017-03-16

Särskild anteckning

£Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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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 rättstill-
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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 2
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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 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

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 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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