
    

 

SVEA HOVRÄTT 

Avdelning 07 

Rotel 0713 

DOM 
2013-10-03 

Stockholm 

Mål nr 

B 7781-13 

 

 

 

Dok.Id 1101379     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 670 50  

08-561 670 59 måndag – fredag 

09:00-15:00 

E-post: svea.avd7@dom.se 

www.svea.se 

 

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Gotlands tingsrätts dom den 2 augusti 2013 i mål nr B 632-13 och B 447-12,  

se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 3) 

  

Motpart (Åklagare) 

Kammaråklagare Mats Wihlborg 

Åklagarmyndigheten 

Lokal åklagare i Visby 

  

Klagande och motpart (Målsägande) 

Anders CHRISTER Andersson 

Tjelvarvägen 10 

621 42 Visby 

  

Ombud och målsägandebiträde: Jur.kand. Marion Norrby  

Advokathuset Öster 

Strelowgatan 11 

621 45 Visby 

  

Klagande och motpart (Tilltalad) 

Abdo Mohamed Ali, 830915-0558 

Medborgare i Eritrea 

Frihetsberövande: Häktad 

c/o Johansson 

Irisdalsgatan 73 

621 42 Visby 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Tomas Pettersson 

Advokat Gotland AB 

S:t Hansgatan 11 

621 57 Visby 

  

SAKEN 

Grov misshandel m.m. 

_____________________________ 
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SVEA HOVRÄTT DOM 
2013-10-03 

B 7781-13 

Avdelning 07  

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten  

a) ogillar åtalet för försök till rån, 

b) med tillämpning även av 34 kap. 1 § första stycket andra punkten brottsbalken 

bestämmer fängelsestraffets längd till 1 år 3 månader samt 

c) bestämmer skadeståndsbeloppet som Abdo Mohamed Ali ska utge till Christer 

Andersson till 15 980 kr. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 19 juni 2013 till dess betalning sker.  

 

2. Abdo Mohamed Ali ska stanna kvar i häkte till dess domen beträffande 

fängelsestraffet vinner laga kraft eller straffet dessförinnan får verkställas.  

 

3. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska bestå.  

 

4. Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande.  

 

5. Tomas Pettersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 38 338 kr. Av 

beloppet avser 8 694 kr arbete, 16 125 kr tidsspillan, 5 852 kr utlägg och 7 667 kr 

mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.  

 

6. Marion Norrby tillerkänns ersättning med 20 304 kr. Av beloppet avser 8 881 kr 

arbete, 4 155 kr tidsspillan, 3 207 kr utlägg och 4 061 kr mervärdesskatt. Denna 

kostnad ska stanna på staten.  

____________________________ 
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SVEA HOVRÄTT DOM 
2013-10-03 

B 7781-13 

Avdelning 07  

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Gotlands tingsrätts dom den 2 augusti 2013 i mål nr B 632-13 och B 447-12,  

se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 3) 

  

Motpart (Åklagare) 

Kammaråklagare Mats Wihlborg 

Åklagarmyndigheten 

Lokal åklagare i Visby 

  

Motpart (Målsägande) 

Felicia Gustafsson 

Kommendantsbacken 6 

621 57 Visby 

  

Särskild företrädare: Jur.kand. Marion Norrby 

Advokathuset Öster 

Strelowgatan 11 

621 45 Visby 

  

Klagande (Tilltalad) 

MATTIAS Robert Gustafsson, 790416-3214 

Jungmansgatan 73  

621 51 Visby 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Helen Ahlsten 

Adelsgatan 5 

621 57 Visby 

  

SAKEN 

Ofredande m.m. 

_____________________________ 

  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 
 

1. Hovrätten, som endast tillämpar 34 kap. 1 § första stycket andra punkten 

brottsbalken och anmärker att tingsrätten rättat förordnandet om villkorligt 

medgiven frihet, fastställer tingsrättens dom.  

 

2. Beslaget ska bestå. 

 

3. Helen Ahlsten tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 516 kr. Av 

beloppet avser 8 073 kr arbete, 1 140 kr tidsspillan och 2 303 kr mervärdesskatt. 

Denna kostnad stanna på staten.   

 

4. Ersättning till Marion Norrby, se domslutet för Abdo Mohamed Ali, punkt 6. 
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SVEA HOVRÄTT DOM 
2013-10-03 

B 7781-13 

Avdelning 07  

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Gotlands tingsrätts dom den 2 augusti 2013 i mål nr B 632-13 och B 447-12,  

se bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 3) 

  

Motpart (Åklagare) 

Kammaråklagare Mats Wihlborg 

Åklagarmyndigheten 

Lokal åklagare i Visby 

  

Klagande (Tilltalad) 

CHRISTIAN Peter Larsson, 820403-3214 

Jungmansgatan 313 

621 52 Visby 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Eric Dufvenmark 

Södertorg 5 

621 57 Visby 

  

SAKEN 

Stöld 

_____________________________ 

  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 
 

1. Hovrätten, som även tillämpar 34 kap. 4 § första stycket brottsbalken, fastställer 

tingsrättens dom.  

 

2. Eric Dufvenmark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 8 475 kr.             

Av beloppet avser 6 210 kr arbete, 570 kr tidsspillan och 1 695 kr mervärdesskatt. 

Denna kostnad ska stanna på staten.  

 

_____________________________ 
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SVEA HOVRÄTT DOM 
2013-10-03 

B 7781-13 

Avdelning 07  

 

YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

I 

Abdo Mohamed Ali har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet för försök till rån och grov 

misshandel samt Christer Anderssons skadeståndsyrkande. I andra hand har han yrkat 

att hovrätten ska bestämma påföljden till ett kortare fängelsestraff än vad tingsrätten 

har gjort. Han har godtagit ett sammanlagt skadeståndsbelopp om 25 000 kr som 

skäligt i sig.  

 

Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.  

 

Christer Andersson, som biträtt åtalet, har motsatt sig Abdo Mohamed Alis yrkanden 

och för egen del yrkat fullt bifall till sitt i tingsrätten framställda skadeståndsyrkande. 

 

Abdo Mohamed Ali har motsatt sig Christer Anderssons ändringsyrkande.  

 

II 

Mattias Gustafsson har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalen för ofredande och stöld. I 

andra hand har han yrkat att hovrätten ska lindra straffet.  

 

Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Han har uppgett att han godtar 

tingsrättens bedömning i fråga om vad som är styrkt när det gäller åtalet för ofredande. 

Han har vidare justerat gärningsbeskrivningen avseende tingsrättens domsbilaga 7 och 

gjort gällande att Abdo Mohamed Ali, Mattias Gustafsson och Christian Larsson 

agerat tillsammans och i samförstånd vid tillgreppet.   

 

Felicia Gustafsson, som biträtt åtalet för ofredande, har motsatt sig att tingsrättens dom 

ändras.  

 

III 

Christian Larsson har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet. I andra hand har han yrkat 

att hovrätten ska ändra påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om den behandling 
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SVEA HOVRÄTT DOM 
2013-10-03 

B 7781-13 

Avdelning 07  

 

som frivården finner lämplig, eventuellt i kombination med samhällstjänst, eller i vart 

fall på annat sätt lindra påföljden. 

 

Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras och justerat åtalet för stöld på det 

sätt som angetts ovan.  

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Försök till rån och grov misshandel m.m. (Abdo Mohamed Ali) 

 

I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i den delen, ska Abdo Mohamed 

Ali dömas för ringa narkotikabrott och stöld.  

 

När det gäller åtalet för försök till rån och misshandel har parterna lagt fram samma 

bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att 

Christer Anderssons uppgifter ska läggas till grund för bedömningen av 

händelseförloppet.   

 

När det gäller åtalet för försök till rån framgår det av Christer Anderssons berättelse att 

Abdo Mohamed Ali i inledningsskedet krävt honom på pengar och därefter vandrat 

runt i lägenheten. Abdo Mohamed Ali var bl.a. i köket och ringde. Christer Andersson 

har vidare uppgett att Abdo Mohamed Ali kom ut från köket med en kniv i handen och 

hotade med att skära halsen av honom. Det framgår dock inte av Christer Anderssons 

uppgifter att Abdo Mohamed Ali hotat honom med kniven eller på annat sätt för att 

tilltvinga sig pengar.  

 

Hovrätten konstaterar alltså att det inte finns något uttryckligt stöd i Christer 

Anderssons berättelse för att Abdo Mohamed Ali försökt tilltvinga sig pengar genom 

hot om våld. Även i övrigt saknas stöd i utredningen för åtalet i den delen. Åtalet för 

försök till rån ska därför ogillas.  

 

När det gäller åtalet för grov misshandel konstaterar hovrätten att Christer Andersson 

huvudsakligen berättat i enlighet med åtalet. Han har dock inte berättat att Abdo 
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SVEA HOVRÄTT DOM 
2013-10-03 

B 7781-13 

Avdelning 07  

 

Mohamed Ali skulle ha knuffat omkull honom. Christer Andersson har vidare endast 

berättat att han fick ”slagskador” och att han fick en ”smäll vid ögat”. Det är därför 

inte styrkt att Abdo Mohamed Ali knuffat omkull Christer Andersson eller tilldelat 

honom ett flertal slag. I övrigt gör hovrätten ingen annan bedömning än den som 

tingsrätten gjort i fråga om åtalet för grov misshandel.  

 

Eftersom åtalet för försök till rån ogillas ska även Christer Anderssons 

skadeståndsyrkande ogillas i den delen. Det belopp som Christer Andersson yrkat 

avseende ersättning för den kränkning som den grova misshandeln inneburit – 15 000 

kr – är skäligt. Abdo Mohamed Ali ska även ersätta Christer Andersson för sveda och 

värk. Om det beloppet råder inte tvist.  

 

Sammantaget innebär hovrättens bedömningar att tingsrättens dom ska ändras i fråga 

om skuld och skadestånd.  

 

Ofredande m.m. (Mattias Gustafsson) och stöld (Mattias Gustafsson och 

Christian Larsson) 

 

I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i den delen, ska Mattias 

Gustafsson dömas för ringa narkotikabrott.  

 

När det gäller åtalen för ofredande och stöld har parterna lagt fram samma bevisning i 

hovrätten som i tingsrätten. Hovrätten gör inte någon annan bedömning än de som 

tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i dessa delar.  

 

Påföljd 

 

Abdo Mohamed Ali ska alltså dömas för grov misshandel, stöld och ringa 

narkotikabrott. Han har tidigare dömts för liknande brottslighet. Den 21 juni 2012 

dömdes han för bl.a. misshandel, olaga hot, stöld, försök till utpressning och våld mot 

tjänsteman till fängelse i åtta månader. Han påbörjade verkställighet av fängelsestraffet 

under 2012 och blev villkorligt frigiven den 9 september 2012 med viss återstående 

strafftid. De nu aktuella brotten har begåtts under prövotid efter den villkorliga 
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2013-10-03 

B 7781-13 
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frigivningen. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Med hänsyn till 

brottens sammanlagda straffvärde och till återfallet i brott – som inte kan beaktas 

genom förverkande av villkorligt medgiven frihet eller val av påföljd – bör påföljden 

bestämmas till fängelse i ett år och tre månader.  

 

Mattias Gustafsson och Christian Larsson 

 

Hovrätten gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten gjort. Tingsrättens dom 

ska därför beträffande Mattias Gustafsson och Christian Larsson inte ändras i något 

avseende.  

 

Häktning 

 

Det finns risk för att Abdo Mohamed Ali fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska 

därför vara fortsatt häktad.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2013-10-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Sven Jönson och Agneta Munther,  

tf. hovrättsassessorn Johan Albihn, referent, samt nämndemännen Bernt Hofström och 

Yvonne Svengard. 

 

Avräkningsunderlag, se bilaga C-D 
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B 632-13Mål nr 

B 447-12

Rättelse/komplettering
Dom, 2013-08-02

Rättelse, 2013-08-05

Beslutat av: lagmannen Mikael Mellqvist

Påföljd m m
Punkt 2  Förordnande angående tidigare utdömt fängelse utgår.

GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt
Rotel 4

Bilaga A



GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02
meddelad i

Mål nr 

B 447-12

PARTER (Antal tilltalade: 5)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

Christer Andersson

Susanne Blomqvist

Abdo Mohamed Ali, 830915-0558

Lokal åklagare i Visby

c/o Johansson

621 42 Visby

621 43 VISBY

621 42 Visby

Frihetsberövande: Häktad

Medborgare i Eritrea

1.

2.

Rotel 4
Visby

Kammaråklagare Mats Wihlborg

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Jur.kand. Marion Norrby 

Advokat Tomas Pettersson

621 45 Visby

621 57 Visby

c/o Advokathuset Öster

Grov misshandel1. 3 kap 6 § 1 st brottsbalken
Begångna brott Lagrum   

Tjelvarvägen 10

Rutegatan 209

Irisdalsgatan 73

Strelowgatan 11

S:t Hansgatan 11
Advokat Gotland AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1143
621 22  Visby

Artillerigatan 2 A 0498-27 97 59 måndag - fredag 
08:30-11:30

13:00-15:00

gotlands.tingsratt@dom.seE-post: 
0498-28 14 00
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GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02

Påföljd m.m. 

Rotel 4

Försök till rån

Narkotikabrott, (ringa)

Stöld

2. 

3. 

4. 

8 kap 5 § 1 st 1 p och 12 § samt 23 kap 1
§ brottsbalken

1 § 1 st 1 p och 2 § narkotikastrafflagen 
(1968:64)

8 kap 1 § brottsbalken

Fängelse 1 år 6 månader

Skadestånd

Förverkande och beslag

Häktning m.m.

Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning

I beslag tagen silvertejp förklaras förverkad. Beslaget ska bestå 
(Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare 2013-0909 BG303 p 2).
Beslaget av kläder ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset 
utlämnas till Abdo Mohamed Ali (Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare 2013-
0901-BG311 p 1-5).

Tomas Pettersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 86 410 kr. Av 
beloppet avser 31 152 kr arbete, 25 650 kr tidsspillan, 12 326 kr utlägg och 17 282 
kr mervärdesskatt.

1. 

2. 

1. 

Abdo Mohamed Ali ska utge skadestånd till Christer Andersson med 25 980 kr jämte 
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 juni 2013 till dess 
betalning sker.

Abdo Mohamed Ali ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga 
kraft mot honom.

Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska 
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga 
förhållanden i läkarintyget, aktbilaga, 53. 

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

DOM B 632-13
2013-08-02

Rotel 4

Övrigt

Marion Norrby tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 16 301 kr. Av beloppet avser 13 041 kr arbete och 3 260 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

2. 

3. 

Abdo Mohamed Ali ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och 
analys på 615 kr.
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GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02
meddelad i

Mål nr 

B 447-12

PARTER (Antal tilltalade: 5)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

Aktiebolaget Gotlandshem

JENNY Lena Maria Svahn, 831017-3201

Lokal åklagare i Visby

Modistgatan 14
621 53 Visby

Påföljd m.m. 

Rotel 4
Visby

Kammaråklagare Mats Wihlborg

Narkotikabrott, (ringa)

Skadegörelse

Vapenbrott

1. 

2. 

3. 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen 
(1968:64)

12 kap 1 § brottsbalken

9 kap 1 § 1 st vapenlagen (1996:67)

Begångna brott Lagrum   

Dagsböter 60 å 50 kr

DOMSLUT

Skadestånd

Förverkande och beslag
I beslag tagen narkotika, narkotika tillbehör och pepparspray förklaras förverkade. 
Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare BLG 0901-357-12 
p 1, 4, 18-22, 25-26, 35 och 40).
I beslag tagen narkotika och narkotikatillbehör  förklaras förverkade. Beslagen ska 
bestå (Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare BLG 0901-601-11 p 1, 1:1-1:3, 
7:1-7:2, 7:4-7:5).

1. 

2. 

Jenny Svahn ska utge skadestånd till Aktiebolaget Gotlandshem med 2 080 kr.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1143
621 22  Visby

Artillerigatan 2 A 0498-27 97 59 måndag - fredag 
08:30-11:30

13:00-15:00

gotlands.tingsratt@dom.seE-post: 
0498-28 14 00

4



GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02

Rotel 4

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

DOM B 632-13
2013-08-02
meddelad i

Mål nr 

B 447-12

PARTER (Antal tilltalade: 5)

Åklagare

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

TINTIN Per Roger Svahn, 770425-3256

Lokal åklagare i Visby

621 53 Visby

Påföljd m.m. 

Rotel 4
Visby

Kammaråklagare Mats Wihlborg

Offentlig försvarare:
Advokat Bengt Loquist

621 45 Visby

Narkotikabrott, (ringa)

Rattfylleri

1. 

2. 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen 
(1968:64)

4 § 1 st trafikbrottslagen (1951:649)

Begångna brott Lagrum   

Dagsböter 60 å 50 kr

Modistgatan 14

Strelowgatan 11
Advokat Bengt Loquist AB

DOMSLUT

Förverkande och beslag

Brottsofferfond

I beslag tagna narkotika och narkotikatillbehör förklaras förverkade. Beslagen ska bestå 
(Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare BLG 0901-357-12 p 1, 18-22, 25-26, 35 
och 40).

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

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1143
621 22  Visby

Artillerigatan 2 A 0498-27 97 59 måndag - fredag 
08:30-11:30

13:00-15:00

gotlands.tingsratt@dom.seE-post: 
0498-28 14 00
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GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02

Rotel 4

Ersättning
Marion Norrby tillerkänns ersättning av allmänna medel med 10 000 kr. Av 
beloppet avser 8 000 kr arbete, och 2 000 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 

7



GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02
meddelad i

Mål nr 

B 447-12

PARTER (Antal tilltalade: 5)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

Susanne Blomqvist

Felicia Gustafsson

MATTIAS Robert Gustafsson, 790416-3214

Lokal åklagare i Visby

Jungmansgatan 73 Lgh 1101

621 43 VISBY

621 46 VISBY

621 51 Visby

1.

2.

Rotel 4
Visby

Kammaråklagare Mats Wihlborg

Särskild företrädare:

Offentlig försvarare:

Jur.kand. Marion Norrby 

Advokat Helen Ahlsten

621 45 Visby

621 58 Visby

c/o Advokathuset Öster

Narkotikabrott, (ringa)

Ofredande

1. 

2. 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen 
(1968:64)

4 kap 7 § brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Rutegatan 209

Gutevägen 23 B Lgh 1102

Strelowgatan 11

Ravinstigen 11
Advokat Helen Ahlsten AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1143
621 22  Visby

Artillerigatan 2 A 0498-27 97 59 måndag - fredag 
08:30-11:30

13:00-15:00

gotlands.tingsratt@dom.seE-post: 
0498-28 14 00
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GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02

Fängelse 1 månad

Förordnande angående tidigare utdömt fängelse.
(2012-02-29, SVEA HOVRÄTT AVD 8, B8462/11 )

1. 

2. 

Påföljd m.m. 

Villkorligt medgiven frihet förklaras till en tid av 1 månad förverkad.

Andra lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 3 p brottsbalken
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken

1. 
2. 

Rotel 4

-       

Stöld3. 8 kap 1 § brottsbalken

Förverkande och beslag

Brottsofferfond

Ersättning
Helen Ahlsten tillerkänns ersättning av allmänna medel med 31 380 kr. Av 
beloppet avser 21 114 kr arbete, 3 990 kr tidsspillan och 6 276 kr mervärdesskatt.
Marion Norrby tillerkänns ersättning av allmänna medel med 10 000 kr. Av 
beloppet avser 8 000 kr arbete och 2 000 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

I beslag tagen amfetamin förklaras förverkad. Beslaget ska bestå 
(Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare BLG 0901-377-12 p 1).

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

DOM B 632-13
2013-08-02
meddelad i

Mål nr 

B 447-12

PARTER (Antal tilltalade: 5)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

Susanne Blomqvist

CHRISTIAN Peter Larsson, 820403-3214

Lokal åklagare i Visby

Jungmansgatan 313

621 43 VISBY

621  52 Visby

Fängelse 1 månad

Förordnande angående tidigare utdömt fängelse.
(2012-12-27, SVEA HOVRÄTT AVD 5, B10013/12 )

1. 

2. 

Påföljd m.m. 

Villkorligt medgiven frihet förklaras till en tid av 1 månad förverkad.

Andra lagrum som åberopas

Rotel 4
Visby

Kammaråklagare Mats Wihlborg

-

Offentlig försvarare:
Advokat Eric Dufvenmark

Södertorg 5
621 57 Visby

       

8 kap 1 § brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Stöld

34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken

Rutegatan 209

Dufvenmarks Advokatbyrå

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1143
621 22  Visby

Artillerigatan 2 A 0498-27 97 59 måndag - fredag 
08:30-11:30

13:00-15:00

gotlands.tingsratt@dom.seE-post: 
0498-28 14 00
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GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt

DOM B 632-13
2013-08-02

Rotel 4

Brottsofferfond

Ersättning
Eric Dufvenmark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 12 869 kr. Av 
beloppet avser 9 625 kr arbete, 570 kr tidsspillan, 100 kr utlägg och 2 574 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 

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

2013-08-02 

B 632-13 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat att Abdo Mohamed Ali, Tintin Svahn, Jenny Svahn, Mattias 

Gustafsson och Christian Larsson ska dömas i enlighet med domsbilaga 1 – 7. 

 

Christer Andersson har på grund av åtalet yrkat att tingsrätten ska förplikta Abdo 

Mohamed Ali att till honom betala skadestånd med 35 980 kr jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från den 19 juni 2013. Av beloppet avser 20 000 kr ersättning för 

kränkning avseende försök till rån, 15 000 kr ersättning för kränkning avseende 

misshandel, 600 kr ersättning för sveda och värk samt 380 kr för ersättning för 

sjukvård och resa. 

 

Abdo Mohamed Ali har  

- förnekat gärningarna i domsbilaga 1 förnekat gärningen och bestritt 

skadeståndsyrkandet. Han har gjort gällande att gärningarna under alla 

förhållanden ska bedömas som försök till rån (varvid ansvar för misshandel 

konsumeras). Vidare har han gjort gällande att ett eventuellt ansvar för 

misshandel ska avse misshandel av normalgraden. Han har också så som 

skäligt i och för sig vitsordat 10 000 kr för kränkning och yrkade belopp vad 

avser sveda och värk samt sjukvård och resa, dvs. totalt 10 980 kr, 

- vad avser gärningen i domsbilaga 7 åtalspunkten 1 erkänt att han har gjort 

sig skyldig till fyndförseelse och 

- erkänt gärningen i domsbilaga 7 åtalspunkten 2.    

 

Tintin Svahn har 

- erkänt gärningarna i domsbilaga 2, åtalspunkten 1 och medgett 

förverkandeyrkandet 

- förnekat gärningarna i domsbilaga 4 (han körde bilen en måndag och hade 

inte rökt hasch sedan fredagen före).  

12
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Jenny Svahn har 

- erkänt gärningarna i domsbilaga 2 åtalspunkten 1 såvitt avser brukande av 

narkotika och vapenbrott men förnekat såvitt avser innehav av narkotika och 

inte haft något att erinra mot förverkandeyrkandet,   

- erkänt gärningen i domsbilaga 3, åtalspunkten 1 och bestritt 

skadeståndsyrkandet (men vitsordat beloppet) samt medgett 

förverkandeyrkandet 

- på grund av minnesförlust varken kunnat erkänna eller förneka gärningen i 

domsbilaga 3 åtalspunkten.2   

 

Mattias Gustafsson har 

- förnekat gärningarna i domsbilaga 5 och 7 

 

Christian Larsson har 

- förnekat gärningen i domsbilaga 7. 

 

UTREDNINGEN 

 

Domsbilaga 1 

 

Som skriftlig bevisning har vad som anges i domsbilaga 1 lagts fram. Abdo 

Mohamed Ali och Christer Andersson har hörts. 

 

Hörda personer har bl.a. uppgett. 

 

Christer Andersson 
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 Abdo besökte honom och frågade efter Marita Karlsson. Marita fanns inte 

där. Han och Abdo satt och samtalade och drack öl; de tog också en sup. 

Abdo verkade orolig och vankande av och an i lägenheten. 

 Rätt som det var kom Abdo efter ett besök i köket tillbaka in i rummet där 

Christer satt och krävde honom på pengar, som Marita skulle vara skyldig 

Abdo. Han hade en kökskniv med sig som han tagit från köket. ”Skär du 

mig, blir det inga pengar”, sade Christer.  

 I det läget uppstod tumult. Abdo slog honom med flera slag och han blev 

omkullknuffad. Abdo högg också honom med kniven i armen och i ansiktet. 

 Han ”försvarade sig för livet” bl.a. genom att försöka sparka undan Abdo. 

 Han blev rädd av det inträffade och hans sedan tidigare förekommande 

psykiska problem har tilltagit.  

 

Abdo Mohamed Ali     

 Han besökte Christer när han letade efter Marita. De drack öl och snaps och 

det blev tjafs när de började att diskutera en skuld om 600 kr han hade till 

Christer. 

 När Christer gick emot honom grep han tag i en kniv som låg i en bokhylla 

och höjde den till sitt försvar. Christer försökte ta kniven ifrån honom varvid 

han skadade sig. Han högg inte mot Christer, men de slogs med varandra.    

 

Domsbilaga 2 – 4 

 

Den utredning som anges i domsbilagorna har lagts fram: Tintin och Jenny Svahn 

har hörts. 

 

Domsbilaga 5 och 6 
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Förhör med Felicia Gustafsson, Lova Danielsson och Tova Hördin har avlyssnats 

från videoband. Mattias Gustafsson och Jessica Gustafsson har hörts.  

 

Domsbilaga 7 

 

Den utredning som anges i domsbilaga 7 har lagts fram. Målsäganden och de tre 

tilltalade har hörts. 

  

DOMSKÄL 

 

Domsbilaga 1      

 

Av rättsintyg och fotografier framgår att Christer Anderson har ådragit sig inte 

obetydliga skador. Christer Anderssons uppgifter vinner ett betydande stöd av 

denna utredning. Även bortsett från det måste Christer Anderssons uppgifter 

bedömas som i mycket hög grad tillförlitliga; det är snarare så att Christer tonat ned 

vad Abdo har gjort sig skyldig till än ägnat sig åt överdrifter. Christer Anderssons 

uppgifter sammantagna med vad som kan utläsas ur utredningen i övrigt ska alltså 

läggas till grund för avgörandet.  

 

Det Abdo har gjort sig skyldig till innefattar såväl försök till rån som misshandel. 

Frågan är ansvar för det förstnämnda brottet konsumerar det förra. Svaret på den 

frågan är i viss mån beroende av hur misshandelsbrottet ska klassificeras. Om det 

ska kvalificeras som grovt brott ska Abdo med säkerhet dömas för försök till rån 

och grov misshandel i konkurrens. Vad gäller den senare frågan fäster tingsrätten 

avgörande vikt vid att Abdo använt ett livsfarligt vapen (kniv) och med den åsamkat 

Christer betydande skador samt vid att överfallet ägt rum i Christer egen bostad. Det 

innebär att gärningen ska bedömas som grov misshandel och det innebär att han 

förutom det ska dömas för försök till rån.    
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Även de särskilda yrkanden i denna del ska bifallas. 

 

Genom gjorda bedömningar är Christer Andersson berättigad att erhålla skadestånd 

av Abdo Begärda belopp avseende sveda och värk samt sjukvård m.m. är medgivna 

och ska bifallas. Vad gäller yrkandena avseende ersättning för kränkning anser 

tingsdrätten att ett sammanalagt belopp om 25 000 kr är skälgt. 

 

Domsbilaga 2 – 4 

 

I de delar Jenny Svahn respektive Tintin Svahn har erkänt gärningarna ska talen 

bifallas eftersom det inte finns någon anledning att betvivla riktigheten v något av 

dessa erkännanden. Vad gäller det förnekade narkotikabrottet i domsbilaga ska 

Tintin Svahn dömas även för detta eftersom framlagt analysbevis till fullo stryker 

åtal2et. Detsamma gäller åtalet i domsbilaga 3, åtalspunkten 2 med den skillnaden 

att det där är Jenny Svahn som ska dömas. Vad gäller det av Jenny Svahn förnekade 

narkotikabrottet avseende innehav av cannabis (domsbilaga 2, åtalspunkten 1) kan 

det hållas för visst att innehavet varit gemensamt mellan henne och Tintin. Hon ska 

därför dömas även i denna del. 

 

Jenny Svahn ska också förpliktas att betala skadestånd för den sönderslagna 

fönsterrutan eftersom hon 1) ska dömas för skadegörelse i den delen och 2) yrkat 

belopp är skäligt.    

 

Det särskilda yrkandet framställt i domsbilaga 2 ska också bifallas. 

 

Domsbilaga 5 och 6 

 

Felicia Gustafsson har lämnat uppgifter som i och för sig bekräftar vad som anges i 

åtalet avseende såväl misshandel som ofredande. Mattias Gustafsson har, 

beträffande händelsen den 24 januari 2013, uppgett att han skulle ta en mobiltelefon 
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från Felicia och att han då tog tag i henne och tryckt ned henne. Hon slog dock inte 

i bordet. ”Bråket” beskrivet på detta sätt utgör inte brott i form av misshandel. Vad 

gäller händelsen beskriven i åtalspunkten 2 i domsbilaga 5 har Mattias själv uppgett 

att han kan ha knuffat till Felicia och gapat och skrikit. Det innebär att hans egna 

uppgifter ger vid handen att han har gjort sig skyldig till ofredande. I den delen ger 

också det som Lova Danielsson och Tova Hördin berättat visst stöd för åtalet.  

 

För att återvända till den påstådda misshandeln har Jessica Gustafsson uppgett att 

det är ganska vanligt att Felicia agerar impulsivt och provocerande och kan vara 

svår att kontrollera. Hon har vidare uppgett att Felica och Mattias bråkade om 

mobiltelefonen och att Felicia vägrade att överlämna den till Mattias. Hon har 

uppgett att Felicia satt ned och Mattias skulle ta mobiltelefonen ur hennes bakficka 

och att Mattias då böjde hennes överkropp framåt. Felicia berättade för henne direkt 

efteråt att hon då slog huvudet i bordet. Jessica har dock uppgett att hon inte såg just 

detta själv. Det är tydligt att Jessica vid huvudförhandlingen lämnat sina uppgifter 

motvilligt och med stor återhållsamhet. Hon har visat flera tecken på att inte vilja 

lämna uppgifter som kan vara till nackdel för henne närstående (Jessica har varit 

gift med Mattias och Felicia är deras gemensamma dotter). Med beaktande av detta 

är det dock så att hennes uppgifter ger ett inte obetydligt stöd åt vad Felicia har 

berättat. Samtidigt har dock Jessica uppgett att Felicia till henne sagt att hon har 

överdrivit och stämningen vid den aktuella händelsen varit mycket uppskruvad. 

Med hänsyn till det kan en viss ovisshet sägas råda beträffande kraften i det 

använda våldet och om det inneburit att Felicia ådragit sig smärta i den utsträckning 

som krävs för att gärningen ska bedömas som misshandel. Däremot ska Mattias i 

denna del dömas för ofredande.   

 

Det anförda sammantaget innebär att Mattias Gustafsson ska dömas för två fall av 

ofredande.                

 

Det särskida yrkandet framställt i domsbilaga 6 ska också vinna bifall. 
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Domsbilaga 7 

 

Målsäganden Susanne Blomqvist har berättat hur hon såg de tre tilltalade sitta 

nedböjda vid sidan av hennes bil där en ryggsäck och en kasse med matvaror stod. 

När hon närmade sig sprang alla tre iväg med ryggsäcken och kassen (vem som bar 

vad vet hon inte). Hon ropade efter dem men det hade ingen verkan. Så småningom 

återfann hon de tre tilltalade sittandes på en bänk med hennes tillhörigheter; det såg 

ut som om de ”delade på bytet”. Christian och Mattias bad om ursäkt och Christian 

sade att hon skulle få tillbaka alla sina grejor. Abdo höll sig i bakgrunden och 

försvann sedan. Hon fick också genast tillbaka de tillgripna sakerna, även om det 

dröjde ett tag innan polisen hade tagit Abdo som hade försvunnit med ett halsband.    

 

Christian Larsson har uppgett att han och Mattias träffade på Abdo. De stod och 

drack öl. Abdo gick ifrån dem en stund och alla tre gick sedan i rask takt vidare 

(men sprang inte). När de satt på en parkbänk fick han en mobiltelefon i handen, 

han har inte rotat i någon ryggsäck. När Susanne kom lämnade han tillbaka mobilen 

till henne och sade att han skulle se till att hon fick tillbaka de övriga sakerna. Han 

har också uppgett att han var kraftigt påverkad av alkohol och benso vid tillfället 

och hade dålig koll på läget. 

 

Mattias Gustafsson har berättat att han och Christian träffade Abdo. De gick över 

Klinttorget varvid Abdo sprang iväg och hämtade något och kom tillbaka med 

någon kasse. De satte sig på en bänk ovanför domkyrkstrappan och kollade vad som 

fanns bland de saker Abdo tagit. Av dessa saker fick han en vinflaska som han 

lämnade åter när Susanne dök upp.  

 

Abdo Mohamed Ali har uppgett att han hittade en rycksäck och en kasse vid 

domskyrkstrappan. På Klinttorget har han inte tagit något. 
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Det är genom målsägandens uppgifter klarlagt att hon tillfälligt ställt ifrån sig en 

ryggsäck och en matkasse. Det är också genom hennes uppgifter klarlagt att de tre 

tilltalade av henne iakttagits i nära anslutning till ryggsäcken och kassen. Och inte 

bara det; hon har också iakttagit hur de tre tilltalade har agerat samfällt, även om 

hon inte sett exakt vem av de tilltalade som har burit ryggsäcken respektive kassen 

från platsen. Det är vidare genom vad alla inblandade berättat klarlagt att de tre 

tilltalade vid kyrkbänken har haft gemensam besittning till ryggsäcken och kassen 

och/eller delar av innehållet i dessa. Det kan uteslutas att någon annan än de tre 

tilltalade har bidragit till att förflytta ryggsäcken och kassen från Klinttorget till 

parkbänken ovanför domkyrkan. På grund av sålunda har anförts är åtalet för stöd 

styrkt och ska bifallas. 

 

Förutom att de tre tilltalade här ska dömas för stöld ska Abdo Mohamed Ali också 

dömas för ringa narkotikabrott (åtalspunkten 2). Han ska dessutom förpliktas att 

betala 615 kr för provtagning.        

 

Påföljdsfrågor 

 

Abdo Mohamed Ali 

 

Abdo Mohamed Ali, som snart är 30 år gammal, är dömd vid ett stort antal tillfällen 

tidigare, senast den 21 juni förra året till åtta månaders fängelse för misshandel 

m.m. Han frigavs villkorligt med en återstående strafftid om 2 månader 20 dagar. 

Prövotid löper alltjämt. Han har till och från haft problem med missbruk och hans 

psykiska hälsa bedöms som skör. Även hans sociala situation måste sägas var 

instabil med såväl arbetslöshet som bostadslöshet. Det finns dock, enligt inhämtat 

läkarintyg, inte anledning att misstänka att han begått gärningarna under påverkan 

av någon allvarlig psykisk störning. 
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Straffvärdet av de brott Abdo Mohamed Ali nu ska dömas för uppgår till fängelse i 

drygt ett år, upp emot ett och ett halvt. Utrymmet för att välja någon annan påföljd 

än fängelse är i praktiken obefintligt. Med hänsyn till det samlade straffvärdet och 

med beaktande av att det rör sig om återfall i brott ska strafftiden bestämmas till ett 

år och sex månader.     

 

Med hänsyn till den påtagliga risken för återfall i brott ska Abdo Mohamed Ali vara 

kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot honom. 

 

Tintin Svahn 

 

Tintin Svahn ska med hänvisning till det samlade straffvärdet av de gärningar han 

ska dömas för ådömas ett bötesstraff (60 á 50 kr).   

 

Jenny Svahn 

 

Jenny Svahn ska med hänvisning till det samlade straffvärdet av de gärningar hon 

ska dömas för ådömas ett bötesstraff (60 á 50 kr).   

 

Mattias Gustafsson 

 

Mattias Gustafsson, som är 34 år gammal, är tidigare dömd vid ett flertal tillfällen, 

senast den 29 februari 2012 för misshandel m.m. Påföljden bestämdes då till 

skyddstillsyn förenad med fängelse i tre månader. Mattias ska nu dömas för två fall 

av ofredande och stöld. Det samlade straffvärdet ligger på fängelse i en månad. Det 

är dessutom frågan om återfall i brott. 

 

Av inhämtat yttrande från Kriminalvården framgår att Mattias Gustafsson inte är 

intresserad av någon frivårdspåföljd som innefattar behandling avseende 

drogmissbruk. Hans uppfattning är att han f.n. inte har några sådana problem. 
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Med hänsyn till straffvärdet och återfallet ska Mattiaas Gustafsson nu dömas till 

fängelse i en månad samtidigt som honom villkorligt medgiven frihet till en tid om 

en månad ska förverkas.    

 

Christian Larsson 

 

Christian Larsson, som är 31 år gammal, är tidigare dömd vid flera tillfällen. Han 

har en historik av antisocialt beteende och drogmissbruk. Enligt vad som anges i 

yttrandet från Kriminalvården saknas utifrån Christians Larsson 

missbruksproblematik förutsättningar för en frivårdspåföljd. Christian Larsson har 

dock reagerat mot detta och gjort gällande att han har han en planering med vård 

och arbete som också har påbörjats. Han har också ramhållit att han har varit drogfri 

sedan i midsomras. Han har också uppgett att han mycket väl kan genomföra 

samhällstjänst. 

 

Med hänsyn till straffvärdet och återfallet ska Christian Larsson nu dömas till 

fängelse i en månad samtidigt som honom villkorligt medgiven frihet till en tid om 

en månad ska förverkas.    

 

Ersättningar  

       

Vad försvararna och målsägandebiträdena har yrkat i ersättning är enligt 

tingsrättens bedömningar skäligt, förutom vad gäller vad Marion Norrby/Bengt 

Loquist begärt i ersättning för uppdragen som särskild företrädare för Felicia 

Gustafsson och offentlig försvarare för Tintin Svahn. De har där begärt 17 854 kr 

respektive 15 525 kr svarande mot 10 respektive 11, 5 timmars arbete. Mot 

bakgrund av omfattningen och svårighetsgraden av dessa båda uppdrag måste det 

anses att för mycket tid lagts ned på uppdragen. Tingsrätten anser att skälig 

ersättning i stället är 10 000 kr (inklusive mervärdesskatt) per uppdrag.     
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ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 400) 

Överklagande senast fredagen den 23 augusti 2013 ska ställas till Svea hovrätt men 

ges in till tingsrätten. 

 

 

 

Mikael Mellqvist 

 

I avgörandet har deltagit även nämndemännen Margareta Persson, Mia Enström och 

Torbjörn Holmstedt 

 

Avräkningsunderlag se domsbilaga 9 och 10. 
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Häktat mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Mohamed Ali, Abdo Abdo   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19830915-0558 Eritrea 0650-96117   
 Adress 

 
  c/o Tage Johansson, Irisdalsgatan 73, Lgh 1103, 621 42  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Tomas Pettersson, Advokat Gotland AB, S:t Hansgatan 11, 621 57  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2013-06-20, Häktad 2013-06-23 och alltjämt 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

FÖRSÖK TILL RÅN och GROV MISSHANDEL (0901-K2877-13) 

 

Målsägande 

Andersson, Christer som företräds av målsägandebiträde: Norrby, Marion, c/o 

Advokathuset Öster, Strelowgatan 11, 621 45  VISBY 

 

Gärning 

Mohamed Ali har den 19 juni 2013 på Tjelvarvägen 10 i Visby, försökt 

tilltvinga sig pengar från Christer Andersson genom hot om våld som för 

Christer Andersson framstod som akut. Hotet har bestått i att Mohamed Ali 

hållit en kökskniv framför Christer Andersson och uttalat att han skulle skära 

halsen av honom eller liknande, samt genom att ta fram en rulle silvertejp.  

 

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas. 

 

Mohamed Ali har därefter, sedan Christer Andersson förklarat att han inte 

tänkte ge honom några pengar, misshandlat Christer Andersson genom att 

tilldela honom ett flertal slag i ansiktet och på kroppen, knuffa omkull honom 

samt hugga honom med kökskniven flera gånger i armen, handen och i ansiktet 

med smärta, ömhet, skärsår, rivsår, blåmärken och blodvite som följd. 

 

 

TR mål: B 632-13  

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 112

Ärende AM-95166-13
Kammaråklagare Anna Arnell 2013-07-19 Handläggare 102F-2

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
62123  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(2)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2013-07-19
MÅLNR: B 632-13
AKTBIL: 29

Bilaga 1



     

     

     

     

      

 

 

 

 

Misshandeln bör bedömas som grov med hänsyn till tillvägagångssättet då 

Mohamed Ali angripit Christer Andersson i hans hem med slag i ansiktet och 

genom att hugga honom med en kökskniv. Mohamed Ali har därigenom visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. 

 

Lagrum 

8 kap 5 § brottsbalken och 8 kap 12 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 

3 kap 6 § 1 st brottsbalken 

Särskilda yrkanden 

Att i beslag tagen beslag av silvertejp (nr 2013-0901-BG303 p 2) förverkas 

enligt 36 kap 2 § brottsbalken.  

 

Att beslagen av kläder (nr 2013-0901-BG311 p 1 -5) består till dess domen i 

målet vunnit laga kraft.  

Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med målsäganden Christer Andersson   

 

Förhör med tilltalade Abdo Mohamed Ali  

 

Vittnesförhör med Marie Johansson angående hennes kontakter med Christer 

Andersson efter händelsen till styrkande av gärningen. 

 

Vittnesförhör med Marita Karlsson angående hennes kontakter med Christer 

Andersson efter händelsen samt kännedom om Abdo Mohamed Ali till 

styrkande av gärningen. 

 

Vittnesförhör med polismannen Peter Bogren (Polismyndigheten Gotland, 

KRIM-VÅLD, Box 1153, 621 22 VISBY) angående vad Abdo Mohamed Ali 

sagt under en häktningsförhandling om att han varit den aktuella lägenheten, 

samt kontaktförsök med uppgivet vittne till styrkande av gärningen. 

 

Skriftlig bevisning 

Fotobilaga, fup s 62-72 

Rättsintyg, fup s 13-20 

SKL, sakkunnigutlåtande, fup s 23-25  

Tjänsteanteckning angående sökning efter brottsverktyg, fup s 33 

 

Handläggning 

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen cirka 5 timmar. 

 

 Anna Arnell  

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 112

Ärende AM-95166-13
Kammaråklagare Anna Arnell 2013-07-19 Handläggare 102F-2
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Svahn, Jenny Lena Maria Jenny Arbetslös 
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19831017-3201   0498-277191   
 Adress 

 
  Modistgatan 14   621 53  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

   

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

2 Svahn, Tintin Per Roger Tintin   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19770425-3256   0498-214566, 

0739 63 23 01 

  

 Adress 
 
  Modistgatan 14   621 53  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Fredriksson, Staffan, Actium Advokat AB, Norra Hansegatan 18, 621 41  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2012-05-16, Häktad 2012-05-18, Häktningsbeslutet hävt 2012-

05-30 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT (Jenny och Tintin Svahn) 
(0901-K 2488-12) VAPENBROTT (Jenny Svahn) 

 

Gärning 

Tintin Svahn har i tiden kring den 16 maj 2012 i Visby olovligen brukat bl a 

cannabis , som är narkotika. 

 

Jenny Svahn i tiden kring den 16 maj 2012 i Visby olovligen brukat bl a 

cannabis, som är narkotika. 

 

 

TR mål: B 447-12  

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 129

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2012-10-01 Handläggare 102F-3

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
62123  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(2)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2012-10-02
MÅLNR: B 447-12
AKTBIL: 27

Bilaga 2



     

     

     

     

      

 

 

 

 

Jenny och Tintin Svahn har tillsammans och i samförstånd den 16 maj 2012 i 

bostaden på Modistgatan i Visby olovligen innehaft 13.61 gram cannabisharts. 

 

Jenny Svahn har den 16 maj 2012 i bostaden på Modistgatan i Visby 

uppsåtligen och utan att vara berättigad till det innehaft en flaska pepparspray. 

 

Bevisning 

Förhör med de åtalade (erkänner brott) 

 

Analysbesked, beslagsprotokoll etc, s 6-27 i fup, till styrkande av gärningarna  

Lagrum 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 9 kap 1 § 3 st 

vapenlagen (1996:67) 

 

Särskilt yrkande 

Det yrkas att i beslag tagen narkotika och narkotikatillbehör samt pepparspray 

förverkas (BLG 0901-357-12  p  1,4,  18-22 25-26, 35 40) 

 

NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT (K 5475-11) 

 

Gärning 

Jenny Svahn har i tiden kring den 13 september 2011 olovligen brukat Iktorivil 

som innehåller klonazepam, som är narkotika 

 

Lagrum 

1 § 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

Bevisning 

Förhör med den åtalade Jenny Svahn (erkänner brott) 

 

Särskilt yrkande 

Det yrkas att i beslag tagen narkotika och narkotikatillbehör förklaras 

förverkade (BLG 0901-601-11 p 1, 1:1-1:3, 7:5, 7:1, 7:2, 7:4-5) 

 

 

 

 

 

Mats Wihlborg 

 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 129

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2012-10-01 Handläggare 102F-3
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Svahn, Jenny Lena Maria Jenny Arbetslös 
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19831017-3201 Sverige 0498-277191, 

0498277191 

  

 Adress 
 
  Modistgatan 14   621 53  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

   

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

1. SKADEGÖRELSE  (0901-K1906-13) 

 

Målsägande 

Aktiebolaget Gotlandshem, 556066-0523, 621 83 VISBY; för talan genom 

åklagaren 

 

Gärning 

Jenny Svahn har den 25 april 2013 på Bogegatan 39 i Visby uppsåtligen slagit 

sönder en ruta i fastigheten tillhörande Gotlandshem 

 

Lagrum 

 

12 kap 1 § brottsbalken 

Enskilda anspråk 

Det yrkas att Jenny Svahn förpliktas betala skadestånd till Gotlandshem med 

2080 kronor för reparation och kostnad för ny ruta 

2. NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT  (0901-K1904-13) 

 

Gärning 

 

TR mål:   

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 290

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2013-06-02 Handläggare 102F-3

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
62123  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(2)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2013-06-02
MÅLNR: B 447-12
AKTBIL: 47
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Jenny Svahn har den i tiden kring den 25 april 2013 i Visby olovligen brukat bl 

a MDPV, som är narkotika. 

 

Lagrum 

 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 

Bevisning 

Förhör med den åtalade Jenny Svahn (erkänner; dock utan att riktigt komma 

ihåg skadegörelsen) 

 

Vittnesförhör med polisen Zabdra Berggren, som skall höras om händelsen till 

styrkande av skadegörelsen. 

 

Rapport från RMV, åberopas till styrkande av bl a bruk av MDPV, som är 

narkotika 

 

 

 

 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 290

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2013-06-02 Handläggare 102F-3
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Svahn, Tintin Per Roger Tintin   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19770425-3256 Sverige 0498-214566, 

0739 63 23 01, 

0498277191 

  

 Adress 
 
  Modistgatan 14   621 53  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Loquist, Bengt, Advokat Bengt Loquist AB, Strelowgatan 11, 621 45  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2012-05-16, Häktad 2012-05-18, Häktningsbeslutet hävt 2012-

05-30 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

1-2  RATTFYLLERI OCH NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT 
(P072.277-12) 

 

Gärning 

Tintin Svahn har den 29 oktober 2012 fört personbil på allmän väg i Källunge 

inom region Gotland efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under 

eller efter färden funnits narkotika i forma av bl a cannabis kvar i hans blod. 

 

Tintin Svahn har samma dag eller några dagar dessförinnan olovligen brukat bl 

a cannabis, som är narkotika. 

 

Lagrum 

4 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 

 

Lagrum 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

TR mål: B 447-12  

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 148

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2013-01-02 Handläggare 102F-3

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
62123  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(2)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2013-01-02
MÅLNR: B 447-12
AKTBIL: 35
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Bevisning 

Svahns egna uppgifter 

 

Analysbesked, s 5 i fup, till styrkande av gärningarna 

 

 

 

Mats Wihlborg 

 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 148

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2013-01-02 Handläggare 102F-3
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Gustafsson, Mattias Robert Mattias   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19790416-3214 Sverige 073-650 40 79, 

0498-216468, 

0498216468 

  

 Adress 
 
  Jungmansgatan 73 LGH 1101   621 51  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Ahlsten, Helen, Advokat Helen Ahlsten AB, Adelsgatan 5, 621 57  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

1. MISSHANDEL (0901-K938-13) 

 

Målsägande 

Gustafsson, Felicia som företräds av särskild företrädare för barn: Norrby, 

Marion 

 

Gärning 

Mattias Gustafsson har den 24 januari 2013 i bostaden på Gutevägen 23 B i 

Visby tillfogat dottern Felicia Gustafsson i vart fall smärta genom att ta ett tag 

om hennes nacke/bakhuvud och med kraft trycka ned  hennes huvud varvid han 

dunkat hennes panna i ett bord.    

 

Lagrum 

 

3 kap 5 § brottsbalken 

 

 

 

 

TR mål: B 447-12  

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 299

Ärende AM-76946-12
Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg 2013-06-26 Handläggare 102F-3

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
62123  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(2)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2013-06-26
MÅLNR: B 447-12
AKTBIL: 50

Bilaga 5



     

     

     

     

      

 

 

 

 

2. OFREDANDE  (0901-K938-13) 

 

Målsägande 

Gustafsson, Felicia som företräds av vårdnadshavare särskild företrädare för 

barn: Norrby, Marion 

 

Gärning 

Mattias Gustafsson har vid ett tillfälle under vårterminen 2012 mellan den 1 

januari 2012 och den 15 januari 2012 i bostaden på Gutevägen 23 B i Visby 

ofredat dottern Felicia Gustafsson genom att knuffa  in henne i en vägg 

varigenom han handgripligen antastat henne samt därefter utsatt henne för ett 

hänsynlöst beteende genom att ställa sig nära hennes ansikte och skrika. 

 

Lagrum 

 

4 kap 7 § brottsbalken 

Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med målsäganden Felicia Gustafsson angående misshandel och 

ofredande till styrkande av att hennes pappa utsatt henne för våld genom att 

dunka hennes huvud i ett bord och dels knuffa in henne i en vägg och skrika 

henne i ansiktet. Förhöret förebringas genom uppspelning av videoinspelat 

polisförhör. Förhörstid 40 minuter utskrift av förhör s 5-29 i fup  

 

Förhör med tilltalade Mattias Gustafsson  

 

Vittnesförhör med Jessica Gustafsson angående misshandeln till styrkande av 

att Mattias Gustafsson tagit tag i dotterns huvud och dunkat det i ett bord. 

 

Vittnesförhör med Lova Danielsson och Tova Hördin till styrkande av 

ofredandet. Förhören förebringas genom uppspelning av videoinspelade 

polisförhör sammanlagd förhörstid ca 30 minuter utskrift av förhör s 40-57 i 

fup  

 

 

 

 

Susanne Wihlborg 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 299

Ärende AM-76946-12
Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg 2013-06-26 Handläggare 102F-3
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Gustafsson, Mattias Robert Mattias   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19790416-3214   073-650 40 79, 

0498-216468 

  

 Adress 
 
  Norra Kyrkogatan 12   621 55  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Ahlsten, Helen, Advokat Helen Ahlsten AB, Adelsgatan 5, 621 57  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2012-05-23, Anhållande hävt 2012-05-25 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT  (0901-K2628-12) 

 

Gärning 

Mattias Gustafsson har den 23 maj 2012 i sin bostad på Jungmansgatan 73 i 

olovligen innehaft 1.27 gram amfetamin, som är narkotika. 

Lagrum 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

Bevisning 

Gustafssons egna uppgifter samt analys och beslag, s 5-6 i fup. 

Särskilda yrkanden 

Det yrkas att i beslag taget amfetamin förverkas (BLG 0901-377-12  p1) 

 

 

 

Mats Wihlborg 

 

TR mål:   

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 98

Ärende AM-76946-12
Kammaråklagare Mats Wihlborg 2012-06-25 Handläggare 102F-3

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
621 23  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(1)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2012-06-25
MÅLNR: B 447-12
AKTBIL: 20
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Gustafsson, Mattias Robert Mattias   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19790416-3214 Sverige 073-650 40 79, 

0498-216468, 

0498216468 

  

 Adress 
 
  Jungmansgatan 73 LGH 1101   621 51  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Helen Ahlsten, Adelsgatan 5, 621 57  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

2 Larsson, Christian Peter Christian   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19820403-3214 Sverige 0498-229107, 

0498-21 18 62 

  

 Adress 
 
             

 Offentlig försvarare/ombud 
 

  Önskar Advokat Erik Duvfenmark 

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

3 Mohamed Ali, Abdo Abdo   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19830915-0558 Eritrea 0650-96117   
 Adress 

 
  Tage Johansson, Irisdalsgatan 73, Lgh 1103, 621 42  VISBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Advokat Tomas Pettersson, Advokat Gotland AB, S:t Hansgatan 11, 621 57  VISBY  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande verkställt 2013-06-20, Häktad 2013-06-23och alltjämt för annan 

brottslighet 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

 

TR mål: B 632-13  

Handl.: OVR 

Gotlands tingsrätt 

  

Box 1143 

621 22  VISBY 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 103

Ärende AM-95166-13
Kammaråklagare Anna Arnell 2013-07-19 Handläggare 102F-2

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1267 Norra Hansegatan 2 B 114 14 registrator.lok-visby@aklagare.se
62123  VISBY

Telefax

0498-24 72 12

1(3)

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2013-07-19
MÅLNR: B 632-13
AKTBIL: 26

Bilaga 7



     

     

     

     

      

 

 

 

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

1. STÖLD (Mohamed Ali, Gustafsson, Larsson) (0901-K2190-13) 

 

Målsägande 

Susanne Blomqvist, underrättad  

 

Gärning 

Gustafsson, Larsson och Mohamed Ali har den 10 maj 2013 på Klinttorget i 

Visby, olovligen tagit gods, bland annat, plånbok, mobiltelefon, halsband och 

matvaror för okänt värde som tillhörde Susanne Blomqvist. Tillgreppet innebar 

skada för Susanne Blomqvist. 

 

Gustafsson, Larsson och Mohamed Ali begick gärningen med uppsåt att stjäla. 

 

Lagrum 

8 kap 1 § brottsbalken 

 

2. NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT (Mohamed Ali) (0901-K2190-
13) 

 

Gärning 

Mohamed Ali har den 10 maj 2013 eller dessförinnan i Visby olovligen använt 

amfetamin, som är narkotika.  

 

Brottet bör bedömas som ringa. 

 

Anmärkning 

Statens kostnader för provtagning och för analysen av provet uppgår till 615 kr. 

 

Lagrum 

1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med målsäganden Susanne Blomqvist (åp 1) 

 

Förhör med tilltalade Mattias Gustafsson, Christian Larsson och Abdo 

Mohamed Ali  

 

Vittnesförhör med Thomas Hutchins angående hans iakttagelser av händelsen 

till styrkande av gärningen (åp 1). 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 103

Ärende AM-95166-13
Kammaråklagare Anna Arnell 2013-07-19 Handläggare 102F-2
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Skriftlig bevisning 

Rapport från rättskemisk undersökning, fup s 13-14  

 

 

 

Anna Arnell  

 

Ansökan om stämning Sida
Lokal åklagare i Visby Handling 103

Ärende AM-95166-13
Kammaråklagare Anna Arnell 2013-07-19 Handläggare 102F-2

3(3)
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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. 

 



 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR                                                     

 

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att 

skriva till Högsta domstolen. 

 

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha 

kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det 

överklagade avgörandet. 

 

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken 

eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. 

 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett 

överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd 

endast om 

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) 

att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller 

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns 

grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets 

utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller 

grovt misstag. 

 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 

 

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning 

samt dag för avgörandet och målnummer), 

 

3. den ändring i avgörandet som yrkas, 

 

4. varför avgörandet ska ändras, 

 

5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd 

ska meddelas, 

 

6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges 

handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad 

delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen 

om någon överklagar avgörandet dit. 
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SVEA HOVRÄTT 
Avdelning 07 

Rotel 0713 

AVRÄKNINGSUNDERLAG 

2013-10-03 

Stockholm 

Aktbilaga  

 

Mål nr B 7781-13 
 

Dok.Id 1101392 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290     

103 17 Stockholm 

 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 670 50  

08-561 670 59 måndag – fredag 

09:00-15:00 

 E-post: svea.avd7@dom.se 

www.svea.se 

 

 

 

 

 

 

Underlaget avser  

Person-/samordningsnummer/födelsetid 

790416-3214 

Datum för dom/beslut 

2013-10-13 

Efternamn 

Gustafsson 

Förnamn 

MATTIAS Robert 

 

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 

Datum  

2012-05-23 

Datum 

2012-05-25 

 

 

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.). 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Johan Albihn 
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SVEA HOVRÄTT 
Avdelning 07 

Rotel 0713 

AVRÄKNINGSUNDERLAG 

2013-10-03 

Stockholm 

Aktbilaga  

 

Mål nr B 7781-13 
 

Dok.Id 1101389 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290     

103 17 Stockholm 

 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 670 50  

08-561 670 59 måndag – fredag 

09:00-15:00 

 E-post: svea.avd7@dom.se 

www.svea.se 

 

 

 

 

 

 

Underlaget avser  

Person-/samordningsnummer/födelsetid 

830915-0558 

Datum för dom/beslut 

2013-10-03 

Efternamn 

Mohamed Ali 

Förnamn 

Abdo 

 

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 

Datum  

2013-06-20 

Datum 

      

      

 

 

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.). 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Johan Albihn 
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