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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uddevalla tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål nr B 1036-12, bilaga A 

 

PARTER (antal tilltalade 1) 

  

Klagande och motpart (Åklagare) 

Kammaråklagaren Carina Gustafsson 

Åklagarkammaren i Uddevalla 

  

Klagande och motpart (Tilltalad) 

Marie JENNIE Helen Olsson, 780405-5502 

Barkvägen 16, 451 34 Uddevalla 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Göran Insulán 

Västra Hamngatan 6, 411 17 Göteborg 

  

SAKEN 

Stöld m.m.  

_____________________________ 

 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i överklagad del på så sätt att hovrätten  

 dömer Jennie Olsson enligt 1 § första stycket trafikbrottslagen (1951:649), i 

stället för enligt 1 § andra stycket samma lag, för vårdslöshet i trafik och  

 bestämmer påföljden för detta brott och övriga i tingsrättens domslut angivna 

brott till villkorlig dom jämte 50 dagsböter å 140 kr. 

 

Göran Insulán tillerkänns ersättning av allmänna medel med 6 594 kr, varav 5 275 kr 

avser arbete och 1 319 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad. 
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HOVRÄTTEN FÖR 

VÄSTRA SVERIGE 
DOM 
2013-09-25 

B 4860-12 

Avdelning 1  

 

YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Jennie Olsson har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för vållande till kroppsskada och 

grov vårdslöshet i trafik. För det fall hovrätten fäller henne till ansvar har hon yrkat att 

påföljden bestäms till en icke frihetsberövande sådan, i andra hand att fängelsestraffet 

sätts ned. 

 

Åklagaren har anslutningsvis yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffet. 

 

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Utredningen i hovrätten beträffande åtalet för vållande till kroppsskada och grov vårds-

löshet i trafik är densamma som vid tingsrätten. Ljud- och bildupptagningarna av för-

hören med Lina Schavon, Angelina Kalinović, Stojan Kalinović, Jennie Olsson och 

Marianne Knutsen har spelats upp. 

 

På de skäl som tingsrätten anfört finner även hovrätten att Angelina Kalinovićs, Stojan 

Kalinovićs och Marianne Knutsens uppgifter ska läggas till grund för bedömningen. 

Genom deras uppgifter är det bevisat att Jennie Olsson, när hon på av åklagaren angi-

ven tid och plats kört personbil, har påbörjat en omkörning av en lastbil med släp, trots 

vägomläggning som innebar att endast ett körfält i vardera riktningen kunde användas, 

och trots att hon fått möte av annan bil. Det framgår vidare av utredningen att Jennie 

Olssons agerande har lett till att hennes fordon frontalkrockat med det andra fordonet, 

med de personskador som åklagaren påstått som följd.  

 

Genom att under tidigare nämnda förhållanden påbörja en omkörning utan att förvissa 

sig om att denna kunde ske på ett trafiksäkert sätt har Jennie Olsson i väsentlig mån 

brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingades 

av omständigheterna samt av oaktsamhet orsakat Lina Schavon, Angelina Kalinović 

och Stojan Kalinović kroppsskada, som inte är ringa. Med hänsyn till att det varit fråga 
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om ett snabbt och kortvarigt händelseförlopp där Jennie Olsson synes ha – på ett i och 

för sig allvarligt sätt – missbedömt trafiksituationen är dock omständigheterna enligt 

hovrättens mening inte sådana att Jennie Olsson genom sitt agerande visat en uppenbar 

likgiltighet för andra människors liv eller egendom.  

 

Jennie Olsson ska således dömas för vårdlöshet i trafik och vållande till kroppsskada. 

Hon har vidare i enlighet med tingsrättens dom gjort sig skyldig till stöld och ska dö-

mas även för det brottet. 

 

Brottens samlade straffvärde ligger på fängelsenivå men eftersom Jennie Olsson inte 

döms för grov vårdlöshet i trafik finns det ingen presumtion för att hon ska dömas till 

ett fängelsestraff. Det saknas särskild anledning att befara att Jennie Olsson kommer 

att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden bör därför bestämmas till villkor-

lig dom förenad med dagsböter. 

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B 

Överklagande senast den 23 oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lennart Morard och Britta Ekström, referent, tf. 

hovrättsassessorn Annie Fainelli samt nämndemännen Jimmie Tschander och Kenneth 

Hallén. 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 19 
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UDDEVALLA TINGSRÄTT
Arbetslag 2

DOM B 1036-12
2012-10-24
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

City Park Operation AB

Fyrstads Säkerhetsservice AB

Marie JENNIE Helen Olsson, 780405-5502

Åklagarkammaren i Uddevalla

Blekevägen 33

451 31 Uddevalla

451 77 Uddevalla

451 54 Uddevalla

1.

2.

Uddevalla

Kammaråklagare Carina Gustafsson

Offentlig försvarare:
Advokat Göran Insulán

451 50 Uddevalla

Vållande till kroppsskada

Stöld

Vårdslöshet i trafik

1. 

2. 

3. 

3 kap 8 § 1 st brottsbalken

8 kap 1 § brottsbalken

1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)

Begångna brott Lagrum   

Lagerbergsgatan 8

Magistervägen 29

Museigatan 2
Göran Insulán Advokatbyrå AB

Företrädd av åklagaren

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 323
451 18  Uddevalla

Zachaus gränd 2 0522-156 87 måndag - fredag 
08:00-16:00

http://www.uddevallatingsratt.se

uddevalla.tingsratt@dom.seE-post: 
0522-65 71 00

1
Bilaga A



UDDEVALLA TINGSRÄTT
Arbetslag 2

DOM B 1036-12
2012-10-24

Påföljd m.m. 

Fängelse 3 månader

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning

Jennie Olsson ska utge skadestånd till City Park Operation AB med 14 611 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2011 till dess 
betalning sker.
Fyrstads Säkerhetsservice AB:s skadeståndsyrkande ogillas.

1. 

2. 

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

Göran Insulán tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 075 kr varav 3 615 kr 
avser mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Jennie Olsson till staten återbetala 2 000 kr.
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Åklagaren har yrkat ansvar och skadestånd enligt bilaga 1. 

 

Jennie Olsson har erkänt stöld vid tre tillfällen, dels två gånger den 18 maj och dels 

den 24 maj. Hon har förnekat stöld vid övriga tillfällen. Hon har förnekat grov 

vårdslöshet i trafik.  

 

Jennie Olsson har medgett att betala skadestånd till City Park Operation AB med 

5 852 kr, motsvarande det tillgripna beloppet vid tre tillfällen och ersättning för 

stulen myntkassett. Hon har motsatt sig att betala skadestånd i övrigt. 

 

Jennie Olsson har motsatt sig att betala skadestånd till Fyrstads Säkerhetsservice 

AB. Hon har inte haft någon invändning mot det begärda beloppet i sig.  

 

DOMSKÄL 

 

Åtalspunkt 1 

 

Åklagaren har som bevisning åberopat sammanställning över tömningar, 

fotografier, kontoutdrag, arbetsschema och beslagsprotokoll. Åklagaren har också 

åberopat del av de uppgifter Jennie Olsson lämnat under förundersökningen.  

 

Åklagaren har sakframställningsvis påstått följande. Jennie Olsson arbetade tidigare 

på Fyrstads Säkerhetsservice AB. Fram till och med hösten 2010 ingick det i hennes 

arbetsuppgifter att tömma parkeringsautomater men därefter har hon haft andra 

uppgifter. Den anställde som nu har till uppgift att tömma automaterna såg under 

den i åtalet aktuella tiden att det saknades pengar. Man kunde utläsa att det vid 15 

tillfällen skett extra tömningar. För att komma tillrätta med problemet monterades 

en övervakningskamera upp och den 24 maj kunde man på bild se Jennie Olsson 
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tömma en parkeringsautomat. Vid en sammanställning av de olovliga tömningarna 

kan man se vilka belopp som tagits och vid vilken tidpunkt. En jämförelse har också 

gjorts med Jennie Olssons arbetsschema och med insättningar hon gjort på sitt 

bankkonto.  

 

Förhör har hållits med Jennie Olsson och med företrädare för målsäganden Paul 

Pettersson. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Michael Larsson. 

Från förhören har framkommit i huvudsak följande. 

 

Paul Pettersson: Han var tidigare VD för City Park Operation AB. Företagets 

parkeringsautomater tömdes vanligtvis tre gånger varje vecka, på dagtid. De tömdes 

genom att man med nyckel öppnade en lucka, tog ut myntboxen och satte in en ny 

myntbox. I samband med tömningen får man ett kvitto på tidpunkt för tömningen 

och vilket belopp som finns i boxen. Ett sådant kvitto skrivs ut även om tömningen 

sker olovligen. På varje kvitto framgår de fem senaste uttagen och man kan därför 

se om det skett någon extra tömning. Av kvittot framgår också vilket belopp som 

sammanlagt lagts i automaten, så att man kan utläsa om något saknas. Här finns 

inga tveksamheter om att det skett extra tömningar. En anställd vid namn Tomas, 

som nu har till uppgift att tömma automaterna, anmälde till honom att han upptäckt 

olovliga tömningar. Det fanns fyra personer som kunde ha tillgång till nycklarna; 

han själv, Tomas, Jennie Olsson samt en anställd vid namn Niklas. Han jämförde de 

anställdas arbetsscheman och satte också upp en bevakningskamera. Det var bara 

Jennie Olsson som var i närheten av automaterna när tömningarna gjordes. 

Nycklarna till automaterna ska finnas i en av företagets lokaler. Nycklarna ska 

hämtas och lämnas varje gång tömning ska göras. Det ska finnas två uppsättningar 

nycklar, men kan finnas flera.   

 

Jennie Olsson: Hon har tagit pengar ur parkeringsautomater vid tre tillfällen, två 

gånger den 18 maj och en gång den 24 maj, i Trollhättan. Hon minns inte några 

detaljer men måste ha haft med sig nyckel till automaterna. Hon satte in pengarna 
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på sitt bankkonto. Hon har inte tagit pengar vid fler tillfällen. Hon vet inte varför 

hon sagt på något annat sätt i polisförhören. Det är riktigt att hon hade nycklar till 

parkeringsautomaterna hemma och i sin bil, trots att det inte längre ingick i hennes 

arbetsuppgifter att tömma automaterna. Vid tillfället den 17 maj var hon i 

Trollhättan och fick åtgärda en automat som var trasig. Hon ringde till Tomas, som 

då befann sig i Uddevalla och fick i uppdrag att titta på automaten. Hon såg då inte 

någon annan som tömde automaten. Hon tror inte att någon annan kunna göra en 

tömning vid det tillfället utan att hon märkt det. – Den 24 maj tog hon myntboxen 

ur automaten. Hon satte inte tillbaka myntboxen eftersom hon ville att det skulle se 

ut som ett inbrott. De pengar hon tagit har hon satt in på sitt bankkonto och sedan 

spelat för. Hon vet inte när hon hämtade nycklar till automaterna i företagets lokal. 

Det är 10-15 personer som har tillgång till nycklarna till den lokal där nycklarna till 

automaterna förvaras.  

 

Michael Larsson: Han äger Fyrstads Säkerhetsservice AB och Jennie Olsson var 

anställd i företaget i många år. Hon hade tidigare till uppgift att tömma 

parkeringsautomater. Hon fick sedan andra uppgifter. Under våren 2011 fick han 

veta att det saknades mynt i automaterna. Fyra personer kunde ha tillgång till 

nycklarna; Paul Pettersson, Jennie Olsson, och två av Cityparks anställda Tomas 

och Niklas. Dessa personer kände också till rutinerna kring tömningarna. Han har 

senare identifierat nycklar som tagits i beslag hos Jennie Olsson. Vid den extra 

tömning som skedde den 21 maj kunde man av bilder från en övervakningskamera 

se att en vit Renault Laguna lämnade parkeringsplatsen vid tiden för tömningen.  

 

Tingsrätten gör följande bedömning 

 

Av den åberopade sammanställningen framgår att olovliga tömningar av 

parkeringsautomaterna skett vid 15 tillfällen, från den 10 mars till den 24 maj 2011 

och att ett sammanlagt belopp om 11 111 kr tagits vid tillfällena. Vidare framgår av 

jämförelsen med Jennie Olssons arbetsschema att tömningarna i de flesta fall 
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sammanfaller med hennes arbetsområde. Vid tillfället den 17 maj, då två tömningar 

skett kl 11.20 respektive kl 12.53 har Jennie Olsson gjort insättningar av mynt på 

sitt bankkonto samma dag kl 13.02. Vid tillfället den 18 maj, vilket Jennie Olsson 

erkänt, har två tömningar skett kl 19.10 respektive 19.11 och insättning därefter 

skett kl 19.13. Vid tillfället den 20 maj har två tömningar skett kl 15.02 respektive 

15.11 och en insättning på Jennie Olssons bankkonto därefter kl 15.26. Jennie 

Olsson har haft tillgång till de nycklar som krävs för att göra olovliga tömningar av 

automaterna. Jennie Olsson har inte heller kunnat lämna någon rimlig förklaring till 

varför hon under förundersökningen erkänt andra och fler tillgrepp än vad hon 

under huvudförhandlingen berättat om. Tingsrätten finner vid en samlad bedömning 

av den bevisning som åberopats att det är uteslutet att någon annan gärningsman än 

Jennie Olsson begått de åtalade gärningarna. Tingsrätten finner åtalet i sin helhet 

styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort. Jennie Olsson ska därför 

dömas för stöld.  

 

Åtalspunkt 2 

 

Åklagaren har som bevisning åberopat karta, fotografier, avrapporteringspm samt 

läkarintyg och journalanteckningar. 

 

Förhör har hållits med Jennie Olsson och med målsägandena Lina Schavon, 

Angelina Kalinovic och Stojan Kalinovic. På åklagarens begäran har vittnesförhör 

hållits med Marianne Knutsen och Michael Larsson. Från förhören har framkommit 

i huvudsak följande. 

 

Lina Schavon: Hon och Jennie Olsson hade arbetat tillsammans under dagen på 

Nordby och var på väg hem till Uddevalla. Jennie Olsson körde bilen och själv satt 

hon och tittade ut genom sidofönstret. Det var mörkt och låg snö i vägkanten. Det 

var ganska mycket trafik.  Hon märkte att bilen flyttade sig åt vänster. Hon såg två 

lyktor mittemot dem men minns sedan inte mer förrän efter kollisionen. Hon minns 
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inte närmare vilken bil som låg framför dem. Hon reagerade på att bilen flyttade sig 

eftersom hon visste att de hade mötande trafik. Hon minns inget ljud eller rörelse i 

bilen. Om bilen fått sladd borde det ha känts annorlunda, det borde inte ha blivit en 

rörelse åt vänster. Hon vet inte varifrån uppgiften om att ”bilen fått sladd” i 

journalanteckningen kommer, hon har inte lämnat den uppgiften. Hon har tidigare 

kört lastbil och fått sladd vid flera tillfällen så hon vet hur det känns. Av kollisionen 

fick hon hjärnskakning och ett svullet knä. Hon hade besvär i 1-2 månader. Hon har 

inte tidigare uppfattat Jennie Olsson som en sådan bilförare som skulle göra en så 

farlig omkörning.  

 

Angelina Kalinovic: Hon och Stojan Kalinovic kom från Göteborg och körde mot 

Norge. Det var dåligt väglag och halt. Det var två hjulspår att köra i på vägbanan 

och de körde sakta, 50 km i timmen. Plötsligt såg de en mötande bil som höll på att 

köra om en lastbil. Bilen hade kommit halvvägs förbi lastbilen och hon förstod att 

de skulle kollidera. Hon sade ”nu är det slut”. Stojan Kalinovic väjde så långt åt 

höger det gick för mitträcket och bromsade så att de nästan stod stilla innan 

kollisionen. Hon skadade båda sina knän och fick revbensbrott.  

 

Stojan Kalinovic: Han körde i 50-70 km i timmen och det var snöigt. Han 

uppfattade att den mötande bilen gjorde en omkörning, inte att den fick sladd. Bilen 

kom rakt emot deras bil. Han fick en fotfraktur i kollisionen och är fortfarande inte 

återställd.  

 

Jennie Olsson: Hon hade arbetat på Nordby och var på väg hem. Hon hade kört 

samma väg vid flera tillfällen och kände till att det var trafikomläggning så att man 

hade mötande trafik på motorvägen. Det var mycket trafik och hon hade legat 

bakom en lastbil hela vägen. Hon märkte sedan att bilen släppte greppet och drog 

iväg. Det blev inte sladd men bilen drog åt vänster. Hon såg två billyktor framför 

sig och försökte ta sig tillbaka till sitt körfält men kom inte över moddsträngen i 

mitten utan bilen fortsatte rakt fram. Hon höll ratten med båda händerna och kan ha 
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kommit åt att blinkern med handen när hon försökte få bilen rätt igen. Hon minns 

inte exakt men det kan vara så. Hon skulle aldrig försöka göra en omkörning där. 

Hon körde i 50-60 km i timmen och försökte bromsa när hon kom över i fel körfält. 

 

Marianne Knutsen: Hon körde söderut från Norge. Det var trafikomläggning med 

mötande trafik. Bilen framför henne blinkade vänster och svängde ut i det andra 

körfältet och frontalkolliderade med en mötande bil. Bilen blinkade medan den 

fortfarande låg kvar i rätt körfält och körde sedan ut. Hon tänkte att föraren måste 

ha missat att trafiken lagts om.  

 

Michael Larsson: Det var Fyrstads Säkerhetsservice AB som ägde bilen som Jennie 

Olsson körde vid tillfället. Bilen fick lösas ut från leasingbolaget för 40 724 kr. 

Anledningen till att bolaget fick betala en så hög summa var att bilen endast hade 

halvförsäkring. Bilens nybilsgaranti hade just gått ut och eftersom han själv varit 

bortrest hade bolaget missat att teckna en helförsäkring för bilen. Bilen saknade 

helförsäkring under 18-20 dagar och det var under den tiden kollisionen inträffade. 

 

Tingsrätten gör följande bedömning 

 

Det är utrett att den frontalkollision som inträffade mellan den bil som Jennie 

Olsson körde och den bil där Angelina Kalinovic och Stojan Kalinovic färdades 

berodde på att Jennie Olssons bil kommit över i motsatt körbana. Det är också utrett 

att Angelina Kalinovic, Stojan Kalinovic och Lina Schavon drabbats av 

kroppsskada till följd av kollisionen och att deras skador inte varit ringa. Frågan 

tingsrätten har att bedöma är om Jennie Olsson medvetet påbörjat en omkörning av 

en lastbil med släp som åklagaren påstått eller om hon av en olyckshändelse 

kommit över i motsatt körfält.  

 

Samtliga hörda har beskrivit att väglaget varit besvärligt, vilket i sig skulle kunna 

leda till att en förare får sladd på bilen eller att bilen släpper sitt grepp, utan att 
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föraren i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet. De uppgifter som lämnats i 

målet stämmer dock inte med ett sådant händelseförlopp, främst mot bakgrund av 

den uppgift som lämnats av vittnet Marianne Knutsen som sett att Jennie Olsson 

blinkat till vänster innan bilen lämnade sitt körfält. Angelina Kalinovic och Stojan 

Kalinovic har också beskrivit att bilen kommit rakt emot dem, inte att den sladdat 

eller försökt komma tillbaka i rätt körfält. De har också berättat att bilen kommit 

halvvägs förbi den lastbil som låg framför, vilket också talar starkt för att Jennie 

Olsson faktiskt påbörjat en omkörning av lastbilen. Det har visserligen gått relativt 

lång tid sedan händelsen, vilket påverkar minnesbilden, men målsägandena och 

vittnet har enligt tingsrättens bedömning lämnat trovärdiga och tillförlitliga 

uppgifter i de relevanta delarna. Tingsrätten lägger därför deras uppgifter till grund 

för bedömningen i målet. Det har inte framkommit någon uppgift som talar för det 

händelseförlopp Jennie Olsson själv beskrivit. Tingsrätten finner därför styrkt att 

Jennie Olsson gjort sig skyldig till den gärning åklagaren påstått. Gärningarna ska 

bedömas som åklagaren gjort och Jennie Olsson ska därför dömas för grov 

vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.  

 

Påföljd 

 

Jennie Olsson förekommer inte tidigare i belastningsregistret såvitt nu är av 

intresse. Frivården har i inhämtat yttrande i sin bedömning anfört följande. Från den 

information som framkommer under personutredningssamtalet lever Jennie Olsson 

under ordnade förhållanden avseende bostad och sysselsättning. Det finns inga 

misstankar om drog- eller alkoholmissbruk, däremot har Jennie Olsson under en 

period spelat för pengar i sådan omfattning att det kraftigt skadat hennes ekonomi 

och hon har troligen varit på väg in i/utvecklat ett spelberoende. Hon har efter här 

aktuell händelse slutat spela och tycks vara medveten om allvaret i situationen och 

risken för återfall. Jennie Olsson är medveten om var hon kan söka hjälp om hon 

skulle behöva detta. Risken för återfall i brott bedöms vara låg under förutsättning 
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att hon fortsättningsvis avhåller sig från spel. Det finns inget övervakningsbehov. 

Jennie Olssons bedöms lämplig för och har samtyckt till samhällstjänst. 

 

De brott Jennie Olsson begått har enligt tingsrättens bedömning ett sammanlagt 

straffvärde om fängelse tre månader. Grov vårdslöshet i trafik är brott av sådan art 

att ett fängelsestraff normalt ska dömas ut om inte alldeles särskilda skäl talar emot 

det. Några sådana skäl har inte framkommit i målet. Tingsrätten finner att någon 

annan påföljd än fängelse inte kan komma. Fängelsestraffets längd bestäms till tre 

månader.  

 

Skadestånd 

 

Åtalspunkt 1 

 

Jennie Olsson har dömts för den åtalade gärningen i sin helhet. Hon ska då ersätta 

den skada hon orsakat. Det finns inte anledning att ifrågasätta de begärda beloppen. 

Jennie Olsson ska därför betala skadestånd till City Park Operation AB med 14 611 

kr jämte ränta.  

 

Åtalspunkt 2 

 

Jennie Olsson har dömts för grov vårdslöshet i trafik. Tingsrätten bedömer dock 

inte att den ersättning Fyrstads Säkerhetsservice AB begärt ska betalas av Jennie 

Olsson, mot bakgrund av de uppgifter som framkommit angående fordonets 

försäkring, vilket Jennie Olsson inte kunnat förutse eller behövt räkna med. 

Skadeståndsyrkandet ska därför ogillas. 
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Övrigt 

 

Alla som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska också betala den 

lagstadgade avgiften till brottsofferfonden.  

 

Ersättning till offentlig försvarare 

 

Göran Insulán har begärt ersättning med 25 356 kr, vari ingår arbete under 15 

timmar. Den sammanlagda förhandlingstiden i målet har uppgått till 5½ timmar och 

målet kan inte anses ha haft sådan omfattning eller svårighetsgrad att det motiverat 

ett så stort antal timmars arbete. Tingsrätten finner Göran Insulán skäligen 

tillgodosedd med ersättning motsvarande 12 timmars arbete.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga DV 400 

Överklagande, ställt till Hovrätten för Västra Sverige, ska ha kommit in till 

tingsrätten senast den 14 november 2012.  

 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Louise Drakenius 

 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se bilaga  
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Mål nr B 4860-12 

 

Dok.Id 304042 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 40     

401 20 Göteborg 

 

Packhusplatsen 6 031-701 22 00  031-774 29 43 måndag – fredag 

08:00-16:00 

 
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se 

www.vastrahovratten.domstol.se 

 

 

 

 

 

 

Underlaget avser  

Person-/samordningsnummer/födelsetid 

780405-5502 

Datum för dom/beslut 

2013-09-25 

Efternamn 

Olsson 

Förnamn 

Marie JENNIE Helen 

 

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  

2011-05-26 

      

      

Datum 

2011-05-27 

      

      

 

 

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.). 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Britta Ekström 

 

Bilaga C


