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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2015-08-03
2. Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2015-09-06 -- 2015-09-07 (2 tillfällen)
3. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 1 § 1 st och 4 §
1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
2015-09-07
4. Olovligt anskaffande av alkoholdrycker, 11 kap 7 § alkohollagen (2010:1622)
2015-08-03
Påföljd m.m.
1. Fängelse 3 år 6 månader
Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet 2015-09-08.
2. Tidigare utdömd villkorlig dom undanröjs.
(VÄSTMANLANDS TR VÄSTERÅS ENHET 13, 2015-09-08, B499/15)
Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 3 p brottsbalken
34 kap 5 § 5 st brottsbalken
Skadestånd
Emran Osmani ska utge skadestånd till A med 155 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 3 augusti 2015 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten;
beslagsliggare 2015-5000-BG87201, nr 1-2).
2. I beslag taget knogjärn förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten;
beslagsliggare 2015-5000-BG87201, nr 3).
Häktning m.m.
Emran Osmani ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
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Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja
målsägandena A:s och B:s, vårdnadshavare C:s och D:s samt vittnet E:s identitet. Detta
innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten kan röjas i
vid huvudförhandlingen förebringade handlingar och i bild- och ljudupptagningar från
förhandlingen samt i fråga om identitetsuppgifter i bilaga 4 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Ingvar Backman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 161 382 kr. Av beloppet
avser 117 180 kr arbete, 10 157 kr tidsspillan, 1 769 kr utlägg och 32 276 kr
mervärdesskatt.
2. Matilda Söderlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 105 787,50 kr. Av beloppet avser 84 630 kr arbete och 21
157,50 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.
Övrigt
Emran Osmani ska till staten betala tillbaka kostnaderna för urinanalys på 1 115 kr.
___________________________________
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Tilltalad
Rickard Svensson, 19920307-3896
Frihetsberövande: Häktad
Österlånggatan 24 C
732 31 Arboga
Offentlig försvarare:
Advokat Charlotte Rudebeck
Advokatbyrån Charlotte Rudebeck AB
Köpmangatan 3
722 15 Västerås
Åklagare
Kammaråklagare Eva Uggla
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås

1.

Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Matilda Söderlund
Advokatfirman Wilhelmsson&Jähresten
Badhusgatan 4 B
722 15 Västerås

2.

Sekretess B, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Matilda Söderlund
Advokatfirman Wilhelmsson&Jähresten
Badhusgatan 4 B
722 15 Västerås
___________________________________
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2015-08-03
2. Olovligt anskaffande av alkoholdrycker, 11 kap 7 § alkohollagen (2010:1622)
2015-08-03
Påföljd m.m.
Fängelse 3 år
Skadestånd
Rickard Svensson ska utge skadestånd till B med 155 878 kr jämte ränta på beloppet enligt 6
§ räntelagen (1975:635) från den 3 augusti 2015 till dess betalning sker.
Häktning m.m.
Rickard Svensson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja
målsägandena A:s och B:s, vårdnadshavare C:s och D:s samt vittnet E:s identitet. Detta
innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten kan röjas i
vid huvudförhandlingen förebringade handlingar och i bild- och ljudupptagningar från
förhandlingen samt i fråga om identitetsuppgifter i bilaga 4 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Charlotte Rudebeck tillerkänns ersättning av allmänna medel med 164 701 kr. Av
beloppet avser 111 001 kr arbete, 17 925 kr tidsspillan, 2 835 kr utlägg och 32 940 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för målsägandebiträdet (se domslut gällande Emran Osmani) och försvaret
ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M. M.

Åklagarens talan
Se bilaga 1 – 2.

Såvitt avser de båda gärningsbeskrivningarna gällande påstådd grov våldtäkt mot
barn har åklagaren under sekretess kompletterat dessa på följande sätt; tingsrätten
har vid sekretessprövningen funnit att sekretessen i denna del inte skall bestå.

Åtalspunkt 1
Emran Osmani har därvid i en låst personbil, hållit fast målsäganden i ena
armen, tagit tag om hennes hals, tagit av hennes kläder på underkroppen,
upprepade gånger tyckt ner hennes huvud och hotat att slå henne varvid han
tvingat henne att ta hans penis i sin mun och att onanera åt honom, tagit tag om
hennes hals och tryckt henne mot bildörren, tryckt ner henne mot sätet med en
hand mot bröstkorgen, lagt sig över henne och med sin kroppstyngd betvingat
henne, särat på hennes ben och tryckt in sin penis i hennes underliv, fått
utlösning på hennes mage och därefter hotat att slå henne om hon inte är tyst.
Målsäganden fick andnöd, sårskador, blånader, ömhet och smärta.

Brottet bör bedömas som grovt då Emran Osmani tvingat målsäganden till
samlag och till annan med samlag jämförlig handling med våld, hot och
misshandel som beskrivits ovan samt då Emran Osmani visat särskild
hänsynslöshet eller råhet genom att utföra gärningen i en låst personbil på en
folktom plats på kvällen/natten och med vetskap om att målsäganden druckit
alkohol vilket sammantaget försatt målsäganden i en mycket utsatt och hjälplös
situation.

Emran Osmani begick gärningen med uppsåt.
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Emran Osmani hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var
under 15 år.

Åtalspunkt 2
Rickard Svensson har därvid dragit målsäganden till en bänk, tagit av hennes
kläder på underkroppen och knuffat ner henne på bänken, stoppat hennes ben
under ett armstöd, lagt sig över henne och med sin kroppstyngd betvingat
henne, tagit tag i hennes hand och hållit för hennes mun och näsa, sagt åt henne
att sluta skrika samt tilldelat henne slag i ansiktet. Målsäganden fick andnöd,
rodnad,
blånad, ömhet och smärta. Rickard Svensson har genomfört samlaget utan
kondom trots att han varit medveten om att han har hepatit C.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Rickard Svensson tvingat
målsäganden till samlag genom misshandel, våld och hot som beskrivits ovan
samt då Rickard Svenson visat särskild hänsynslöshet eller råhet genom att
utsätta målsäganden för risk att smittas med hepatit C samt genom att utföra
gärningen utomhus på kvällen/natten på en folktom plats och med vetskap om
att målsäganden druckit alkohol vilket sammantaget försatt målsäganden i en
mycket utsatt och hjälplös situation.

Rickard Svensson begick gärningen med uppsåt.

Rickard Svensson hade åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden
var under 15 år.
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Skadeståndstalan
A har yrkat att Emran Osmani till henne skall förpliktas utge 230.000 kr – varav
30.000 kr avseende ersättning för sveda och värk samt 200.000 kr för kränkning –
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 augusti 2015 till dess betalning sker.
B har yrkat att Rickard Svensson till henne skall förpliktas utge 230.878 kr – varav
30.000 kr avseende ersättning för sveda och värk, 200.000 kr för kränkning samt
878 kr för förstörda kläder och skor – jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3
augusti 2015 till dess betalning sker.

Övrigt

De båda målsägandena till åtalen för grov våldtäkt mot barn kallas genomgående i
denna dom för A respektive B. A är den person som i åklagarens stämningsansökan
fått beteckningen NN 3 (alltså målsägande till åtalspunkten 1) och B är den
åklagaren betecknat som NN 4 (målsägande till åtalspunkten 2).

DOMSKÄL

Skuldfrågor

Stämningsansökan den 5 november 2015

Inställningar

Emran Osmani har erkänt att han haft samlag med A; han har därvid tagit av A
kläderna på underkroppen och trängt in i A samt fått utlösning på hennes mage, allt
ömsesidigt och frivilligt. Han har förnekat vad åklagaren i övrigt påstått som
gärningsmoment. Vidare har han förklarat att han inte vetat och inte heller haft
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skälig anledning anta att A inte fyllt 15 år. Han har också förnekat de
omständigheter åklagaren lagt till grund för påståendet om att gärningen skulle vara
att anse som grov våldtäkt mot barn. Sammantaget har han helt bestritt ansvar för
brott i denna del. Emran Osmani har erkänt gärningen under åtalspunkten 3.

Rickard Svensson har förnekat gärningen under åtalspunkten 2 och förklarat att han
inte haft samlag med B men varit på platsen. Han har vidare förklarat att han för
övrigt inte haft skälig anledning anta att B inte fyllt 15 år. Rickard Svensson har
erkänt gärningen under åtalspunkten 3.

Utredning

A och B har hörts som målsägande medan Emran Osmani och Rickard Svensson
har hörts över åtalen. As mor C och Bs mor D har även de hörts som målsägande.
På åklagarens begäran har E och Alf Neljestam hörts som vittnen. Härutöver har
åklagaren som bevisning åberopat den bevisning som anges i stämningsansökan och
därutöver journalanteckningar från kvinnokliniken avseende såväl A som B samt
syn av övervakningsfilm från Hallsta krog.

Vad som framkommit inledningsvis och i korthet

Genom de lämnade utsagorna har inledningsvis följande framkommit. A och B är
nära vänner och de är båda 14 år gamla. De är bosatta i Surahammar. Emran
Osmani och Rickard Svensson är också kamrater sedan lång tid. A och B kände inte
de tilltalade före ifrågavarande dag. A och B hade för avsikt att delta i en fest på
kvällen och begav sig till Västerås för att försöka komma över alkohol. De kom i
centrala Västerås i kontakt med Emran Osmani och Rickard Svensson och kom, i
syfte att köpa sprit av dessa, att medfölja i bil. I bilen fanns också en femte person,
en kvinna. Enligt vad A, B och Rickard Svensson uppgivit körde de först till
köpcentrat Erikslund där männen besökte butiken Lager 157. Därefter åkte de mot
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Arboga och den för A och B okända kvinnan lämnade bilen. I Arboga hämtade
Emran Osmani sprit och annan alkohol i sin bostad. Alla fyra åkte sedan i bilen till
Surahammar, varvid de gjorde uppehåll i Valskog och vid Hallsta krog. Åklagaren
har åberopat och förevisat en film från anläggningens övervakningskamera. I
Surahammar var A och B först hemma hos B, för att hon ville byta kläder, medan
männen väntade vid bilen i närheten. Alf Neljestam bor alldeles intill den plats där
Emran Osmani och Rickard Svensson väntade vid bilen och har berättat om sina
iakttagelser. Alla fyra åkte tillsammans därifrån och A och B besökte Es bostad. E
är kamrat till A och B och i hennes bostad lämnade de båda sina mobiltelefoner för
laddning, medan männen väntade vid bilen. A och B gick sedan tillbaka till bilen
och de kom att åka till en camping- och badplats. Efter att ha vistats där en stund
åkte de till centrala Surahammar och vid järnvägsstationen klev Rickard Svensson
och B ur bilen, medan Emran Osmani och A åkte med bilen upp till en
parkeringsplats alldeles intill. I detta skede skall de av åklagaren påstådda
händelserna ha ägt rum.

C är mor till A och D är mor till B. C och D åkte runt i Surahammar och letade efter
sina döttrar och kom bland annat att tala med Emran Osmani vid bilen på
parkeringsplatsen. Händelseförloppet avslutades med att B sprang från platsen, då
mödrarna kom i bil, och hem till E samt att Emran Osmani och Rickard Svensson
skjutsade A till Es hem. Det kan anmärkas att C och D inte varit närvarande då A, B
eller de tilltalade hörts och att de själva hörts efter de tilltalade.

Nedan redogör tingsrätten tämligen fylligt för vad var och en som hörts berättat om
händelserna.
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Närmare om vad de hörda berättat

As uppgifter

Hon och B skulle tillsammans med E och en annan flicka ha fest samma kväll och
det bestämdes att hon och B skulle ordna alkohol. De var i Västerås i detta syfte och
Rickard Svensson tilltalade dem med fråga om de hade cigaretter. Det hade de inte,
men hon tillfrågade i stället Rickard Svensson om denne kunde köpa ut alkohol åt
dem. Rickard Svensson svarade att det kunde denne och gick föra tt hämta sin
kamrat, som visade sig vara Emran Osmani. Det namn Emran Osmani använde
under hela tiden var dock Kevin. Deras sammanträffande skedde utanför H&Ms
butik i centrala Västerås. Någon av männen frågade hur gamla de var och hon
svarade att de var 15 år gamla. Detta sade hon lögnaktigt eftersom hon trodde att det
skulle underlätta männens vilja att langa alkohol. Emran Osmani frågade också hur
mycket pengar de hade till alkohol och hon svarade att de hade 200 kr. Enligt
Emran Osmani var detta för lite för att handla på Systembolaget, men de skulle
ändå kunna få alkohol om de gjorde något för det. Detta uppfattade hon först som
att Emran Osmani menade att denne ville bli avsugen, men Emran Osmani sade att
sådant gjorde de inte eftersom flickorna bara var 15 år gamla. Sedan sade Emran
Osmani att de skulle åka med till Arboga och då de ställde sig tveksamma till detta
sade Emran Osmani att det var en tjej till i bilen så de kunde vara lugna. Rickard
Svensson ville att de skulle köpa ut cigaretter, men eftersom de inte har åldern inne
för att köpa cigaretter lånade Rickard Svensson hennes bankkort och gick till en
tobaksaffär tvärs över gatan och handlade. Därefter gick de iväg till en bil, där
mycket riktigt en ung kvinna väntade. Emran Osmani och Rickard Svensson sade
att de var pålitliga och inte skulle göra något och detta sammanställt med att det
fanns en kvinna till i bilen gjorde att hon kände det tryggt att följa med. De hade
inte överenskommit något i förväg hur hon och B skulle komma från Arboga och
hem.
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På väg mot Arboga stannade de först vid butiken Lager 157 på köpcentrat
Erikslund. Där satt hon och B kvar i bilens baksätet och den främmande kvinnan på
passagerarsätet fram, medan männen gick in i butiken. Hon och jjj diskuterade sin
oro över situationen med hjälp av sina mobiltelefoner, för att inte kvinnan skulle
förstå vad de dryftade. Då männen kom tillbaka drog dessa av sig sina byxor och
det visade sig att de hade byxor under dessa med prislappar kvar. Emran Osmani
hade också ett linne från butiken. Hon förstod att männen hade snattat kläderna. Då
hon frågade Emran Osmani om de snattat småflinade denne bara, men då hon
frågade hur de fått bort larmbrickorna svarade Emran Osmani att detta var enkelt.
De körde vidare, Emran Osmani bakom ratten och den främmande kvinnan fram
medan övriga satt i baksätet. Under färden till Arboga frågade Rickard Svensson
hur gamla hon och B var och eftersom hon kände sig säkrare på att de skulle få
köpa alkohol svarade hon att de var ”nollettor”, gick i årskurs åtta och var 14 år.
Hon är säker på att hon nämnde samtliga dessa tre uppgifter och förstår inte varför
det i polisförhör antecknats att hon inte uttryckligen sagt att de var 14 år gamla men
väl övriga uppgifter. Rickard Svensson frågade i vilken skola de gick och hon
besvarade den frågan också. Från framsätet frågade Emran Osmani vad de talade
om och Rickard Svensson sade att det visat sig att flickorna var 14 år gamla.
Rickard Svensson och Emran Osmani tittade förvånat på varandra.

Då de kom till Arboga släppte den främmande kvinnan av. Hon blev mera orolig av
att de nu var ensamma med männen. Hon såg att Emran Osmani pussades och
kramades med kvinnan och på henens fråga upgav Rickard Svensson att kvinnan
var Emran Osmanis syster, vilket hon fann konstigt. Rickard Svensson hoppade
över i framsätet och de begav sig till Emran Osmanis bostad där denne hämtade
alkohol medan övriga väntade vid bilen. Den kasse Emran Osmani kom ut med
innehöll fyra flaskor vodka, som hon uppfattade att de köpte alla, och två flaskor
cider. De åkte sedan till en bankomat i Arboga, där hon och B sades åt att ensamma
gå till den för att ta ut pengar. De tog ut pengar och då de kom tillbaka till Emran
Osmani och rr hade dessa sällskap av ytterligare tre män. Hon gav de tvåhundra
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kronorna de tagit ut till Emran Osmani som sade tack. En av de främmande männen
gav Emran Osmani en liten påse och Emran Osmani gav mannen pengar. Hon
förstod att Emran Osmani köpte narkotika. I samband med ett besök i en
livsmedelsbutik iakttog hon att Rickard Svensson på händerna hade ordet zigenare
tatuerat och hon såg också att denne hade ett luffarmärke tatuerat på ena handen.

Därefter åkte de till en stuga utanför Köping där Emran Osmani sade att de skulle
lämna en tv-apparat Emran Osmani tagit med sig från Arboga. Emran Osmani sade
också att det fanns mera alkohol att hämta där. Vid stugan var männen inne i den
och hon kunde iaktta att de intog narkotika. Emran Osmani gav dem var sin flaska
cider och hon drack upp sin. Hon och B övervägde att försöka ta en buss hem.
Klockan var närmare 21 och B hade lovat sin mor att vara hemma kl. 21. När de var
vid stugan fick B ett sms-meddelande från deras vänner att den fest de planerat inte
skulle bli av eftersom de var för få. Till männen sade hon att de måste hem eftersom
B hade bråttom och att de kunde ta buss eller ringa efter någon som hämtade dem.
Någon av männen sade att dessa kunde skjutsa hem dem om männen fick vara med
på festen. Eftersom hon eller B inte skulle kunna förklara situationen för respektive
mor bestämde hon sig för att ljuga och säga att männen fick vara med på festen, allt
för att komma hem. De åkte iväg och hon skulle sitta fram bredvid Emran Osmani,
som körde, medan de andra två satt i baksätet. På vägen mot Hallstahammar såg
hon att Emran Osmani inte hade bilbältet på sig och då de kom ifatt en polisbil
verkade Emran Osmani orolig. Själv var hon orolig för att polisen kunde ringa
hennes mamma om de blev stoppade. Polisbilen svängde emellertid av och de
stannade vid Hallsta krog. Där steg de ur bilen och Rickard Svensson tog något ur
sin ficka och gömde; hon antog att det var narkotika. De gick runt planlöst och hon
och B utförde också tillsammans ett toalettbesök. De sade sedan till Emran Osmani
och Rickard Svensson att de avsåg att ta buss hem till Surahammar och att de endast
hade två resor kvar på det busskort de hade. En diskussion om detta där männen
fortsatte erbjuda dem skjuts hem till Surahammar följde. Hon frågade även varför
Emran Osmani blivit orolig av polisbilen och denne svarade att bilen var obesiktad

14
VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT

DOM
2015-12-16

B 3474-15

E1

eller oregistrerad. I allt fall gav de sig iväg igen med bilen och Rickard Svensson
körde med B bredvid sig medan hon och Emran Osmani satt i baksätet. Under
färden flyttade Emran Osmani nu sig mot henne och tog på henens axel och ned
mot bröstet. Hon sade att hon inte ville detta och drog sig undan. Då det inte hjälpte
ryckte hon sig undan igen och Emran Osmani slutade med sina närmanden.

B sade i bilen att de skulle åka hem till henne för att hon skulle byta kläder och
därför stannade de en bit från Bs bostad. Männen väntade vid bilen medan hon och
B gick till Bs bostad. Klockan var ungefär 21.10 då de kom hem till B. Där talade B
med sin ”bonuspappa”. Där diskuterade de olika möjligheter att komma ifrån
männen och få med sig alkoholen, som fanns kvar i bilen. Samtidigt tänkte hon att
inget otrevligt egentligen hänt hittills och de hade betalat för alkoholen i bilen. Då
de återkom till bilen sade hon att B skulle till E för att sova där medan hon själv
skulle ordna saker inför festen. Någon av de tilltalade frågade när festen skulle vara
och hon svarade kl. 12 och reaktionen blev då att det fanns tid att de kunde vara
tillsammans allihopa. De ville ha ut den alkohol de betalat för, men det var svårt att
få med sig den ur bilen. Efter att ha åkt förbi hemma hos E, som själv inte var
hemma, för att lämna sina dåmera urladdade mobiltelefoner på laddning följde hon
och B med männen till camping- och badplatsen i Surahammar. Emran Osmani
frågade efter en lugn plats och hon föreslog campingen. Männen gick där in i ett
omklädningsbås och hon och B samtalade om hur de skulle komma ifrån männen
med alkoholen. Hon gick sedan till omklädningsbåset och sade att de måste åka
därifrån. Då uppmärksammade hon att männen återigen intog narkotika. Hon fick
en vodkaflaska av männen och gick tillbaka till B samt sade till denna att männen
intog narkotika igen. B föreslog att de skulle springa från platsen men hon tyckte att
de befann sig alltför avsides för att lämna männen till fots. Hon övervägde också
om männen skulle kunna jaga dem med bilen. Männen kom ur ur båset och den ene
tog vodkaflaskan, öppnade den och sade åt dem att dricka. Hon drack en liten klunk
sprit ur kapsylen och efter viss övertalning gjorde B detsamma. Emran Osmani
kramade om henne och hon kände dennes hand på sitt ena bröst under tröjan. Hon
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försökte ta sig loss ett par gånger innan hon kom ur Emran Osmanis grepp. Därefter
sade hon att nu måste de iväg för festen började snart och hon frågade männen om
dessa kunde skjutsa dem till järnvägsstationen. Hon trodde de skulle bli avsläppta
där.

Vid något tillfälle under det att de åkte runt i Surahammar frågade Emran Osmani
om hon ville köra och hon sade att hon ville det och att hon övningskört med sin
mamma. Det var dock bara så att hon en sträcka höll i ratten och styrde bilen,
alltjämt sittande på passagerarsätet. Då de talade om bil- och övningskörning
nämndes inget om hennes eller Bs ålder. När de stannade invid järnvägsstationen
klev Rickard Svensson och B ur bilen från baksätet och hon, som satt på
passagerarsätet fram tänkte också kliva ur, men Emran Osmani tryckte tillbaka
henne och sade att de andra bara skulle prata och att de två kunde prata ud ner tiden.
Emran Osmani körde bilen upp till parkeringen ovanför järnvägsstationen.

När de stannat hörde hon klickandet av att centrallåset låstes och Emran Osmani
sade åt henne att hoppa över i baksätet. Hon gjorde som Emran Osmani begärde och
sträckte sig i baksätet efter handtaget i dörrsidan för att öppna dörren, men Emran
Osmani tog tag i hennes hand och drog bort den. Efter att Emran Osmani kommit
över i baksätet tryckte denne henne mot bildören med sin hand på hennes bröstkorg.
Emran Osmani började knäppa upp hennes gylf och hon sade nej och att denne
skulle sluta. Då Emran Osmani sedan började dra av hennes byxor sade hon
återigen, med mera skärpa, nej och att hon inte hade något skydd. Emran Osmani
drog av henne byxorna och höll sin ena hand pressad som till strypgrepp mot
hennes hals. Hon sade igen att hon var oskyddad, att hon inte ville detta och att hon
inte var med på det. Emran Osmani tryckte henne hårdare mot bildörren med eh
hand på henens bröst och började kyssa henne på halsen. Sedan tog Emran Osmani
tag mot hennes hals och tryckte riktigt hårt och sade att hon inte skulle röra sig.
Emran Osmani drog av henne trosorna och sade åt henne att sätta sig upp, vilket
hon gjorde. Emran Osmani knäppte upp sina byxor och bad henne ta i dennes
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könsorgan. Hon sade nej och att hon inte ville samt drog Emran Osmani då dit
hennes hand. Hon greppade om Emran Osmanis lem och denne tog tag i hennes
handled och förde den fram och tillbaka. Därefter sade Emran Osmani åt henne att
suga av denne, men hon sade nej och att hon inte var med på detta. Hon var nu rädd
för vad som skulle kunna hända om hon vägrade eftersom Emran Osmani är kraftigt
byggd och redan hade tagit stryptag på henne. Emran Osmani sade åt henne att
suga, annars skulle denne slå henne, och tog sedan tag i hennes huvud och tryckte
ned det, sade åt henne igen att suga, och i chock, som hon uppfattar det, gjorde hon
bara som Emran Osmani sade. Hon försökte trycka sitt huvud bakåt men Emran
Osmani tryckte ned henen så hon fick kräkreflex och då hon nästan kräktes släppte
Emran Osmani upp henne och sade att hon skulle ligga ned.

Hon blev liggande i baksätet på rygg mellan dörrarna och just som Emran Osmani
skulle tränga in i henne kom B och knackade på bilrutan; hon ville skrika men det
gick inte. Emran Osmani vevade ned en sidoruta och B sade att Rickard Svensson
frågat efter cigaretter. Emran Osmani svarade att B skulle gå för att denna bara
förstörde, men hittade sedan ett paket cigaretter som denne kastade ut och sade åt B
att gå därifrån. Emran Osmani vevade upp rutan och sade åt henne att suga igen för
denne hade tappat ”kåtheten”, samtidigt som Emran Osmani, efter att hon på nytt
sagt nej, tryckte ned hennes huvud mot sitt skrev. Därefter tryckte Emran Osmani
ned henne raklång på baksätet och trängde in i henne. Emran Osmani tryckte på
hennes bröstkorg och hals. Hon sade att Emran Osmani skulle sluta och att hon inte
var med på det här, men denne sade bara åt henne att vara tyst. Emran Osmani
utförde samlagsrörelser och det gjorde mycket ont i hennes underliv. Emran Osmani
tog på hennes bröst under tröjan.

Under det vaginala samlaget tänkte hon på vad som skulle hända om skulle bli
gravid eller om hon skulle få någon sjukdom, var B var någonstans samt vad som
skulle hända efter detta. Emran Osmani frågade om det var skönt skrattade; då
började hon gråta. Emran Osmani drog sig ur henne och fick utlösning på hennes
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mage samt torkade upp sperman med sitt linne. Hennes första tanke var att det
äntligen var över, sedan kände hon sig äcklad och därefter funderade hon på om det
var hennes fel det som inträffat. Emran Osmani drog sedan upp sina byxor och själv
fick hon på sig byxor och skor. Emran Osmani steg ur bilen och hon hörde åter
bilen låsas.

Hon såg utanför att Rickard Svensson och B kom och satte sig på en bänk i
närheten. En bil närmade sig och B började skrika att det var dennas mamma samt
sprang sedan iväg. Emran Osmani öppnade bildörren och sade att hon skulle hålla
käften, annars skulle denne slå henne. Hennes mor steg ur bilen som kom och
frågade Emran Osmani och Rickard Svensson om de sett en ljus och en mörk flicka
samt förklarade att det var kvinnornas döttrar. Hon vågade inte skrika för hon
funerade på om hennes mamma skulle bli arg då hon var i bilen. Efter att någon av
männen pekat åt något håll försvann mammorna igen i sin bil. Eftersom hon förstod
att B sprungit hem till E sade hon till Emran Osmani att hon ville ut ur bilen för att
ta sig dit. Emran Osmani sade att hon måste stanna i bilen till dess mammorna
säkert försvunnit och sedan skulle denne skjutsa henne.

Hon åkt sedan med Emran Osmani och Rickard Svensson i bilen till Es bostad. Då
hon steg ur bilen bad Emran Osmani om hennes telefonnummer och hon lämnade
detta och tänkte att om Emran Osmani hörde av sig kunde det vara ett sätt att denne
blev spårad. Redan senare samma kväll fick hon ett sms-meddelande där B kallades
”apa”. Hon sprang från bilen in i Es bostad och då E frågade vad som hänt skrek
hon att hon blivit våldtagen. E ringde till polisen och Es bror kom in i rummet
också. Hennes och Bs mödrar tillkallades och sedan kom även polisen. Hemma hos
E berättade varken hon eller B några detaljer om vad som hänt. B skrek och grät
samt fick ett astmatiskt anfall. Hon hördes av polis i en polisbil och B hemma hos
sig. B hade fått med sig en vodkaflaska – troligen hade det skett vid campingplatsen
– och den låg i Bs väska och överlämandes till polisen. Efter att hon hörts av
polisen fördes hon till sjukhus där hon undersöktes.
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Under kvällen hade hon druckit en cider vid stugan utanför Köping och en kapsyl
vodka vid campingplatsen. På färden från stugan hade hon även smakat ett par
klunkar öl. I Surahammar hade hon alkohol i kroppen men kände sig inte berusad.
Efteråt hade hon rivmärke på axeln, som dock kan ha uppkommit vid campingen,
och ont i underlivet, där hon också blödde. De flesta av henens skador fanns dock
på överkroppen. Hon hade ont i ryggen och halsen där Emran Osmani fattat grepp.
Märket på halsen kan ha uppkommit då Emran Osmani tog tag i henne eller av
kyssar eller små bett denne utdelade. Det blåmärke hon hade på vänster arm kan ha
uppkommit då Emran Osmani tog tag i henne för att hon skulle ändra position i
bilens baksäte. Hon fick också urinvägsinfektion och detta kopplades ihop med att
Emran Osmani under våldtäkten använt sin saliv som glidmedel. Första dagen efter
händelsen sov hon inte alls och dagen därpå började hon åter tänka att det kan ha
varit hennes fel och orsakat av henne det som inträffat. Hon tänkte också att det
kanske var hennes fel att även B blivit våldtagen. Hon kände sig äcklad över det
som hänt och att Emran Osmani var så mycket äldre än hon samt funderade på
självmord. Hon hade krissamtal hos BUP och talade även med socialtjänsten. Hon
hade sömnsvårigheter och när hon somnade hade hon mardrömmar. Det var också
så att hon till följd av självmordstankar blev tvångsinlagd på psykiatrisk klinik. Hon
har sedan händelsen i princip inte gått i skolan. Hon litar inte på de manliga
skolkamraterna och det var en massa frågor som ställdes. Hon går nu i KBTbehandling och hennes mående har blivit bättre. Hon har fortfaranade
självmordstankar men inte lika ofta. Före händelsen har hon inte haft kontakt med
BUP. Efter händelsen har hon varit med om en tragisk trafikolycka där en person
förolyckades.

Bs uppgifter

Det stämmer som A berättat att de varit bästa kompisar i många år. Det är också
som A berättat att de frågade Emran Osmani, som kallade sig Kevin, och Rickard
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Svensson om dessa kunde skaffa alkohol till dem, att de fick jakande svar och
skulle åka till Arboga för att hämta alkoholen samt att de gav sig iväg med männen
och en okänd kvinna i bilen. Vid sammanträffande utanför butiken H&M frågade
Rickard Svensson hur gamla de var och det var A som svarade. Hon minns inte om
A sanningsenligt sade att de var 14 år eller om det var så att uppgiften som
lämandes var 15 år. De hade inte kommit överens om att uppge någon viss ålder.
Om hon i polisförhör två dagar efter händelsen uppgivit att Rickard Svensson
frågade och A sade att de var 14 år gamla, att Emran Osmani anslöt och att de på
nytt i båda männens närvaro uppgav att de var 14 år, så är det säkert riktigt, men det
minns hon inte säkert i dag.

Först stannade de vid butiken Lager 157, där männen gick in i butiken och snattade
kläder. Hon var orolig att något skulle hända men det var inte A. De fortsatte färden
till Arboga och under färden frågade Rickard Svensson på nytt hur gammal de var
och de svarade 14 år. Rickard Svensson frågade även om de sportade och annat. I
Arboga lämnade den okända kvinnan bilen och de åkte till ett hus där Emran
Osmani gick in och hämtade alkohol, medan hon, A och Rickard Svensson väntade
vid bilen. Den alkohol de skulle förvärva var två helflaskor vodka och några flaskor
cider. De åkte sedan alla fyra till en bankomat där hon tog ut 200 kr, som hon
överlämnade till Emran Osmani. Därefter är det som A berättat avseende att de
stannade vid stugan utanför Köping och vid Hallsta krog. Hon förstod vid stugan av
lukten att männen rökte hasch och hon tror att de även drack alkohol. Vid det senare
uppehållet var hon mycket orolig eftersom hon lovat sin mor att vara hemma kl. 21
liksom om modern skulle märka att hon druckit alkohol. Det är också riktigt att de
övervägde att ta buss till Surahammar. Då de åkte vidare mot Surahammar körde
Rickard Svensson och hon satt bredvid i framsätet. I Surahammar stannade de en bit
från henens bostad och männen väntade vid bilen då hon och A gick hem till henne.
Hon bytte kläder och sade till sin styvpappa att hon skulle sova hos E.
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De gick tillbaka till bilen eftersom de ville ha den alkohol de betalat för. Det blev
dock så att de åkte till Es bostad och lade sina mobiltelefoner på laddning för att
sedan med männen fortsätta till campingen. På väg till campingen satt A vid ett
tillfälle i knäet på Emran Osmani och körde bilen. Hon vet inte om det i samband
därmed var något tal om att A skulle ha övningskört med sin mor. Vid campingen
dracks det alkohol och sedan åkte de in mot centrala Surahammar och
järnvägsstationen. Hon drack ur en ölburk hon fått redan vid stugan och fyra
ölburkar till, alla 33 centiliter stora, samt även en klunk sprit. Tidigare i bilen hade
hon druckit en flaska cider. Det var Emran Osmani som körde och denne stannade
först vid en busshållplats bredvid järnvägsstationen, samtidigt som denne sade att
hon och Rickard Svensson skulle hoppa ut. De båda steg också ur bilen. Sedan åkte
bilen iväg med A och Emran Osmani. Då hon frågade Rickard Svensson vart de
skulle åka svarade denne att de andra nog snart skulle komma tillbaka. Bilen
stannade synlig på den övre parkeringen i förhållande till järnvägsstationen.

Vid det här laget kände hon sig berusad och skulle på en tiogradig skala säga att hon
hade åtta eller nio i berusningsgrad. Först satte sig hon och Rickard Svensson på en
bänk på busshållplatsen och pratade – hon minns inte om vad – och sedan bad
Rickard Svensson henne att gå och hämta cigaretter i bilen. Hon gick upp till bilen
och då hon bad om cigaretter var Emran Osmani argsint och sade att hon skulle gå
och lämna dem i fred. Hon såg inte till A och minns inte om Emran Osmani kom ut
ur bilen eller inte. Rickard Svensson och hon gick sedan till perrongen, där det finns
tre väntkurer och de gick till den längst bort. Där sade Rickard Svensson åt henne
att ta av sig sina kläder, men det gjorde hon inte. Rickard Svensson drog då av
henne byxor och trosor. Hon hade tampong, eftersom hon menstruerade, och
Rickard Svensson drog ut även denna. De stod fortfarande upp och Rickard
Svensson sade åt henne att lägga sig på bänken. Hon gjorde så. Egentligen minns
hon inte hur hon hamnade på bänken och hon minns inte heller att det skulle varit
som hon sagt i polisförhör att Rickard Svensson knuffade ned henne på den. Bänken
är av trä och den har förutom armstöd i stål i ändarna även ett likadant armstöd på
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mitten. Hon lade sig så att hon hade sina ben genom det mellersta armstödet; hon
vet inte varför hon lade sig på det sättet. Rickard Svensson tog av sig sina byxor och
hon skrek då ”jag vill inte”, men Rickard Svensson sade att hon skulle vara tyst.
Hon upprepade dock att hon inte ville. Det hade blivit så att hon hade dragit ut
benen ur det mellersta armstödet – hon vet inte varför hon gjorde det, men det kan
vara som hon sagt till polisen att det var obekvämt att ha benen genom armstödet –
och hade dessa i vinkel över armstödet. Rickard Svensson lade sig snett på henne
och hennes ena ben kom att vara utanför bänken. Hon minns att hon rörde sig en del
på bänken, men kan inte erinra sig på vilket sätt. Konfronterad med att hon i
polisförhör sagt att hon rörde sig för att få bort Rickard Svensson minns hon inte,
men så är det säkert för hon hade ju bättre minne vid polisförhöret. Därefter trängde
Rickard Svensson in i henne och utförde samlagsrörelser. Det gjorde ont och sved i
hennes underliv. Hon upprepade igen att hon inte ville efter att Rickard Svensson
lagt sig på henne och hon grät.

Då hon alltså inte var tyst när Rickard Svensson sagt åt henne att vara det så slog
denne henne på kinden med öppen hand. Slaget utdelades efter att Rickard
Svensson trängt in i henne men hon vet inte om denne fortsfarande var inne i henne.
Efter slaget sade hon inget mera. Rickard Svensson tog också tag i hennes hand och
satte den till hennes mun så att hon fick svårt att andas. Alltså greppet var sådant att
hennes hand var närmast munnen och Rickard Svenssons hand utanpå hennes och
att Rickard Svensson med den tryckte båda händerna mot henens mun. Det var ett
ganska hårt grepp om munnen. Det var bara en gång Rickard Svensson greppade
över hennes mun, liksom hon endast fick en örfil mot kinden. Hon kan inte säga om
greppet över munnen eller slaget mot kinden kom först. Hon sade att hon måste gå
och då upphörde Rickard Svensson med samlagsrörelserna, drog sig ur henne och
reste sig. Hon vet inte om Rickard Svensson fick utlösning eller inte. Rickard
Svensson drog sedan upp och knäppte sina byxor. Rickard Svensson var i henne
kanske fem minuter. Det var också så att Rickard Svensson omedelbart efteråt
frågade om det var kul samtidigt som denne flinade och hon undrade vad denne
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menade. Hon reste sig också och drog på sig sina kläder, för att sedan gå upp till
bilen på parkeringsplatsen. Emran Osmani kom ut ur bilen iförd tröja men utan
byxor. Hon pratade inte med Emran Osmani och hon såg att A fanns i bilen. Vid
närmare eftertanke såg hon inte A men hann säga något till denna. Hon förstod inte
då att även A blivit våldtagen även om hon anade att så kunde vara fallet. Hon såg
att låsstropparna var neddragna i bilen och drog slutsatsen att den alltså var låst.
Egentligen minns hon inte riktigt vad som hände vid bilen, om hon såg eller talade
med A och eftersom Emran Osmani var utanför bilen var nog inte den låst. När den
andra bilen med As och hennes mammor sprang hon iväg och hem till E. När hon
kom dit grät hon och sade att A var kvar där borta.

Efter händelsen hade hon ont i höften och nacken eftersom hon legat så hårt och
obekvämt på bänken. Hon hade en rodnad på bröstet och blåmärke på ena
smalbenet. Hon har mått mycket dåligt av det inträffade och känt sig mycket orolig.
I hemmet har hon också mot övrig familj varit mycket argsint sedan händelsen. Hon
har inte sökt professionell hjälp för sitt psykiska illamående utan avser att göra det
efter huvudförhandlingen i målet, även om hon talat med skolkuratorn men det har
inte hjälpt. Före händelsen gick hon i skolan varje dag som alla andra, men direkt
efter det inträffade gick hon inte alls till skolan men numera försöker hon gå dit mer
och mer.

Emran Osmanis uppgifter

När de träffades utanför butiken H&M frågade han hur gamla A och B var och det
var A som svarade att de var 15 respektive 16 år. Det är riktigt att A och B frågade
om e kunde köpa sprit och flickorna hade 250 eller 300 kr. Han hade sprit i hemmet
och flickorna erbjöds den och tackade ja. Det är också riktigt att det köptes
cigaretter och att A eller B betalade. Han var i Västerås tillsammans med Rickard
Svensson och en tjej vid namn Elma. Det var så att Elma var mer än en kamrat.
Denna tyckte om honom och var med utanför H&M. Då han och Rickard Svensson
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träffade A och B presenterade han sig som Kevin och det beror på att han kallas för
det av sina vänner. Han vill inte bli kallad Kevin av polisen i förhör. Han sade att
han hade sprit hemma och de åkte alla fem iväg i hans bil. Under bilresan bjöd A in
honom på fest och då Elma hörde detta blev denna väldigt arg och de började tjafsa
så att han fick lugna Elma. Anledningen till att han i polisförhör från början inte
ville berätta om Elma är att han inte ville blanda in denna. Dessutom utgick han
ifrån att eftersom Elma redan i bilen noterade att det blev en speciell kontakt mellan
honom och A samt då A bjöd in honom på fest skulle Elma inte vilja hjälpa honom
på något sätt genom att berätta för polisen vad som hänt så länge denna var kvar i
bilen. De släppte av Elma i Kolbäck och åkte vidare mot Arboga. Då de lämnade
Västerås har han inget minne av att de skulle stannat vid butiken Lager 157. I vart
fall var inte han och Rickard Svensson där och stal kläder.

När de väl kom till Arboga hämtade han alkohol som flickorna fick. Han hämtade
en flaska vodka, som flickorna skulle köpa, cider på falska och öl på burk. Vodkan
gav han till flickorna som lade den i en väska. Sedan åkte de ner på sta’n, där han
fick betalt för vodkan och för pengarna köpte han en bit hasch. Flickorna hade ju
lovat att om de ordande alkohol skulle de få vara med på en fest i Surahammar så
därför åkte de alla fyra mot Surahammar men stannade en stund i Valskog. Där
rökte han och Rickard Svensson av haschet han köpt. De fortsatte mot Surahammar,
men de kom att åka efter en polisbil. Han uppfattade att polispatrullen avsåg stoppa
dem eftersom hans bil var oförsäkrad och hade körförbud. Plötsligt stannade
polisbilen och de körde vidare. Vid Hallsta krog stannade de och avvaktade om
polisbilen skulle komma tillbaka. Han gömde ingen narkotika vid vägkrogen. Sedan
åkte de vidare mot Surahammar och flickorna sade att de behövde komma hem och
byta kläder. Därför stannade de i ett radhusområde i Surahammar och flickorna var
borta i 20 minuter medan han och Rickard Svensson väntade vid bilen. De gjorde
inget särskilt och han drack ingen alkohol, endast energidryck. Då flickorna kom
tillbaka sade de att de skulle hem till en kamrat och lämna mobiltelefonerna på
laddning samt även lämna väskan de hade med sig. Han uppfattade det som att
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spritfalskan de sålt till flickorna fanns i väskan som lämnades hos kamraten. I
samband med att flickorna var hemma och bytte om sade dessa också att festen som
de lovats att vara med på var inställd. Då de sedan åkte vidare tjatade A om att
denna ville köra bilen. A hade, efter att flickorna varit iväg för att byta kläder, sagt
att denna ville köra bilen och A sade även att denna övningskört med sin mor.

A fick köra bilen sittande i hans knä. Det var så att A styrde medan han skötte
pedalerna. A körde en sammanhållen sträcka, inte flera gånger. De träffade ett gäng
kamrater till A och B, sju till åtta personer som han inte kände. Då A körde har han
ett minne av att denna lade ifrån sig sin mobiltelefon och det tycker han är konstigt
eftersom det uppgavs att telefonerna lagts på laddning hos kamraten. Först trodde
han A ville ta livet av sig då denna skulle köra men det visade sig att A körde
mycket bra. Han tillät A att köra eftersom han själv kör olagligt. Han sade att han
tyckte att de skulle åka till ett lugnt ställe och de körde till en badplats. Vid
badpaltsen började han och A få kontakt på ett mera ingående sätt och komma
varandra närmare. A och han kysstes och tog på varandra redan vid badplatsen. Att
han inte berättat det i polisförhör vet han inte orsaken till, men så var det. A och B
drack upp den av honom medförda ölen och cidern. Någon sprit fanns inte för den
hade flickorna ju lämnat hos kamraten då de lämnade sina telefoner. Han tror att
Rickard Svensson drack alkohol med B, men för egen del var han nykter. Den
alkohol som dracks vid badplatsen var den enda som dracks under hela tiden. Det
var kallt och blåsigt på badplatsen så de stannade inte så länge utan kom att åka till
järnvägsstationen. Det var As idé att de skulle åka dit och han vet egentligen inte
varför det blev just dit de åkte.
Vid järnvägsstationen började A och han att ”strula” och med detta menar han att de
vänslades. Det var helt ömsesidigt och de kysstes och tog på varandras kroppar.
Han vet inte om det hände något samtidigt i baksätet mellan Rickard Svensson och
B men han hörde B säga ”sluta, jag har mens”. A sade något om att B skulle
fortsätta. Han tror att de hände något mellan dem i baksätet också och A ”peppade”
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B att fortsätta hålla på med Rickard Svensson. Det var så att A visat sitt intresse för
honom hela dagen och även hela tiden ”pushat” B att vara med Rickard Svensson.
Från baksätet skrattade Rickard Svensson och B åt honom och A. Han och A kom
på att de ville vara ensamma i bilen. A sade till honom att se till att de andra två
lämnade bilen och han bad Rickard Svensson och B hoppa ur bilen. Efter att dessa
båda klivit ur bilen körde han den längre bort på parkeringen. Han och A fortsatte
att ”strula” och då A skulle komma närmare honom gick inte det, varför han sade åt
A att hoppa över i baksätet. Det gjorde A och han följde efter. De klädde av
varandra så att han var naken och A endast iförd BH. Han bad A att suga av honom
och denna sade sig aldrig ha sugit av någon men gjorde det sedan. Därefter lade han
sig över A och trängde in i denna. A låg på rygg längsmed baksätet och han var
över denna. Han hade sitt ansikte mot rutan och såg då B komma mot bilen. B
knackade på bilrutan och frågade efter cigaretter. Han och A skrattade över
situationen. Han hittade inga cigaretter och sade det till B liksom att denna skulle
gå. A sög på nytt hans penis och sedan trängde han åter in i A. När de var nästan
klara såg han att B närmade sig bilen igen och han sade detta till A, som svarade
”fan vad jobbig hon är”. Samlaget slutade med att han drog sig ur A och eftersom
de inte hade något skydd lade han sin sperma på As mage. När A sög av honom
stod denna på knä i baksätet. Han steg ur bilen utan skor och frågade vad B ville.
Han klädde på sig utanför bilen och B öppnade bildörren och pratade med A. Själv
gick han bort till Rickard Svensson, som satt på en bänk, och pratade lite. Under
samlaget var bilen aldrig låst.

När en annan bil närmade sig ropade B att det var dennas mamma och sprang iväg.
Att han inte berättat att A och B talade med varandra kort innan den andra bilen
kom har han inte sagt till polisen, men han kan inte förklara varför han utelämnat
detta. Han drog igen bildörren – A sade att han inte skulle säga att denna var där –
och den andra bilen stannade, två kvinnor klev ur och dessa frågade efter två
flickor, en blond och en brunette. Han pekade ut riktningen, dit B sprungit, för
kvinnorna. Det var på As uppmaning han sade detta. Efter att de båda kvinnorna i
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den andra bilen åkt iväg körde han och Rickard Svensson hem A till dennas kamrat.
Då A steg ur bilen bad han om dennas telefonnummer. Dagen efter ringde han till A
men det var Rickard Svensson som talade med denna då.

Såvitt han uppfattat har As och Bs ålder bara diskuterats vid ett tillfälle, då de först
träffades, och inte under bilfärden. Den omständigheten att A skulle ha övningskört
med sin mor gjorde också att han antog att denna var 16 år gammal.

Han förstår inte varför A säger sig ha blivit våldtagen och han tror inte att den
historien är As egen idé. Inte heller förstår han varför A skulle först lura honom om
sin ålder och sedan försöka sätta dit honom för våldtäkt. Han hade i och för sig inga
betänkligheter att ha samlag med en flicka han inte kände för eftersom de hade en
underbar dag tillsammans och A var så upphetsande samt var på honom redan från
början på ett sätt att man hela tiden förstod att det skulle sluta med sex. Han har inte
använt något som helst våld eller hot mot A och den omständigheten att A haft ett
sugmärke på halsen är normal.

Det är riktigt att han först i det femte polisförhöret, efter att han konfronterats med
att hans sperma och andra spår av honom säkrats på A, berättade att han haft samlag
med A och att detta varit ömsesidigt frivilligt samt att A sagt sig ha varit 16 år
gammal. Att han i de första fyra förhören förnekade varje kännedom om
händelserna berodde på att han inte ville vara inblandad i detta misstänkt för
våldtäkt; han kan inte säga varför han inte berättade den sanna historien direkt.

Rickard Svenssons uppgifter

När han träffade flickorna i Västerås frågade dessa om han kunde köpa sprit åt dem.
Han frågade hur gamla de var och han tror att det var A som sade att de var 17 år
gamla. Han trodde att han i polisförhör sagt att flickorna sade sig vara 16 respektive
17 är gamla men då han i polisförhör verkligen uppgivit att flickorna uppgav sig
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vara 17 respektive 18 år gamla så menade han att det var vad han förmodade senare
i Surahammar då A uppgav sig övningsköra med bil. Att han i polisförhör också
sagt att han blev chockad över att flickorna ljugit om sin ålder för att de sagt sig
vara 17 respektive 18 år är sant på det sättet att det också kommer från körningen
vid järnvägsstationen och att A sade att denna skulle ta körkort. När han frågade
flickorna om deras ålder var Emran Osmani och Elma på andra sidan gatan, så det
var bara han och flickorna som samtalade. Flickorna sade sig ha 250 kr och
eftersom det inte var tillräckligt för att köpa ut sprit på systembolaget och han visste
att Emran Osmani hade en vodkaflaska hemma, kom han på idéen att de skulle åka
till Arboga och överlåta flaskan. Innan de åkte iväg bad han om pengar att köpa
cigaretter för och det fick han. Han och Emran Osmani hade tankat bilen för sina
sista pengar. Han förstod redan från början att de måste köra flickorna hem till
Surahammar om de gav sig iväg till Arboga tillsammans.

På väg ut i Västerås stannade de vid butiken Lager 157 för att titta på kläder, men
de stal inga kläder. I butiken inträffade en incident med en kvinnlig kund som fick
ett epilepsianfall och personalen var handfallen, så han fick hjälpa till, varefter han
inte längre hade lust att handla kläder. Sedan detta var avklarat begav de sig iväg
och i Kolbäck lämnade de av Elma som medföljt. Under färden mot Arboga talades
det inte alls om flickornas ålder. I Arboga hämtade Emran Osmani vodkaflaskan
och denna överlämandes till flickorna, varefter de åkte till en bankomat där
betalningen för vodkan togs ut. Han och Emran Osmani köpte ett gram hasch för
betalningen. Att han i polisförhör inte medgivit att de varit i Arboga eller att någon
sprit överlämnats till flickorna beror på att han inte ville röja att de köpte hasch. De
åkte alla fyra vidare till Valskog, där de stannade 15 – 20 minuter, och han och
Emran Osmani rökte hasch. Det är riktigt som övriga berättat att de sedan åkte
vidare mot Surahammar och stannade på vägen vid Hallsta krog. Från Hallsta krog
körde han med B bredvid sig. A och Emran Osmani satt i baksätet. Han märkte inte
att något skulle hänt mellan dessa två då men tidigare under kvällen hade han
noterat att A verkade förtjust i Emran Osmani och var på denne hela tiden.
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I Surahammar stannade de vid en elstation och flickorna skulle gå hem och byta om
medan han och Emran Osmani väntade vid bilen. Han och Emran Osmani rökte och
pratade. Efter ungefär 20 minuter kom flickorna tillbaka och sade då att det inte
skulle bli någon fest, vilken de tidigare lovats att få delta i. Vidare sade flickorna att
de skulle till en vän och dit åkte de, varvid han och Emran Osmani på nytt väntade i
bilen. När flickorna kom tillbaka åkte de så till badplatsen. Det var under denna del
av bilåkandet som A sade sig övningsköra med sin mor och ville köra Emran
Osmanis bil. Det blev så att A satt i Emran Osmanis knä och körde. Efter att ha kört
en sträcka tjatade A om att få köra igen och det blev så att A även körde en andra
sträcka sittande i Emran Osmanis knä. Det var i samband med vad A sade vid dessa
körningar och att körningarna ägde rum som han hade anledning att tro att flickorna
var 17 respektive 18 år gamla. Vid badplatsen hände inte så mycket, men Emran
Osmani och A kramades.

De åkte till järnvägsstationen därför att flickorna ville det. Han hade hellre stannat
vid badplatsen. De satt några minuter i bilen och Emran Osmani och A började
pussas och kramas i framsätet. Mellan honom och B hände inget i baksätet, men de
skojade och pratade och drev med dem i framsätet. Han känner inte alls igen det
Emran Osmani säger sig ha hört från baksätet, att B skall ha sagt att han skulle sluta
för att denna hade mens. Däremot ropade B att denna fick pms för att denna var sur
på A som satt i knäet på Emran Osmani. Både A och Emran Osmani bad honom
och B att gå ut. De steg ur bilen medan de andra två åkte med bilen längre upp på en
parkeringsplats och stannade. Bilen var synlig hela tiden. Det var ganska kyligt och
han ville röra på sig, varför han och B kom att gå ut på perrongen.
Att han från början i polisförhören sade att han inte varit på perrongen beror på att
han inte förstod ordet perrong utan sade sig ha varit på tågstationen, ett ord han
uppfattar avser hela järnvägsstationen, perrongen inräknad. Att han även i
polisförhör uttalat att han varit på tågstationen men inte på perrongen beror på att
han inte förstod vad ordet perrong betyder. Det finns tre väntkurer på perrongen och
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den längst bort var den enda där belysningen fungerade. De satte sig först i en kur
men flyttade sig sedan till den kur där lyset fungerade. Att de gjorde var att prata
och vänta på att få komma in i bilen igen, för det var rätt kyligt. Det var ingen fysisk
kontakt mellan dem. Det var det inte på hela kvällen, möjligen med undantag att
han vid något tillfälle i bilen hade armen runt B.

Han blev sugen på en cigarett och de gick upp mot bilen. Då de närmade sig bad
han B gå fram till bilen eftersom han antog att A kunde vara lättklädd. B kom
tillbaka med cigaretter och han rökte. Efter en stund gick han och B upp mot bilen
igen och han såg då Emran Osmani komma ut ur bilen; Emran Osmani var påklädd
förutom byxor. Han satte sig på en bänk i närheten och rökte en cigarett. B kom
närmare honom och när en Volvo-bil närmade sig ropade B att det var dennas
mamma. Sedan sprang B från platsen. Bilen stannade och två kvinnor klev ur och
frågade om de sett ett par flickor. Emran Osmani i en riktning och kvinnorna for
iväg.

Att han i polisförhör, på fråga om Emran Osmani under kvällen varit ensam med A,
svarat att han var tillsammans med Emran Osmani hela kvällen och de båda var
tillsammans med båda flickorna tycker han inte avviker från vad han nu berättat
eftersom de inte var så långt ifrån varandra vid något tillfälle.

Efter att kvinnorna åkt iväg bad A att få bli skjutsad till en kamrat och det gjorde de.
När A lämnade bilen frågade Emran Osmani om dennas telefonnummer och A
berättade detta. Eftersom Emran Osmani satt vid ratten knapprade han in numret i
sin telefon. Varken han eller Emran Osmani gav flickorna sina telefonnummer.

Under kvällen drack han ett par öl men Emran Osmani drack inget. Flickorna drack,
men han vet inte hur mycket. Såväl A som B var dock påverkade. Även om han
haschat och druckit öl var han inte påverkad och har inga minnesluckor från
kvällen. Han har ingen förklaring till varför han i polisförhör inte velat vidgå att han
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själv druckit alkohol eller att han varit med om att langa sprit till underåriga. Han
vet inte varför B lämnar den berättelse denna gjort. Det är jättetråkigt att det skall
behöva vara så att B är berörd och har svårt att förhöras om detta. Det stämmer att
han har hepatit C och det berättar han alltid för sina sexualpartners.

Det är riktigt att det var viss kontakt efter händelsen så att han ringde upp och någon
gång även så att han skickade ett sms-medelande. Att han i detta meddelande
benämnder B som apa är inget konstigt eller nedlåtande eftersom man på hans
modersmål – han är zigenare och hans modersmål är romanes – använder ordet apa
för att tilltala någon, ungefär som ”du mannen”. Anledningen till att han
kontaktade A var att han ville ha Bs nummer. Detta ville han ha efter som det alltid
är bra med kontakter. Dessutom hade de haft trevligt under kvällen och även om det
inte blev någon fest så var det ju meningen och det kunde ju bli aktuellt igen.

Cs berättelse

A och hon hade kommit överens om att A skulle åka iväg men komma hem på
kvällen och sova hemma och att de skulle höras av under eftermiddagen. Hon
skickade A ett sms-meddelande kl. 18 att denna skulle komma hem och äta men
fick ingen reaktion på detta utan skickade kl. 20 ett nytt meddelande och undrade
var A var någonstans. Inte heller detta meddelande gav något svar. Vid 22-tiden
ringde D och frågade om B var hos henne och tillsammans bestämde de – eftersom
D av E fått reda på att A och B var i Surahammar men inte hos E – att åka ut och
leta efter sina döttrar. Hon ringde till Es mor och fick veta att döttrarna skulle åka
runt i en liten mörk bil.De åkte runt i Surahammar och vid järnaffären hade de sett
en bil som motsvarade beskrivningen och de åkte tillbaka till den bilen. De såg två
män uppehålla sig i närheten av bilen och D undrade om hon verkligen vågade kliva
ut med dessa två på platsen. Då de körde fram mot bilen såg de också en gestalt i
helsvart springa mot centrum och de enades om att det kunde vara B.
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Hon klev först ur bilen och såg Rickard Svensson sitta på en bänk och flina. Emran
Osmani kom ur bilen och verkade väldigt nervös samt ställde sig framför den öppna
bildörren. Hon frågade om männen sett två flickor och Emran Osmani svarade att
en mörk flicka sprungit iväg och pekade mot centrum. Hon ställde då frågan om de
sett en ljus flicka också, men Emran Osmani sade sig inte ha sett någon sådan. Hon
tackade Emran Osmani för upplysningarna ock de åkte vidare.

De åkte hem till E eftersom de fått veta att döttrarnas mobiltelefoner var där. De
parkerade utanför huset och väntade. Efter en stund kom en ung man ur huset och
ifrågasatte vilka de var och då de berättade det sade denne att de skulle följa med in
för det hade hänt en sak. Då hon frågade vad som hänt sade mannen att A och B
blivit våldtagna. Inne i huset var B hysterisk och satt i soffan skrikande och
hyperventilerande. A sade inte så mycket och hon uppfattade inte A som
alkoholpåverkad. A var rödögd och ledsen samt sade att denna druckit alkohol. Hon
märkte inte heller att B skulle varit alkoholpåverkad. Det var en hel del människor i
bostaden och hon förstod att de måste föra döttrarna till polis och sjukhus. Därför
tog hon och D med sig sina döttrar och åkte hem till D. Där ringde hon till polisen
och fick reda på att anmälan redan gjorts och att en patrull var på väg. När polisen
kom delade de upp sig så att hon satte sig med A och en polisman i polisbilen
medan B och D var kvar i bostaden med den andre polismannen. Hon lyssnade inte
så mycket på vad A berättade för polismannen utan tänkte mest på hur nära hon
varit och att A var i bilen då hon stod och talade med gärningsmannen.

Efter att polismännen förhört båda flickorna på detta sätt åkte de i två olika bilar till
sjukhus för undersökningar. Polisen fortsatte att ta in information och förhörde
henne och D om deras noteringar av de två männen vid bilen. A har för henne
berättat att flickorna kom i kontakt med de tilltalade genom att de var i Västerås för
att ordna alkohol, att alkoholen fanns i Arboga och att de åkt runt för att hämta den
samt att färden gått vårdslöst till.
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Under första tiden efter händelsen noterade hon ingen större förändring hos A, men
efter en vecka kom det en förändring och sedan bara eskalerat. Före våldtäkten var
A en glad tjej med goda skolbetyg, men i dag stänger A in sig och är deprimerad,
suicidbenägen aggressiv och lättirriterad. A sover också dåligt. A var i skolan några
dagar i september men har sedan stannar hemma. A har också varit tvångsinlagd för
suicidrisk. Hon inser att det kommer att ta mycket lång tid för A att återhämta sig
och hon har själv varit hemma under hösten för att kunna vara stöd för sina barn.
Efter den händelse som åtalet avser har A och dennas syster varit med om en
bilolycka där systerns pojkvän avled. Olyckan har naturligtvis spätt på As redan
ansträngda situation.

Ds uppgifter

Före kl. 18 ringde B och sade sig vara med A i Västerås. Hon slutade sitt arbete
kl. 21.30 och då hon kom hem sade hennes make att B varit hemma tillsammans
med A, men att båda flickorna givit sig iväg igen. Efter en stund ringde hon till C
och det visade sig att båda flickorna var försvunna. Av Es mamma fick hon veta att
flickorna åkte runt i en okänd bil. Det är riktigt att hon och C kom överens om att
leta efter döttrarna och att hon hämtade C, att de såg en bil som motsvarade
beskrivningen hon fått samt att de åkte fram mot bilen. Hon såg en människa
springa iväg och det kunde ha varit B. Vid bilen satt en man på en bänk och en man
kom ut ur bilen. C klev ut och talade med mannen som kommit ur bilen. Hon fick
uppfattningen att mannen försökte gömma något då denne kom ur bilen. Mannen
pekade i den riktning de sett en människa springa då de närmat sig. Hon noterade att
bilens rutor var immiga.

Efter att ha åkt runt en stund till körde de hem till E och stannade i bilen utanför
huset. Efter en kort stund kom Es bror ut och frågade varför de satt där och om de
var mammor till A och B. Denne sade också att de skulle följa med in och att
flickorna hade blivit våldtagna.
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Inne i huset skrek B att de blivit våldtagna och att det gjorde ont. B skrek också att
det var äckligt och pekade på underliv och låren. B hoppade hit och dit samt var så
hysterisk att denna inte gick att lugna. Hon frågade B varför denna sprungit då hon
och C kom i bil och B sade då att det var mannen på bänken som sagt att B skulle
springa iväg. Eftersom hon uppfattade att B luktade sprit frågade hon om B druckit
och denna berättade att flickorna försökt komma över sprit. Hon tog också en flaska
sprit ur Bs väska. Sedan träffade de polis och var på sjukhus. Då B hördes av polis
var hon inom höravstånd. Att hon i förhör sagt att B skulle uppgivit sig ha haft
mannens penis i sin mun är riktigt och det hörde hon i bilen innan polisen kom. I
efterhand har B förklarat uppgiften med att hon fattat fel och att det var A som
berättade om penis i munnen.

B har mått dåligt efter händelsen. Några veckor efter händelsen gick de i centrala
Västerås då B blev upprörd och inte ville gå vidare, för det var platsen där B och A
hade träffat de tilltalade. B har uttalat att ingen förstår B och att denna vill dö. Detta
har även B skrikit flera gånger och för några veckor sedan skar sig B dessutom i
handen. Tidigare har de i familjen haft gemensam matlagning och måltider är B
numera bara inne på sitt rum, är irriterad och arg hela tiden. Det är stora problem i
skolan för att B svär, har dålig koncentration och skriker. B tränade tidigare fotboll
men drar sig nu undan det också. B har hittills inte haft någon professionell hjälp,
men hon kommer efter huvudförhandlingen att kontakta BUP.

Es berättelse

Hon går i samma skola som A och B och känner båda väl men A allra bäst. När hon
ifrågavarande kväll kom hem sade hennes styvbror A och B just varit där och att de
åkt iväg med bil samt sagt sig ha för avsikt att vara tillbaka om tio minuter. Hon såg
att As och Bs telefoner låg i hennes hem på laddning. Hon tyckte att det var konstigt
att de lämnat sina mobiler hos henne och när de inte kom tillbaka började hon bli
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orolig eftersom de åkt iväg med två män. Plötsligt kom B till bostaden och denna
grät och frågade efter A. B kom in genom altandörren och sprang rakt in på henens
rum. B sade inte vad som hänt. Efter fem till tio minuter kom A också och båda
skrek att de blivit våldtagna. Båda kamraterna var hysteriska och skrek mera än de
pratade. A verkade mycket glad över att se att B var där. Hon minns inte i dag att
det var så men hon ifrågasätter inte vad hon enligt anteckning skall ha sagt till
polisen att A var jätteröd på halsen då denna kom. Hon ringde till polisen och
hennes äldre bror, som bor på bottenvåningen, kom upp och försökte lugna främst
B. Av vad A och B sade förstod hon bara att det var en bil, två män och att båda
kamraterna skulle blivit våldtagna. Båda sade sig ha ont. Sedan kom As och Bs
mödrar. Det fanns också en väska i hennes bostad som A och B fört dit, men hon är
osäker på när den kom dit.

Dagen därpå berättade A hela historien från att de träffade männen utanför H&M
och till vad som hände i bilen. A var ledsen och det var klart för henne att det var
jobbigt för A att berätta. De sexuella handlingarna i bilen hade varit hårdhänta och
A berättade att det varit såväl vaginalt som oralt samlag. De har talat om händelsen
flera gånger och A har inte ändrat sin berättelse i något avseende men lagt till olika
detaljer. A har inte berättat att de skulle talat om sin ålder med männen. Även B har
berättat om händelserna en gång ungefär en vecka efteråt då både hon och A var
med. B sade dock inte så mycket mera än att våldtäkten skulle skett på en bänk på
järnvägsstationen. B berättade inte detaljer men hon uppfattade att inte det heller
hade gått försiktigt till. B sade att mannen på bänken tryckte så hårt så att B ”typ
åkte under bänken”.

A är inte lika glad som tidigare. Även B har förändrats efter händelsen men inte lika
mycket som A. Någon dag före henens förhör skrev A till henne på Snapchat av
sådan innebörd att hon befarade att A skulle ta sitt liv och kontaktade C, som
avstyrde vad A och B tillsammans tänkt göra. Att A och B var i Västerås för att
köpa alkohol till en fest fick hon veta först i efterhand. De hade under dagen
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skämtat med varandra och hon uppfatade det som att de bestämt att de inte skulle
vara med på den fest det talades om.

Alf Neljestams uppgifter

Han bor i villa i Surahammar och ifrågavarande kväll var han i sin trädgård och
vattnade. Mellan kl. 19 och 20 var han på husets framsida och då såg han inget
anmärkningsvärt. Sedan gick han till baksidan och då han kl. 21.05 åter var på
framsidan stod en bil märkligt parkerad på asfaltsplanen mitt emot hans hus.
Bildörrarna var öppna och det satt två personer i bilen. Det hade förekommit en del
villainbrott och han noterade därför uppmärksamt bilen, som var halvrisig. Han gick
in och satte sig att dricka kaffe i sitt kök och tittade ut på gatan. De två männen i
bilen klev ut och var en stund utanför bilen. Den ena mannen var längre och smalare
än den andre. När männen väntade vid bilen bytte den kortare och kraftigare av
männen tröja vid bagageluckan och sprayade även deodorant under armarna. Om
den andre gjorde något liknande kan han inte säga. Ungefär kl. 21.30 kom två
flickor gående fram till männen vid bilen och de började prata. Den flicka som var
ljus stod med männen och pratade medan den mörka flickan gick runt en bit bort
och verkade mera avvaktande eller som om denna drog sig undan. Så småningom
satte sig alla fyra i bilen och den åkte ungefär kl. 21.50 iväg. Den ljusa flickan satt
på passagerarsätet fram och den kortare mannen körde. Han hörde inte i något skede
vad personerna vid bilen sade till varandra. Då bilen åkte iväg såg han att det låg
ölburkar och på marken som inte funnits där innan bilen parkerades på platsen. Om
männen druckit eller rökt då de satt i bilen hade han inte kunnat se. Han
kontrollerade bilen mot bilregistret och fick redan på att den tillhörde Emran
Osmani, men var obesiktad och hade körförbud.
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Tingsrättens bedömning.

I målet har A och B samt Emran Osmani och Rickard Svensson hörts om vad de
tillsammans varit med om under ifrågavarande dag. Under den tid av deras samvaro
när de brottsliga gärningarna som åklagaren påstår skall ha ägt rum har A och
Emran Osmani varit ensamma, liksom B och Rickard Svensson varit det. Att
situationen vid prövning av våldtäktsåtal är sådan att endast målsäganden och den
tilltalade varit närvarande vid den påstådda egentliga gärningen och att inga åsyna
vittnen till den finns är inte ovanlig utan så är det vanligen. I alla brottmål har
åklagaren bevisbördan för att den påstådda gärningen och det skall för fällande dom
vara ställt utom varje rimligt tvivel att det tillgått som åklagaren angivit i
gärningsbeskrivningen. Tingsrätten har inledningsvis att pröva om målsägandenas
berättelser är trovärdiga och om de tilltalades är det. Därefter har tingsrätten att
pröva övrig bevisning.

Såväl A som B har berättat utförligt och detaljerat om hela det händelseförlopp
envar av dem varit med om. De har lämnat sina berättelser på ett högst påtagligt
olikartat sätt. A har sakligt och spontant uttömmande sätt lämnat sin utsaga medan
B har haft mycket stora känslomässiga svårigheter att berätta om händelserna. Det
som däremot är mycket likartat i deras berättelser är att deras uppgifter inte
innefattar några direkta motsägelser – varken i den egna berättelsen eller gentemot
varandras berättelser – och att de inte innehåller några detaljer som är orimliga eller
klart överdrivna. Avseende alla de delar av händelseförloppet där A och B båda
deltagit har de lämnat en i alla väsentliga avseenden samstämmig berättelse. Det har
också tydligt framgått att de lämnat ensartade uppgifter om händelserna redan
omedelbart efteråt till att de berättat inför tingsrätten. Deras berättelser präglas
också av att de lämnat uppgifter om sig själva och sitt eget beteende som är
utlämnande och inte till alla delar för dem helt smickrande. Sammantaget måste
enligt tingsrättens mening såväl As som Bs uppgifter i och för sig anses vara
trovärdiga.
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Emran Osmani och Rickard Svensson har även de lämnat i vissa avseenden helt
okontroversiella och med målsägandena samstämmiga uppgifter om den resa de
tillsammans företagit. När det gäller Emran Osmani har han inför tingsrätten
bekräftat väsentliga delar av vad A berättat om könsumgänget i bilen, men gjort
gällande att detta skett med ömsesidig frivillighet. Trots att han enligt vad han själv
uppgivit fått upplysning om att flickorna var 15 respektive 16 år gamla – en i sig
väsentligen lägre ålder än hans egen, men ändock en ålder som inte skulle medfört
att frivilligt könsumgänge vore en brottslig gärning – har han i ett stort antal på
varnadra följande polisförhör bestämt förnekat varje samröre med A och först efter
att ha konfronterats med uppgiften att hans sperma säkrats på A har han lämnat sina
uppgifter om det frivilliga könsumgänget. Redan denna omständighet förtar starkt
trovärdigheten i och för sig i hans uppgifter, särskilt som Emran Osmani visste att
han lämnat sin sperma på A och det numera är väl känt att DNA med synnerligen
hög grad av säkerhet kan knytas till person. Han har även i det längsta i polisförhör
inte berättat vem den femte personen var som medföljde i bilen från Västerås.
Emran Osmani har också inför målsägandena kallat sig för Kevin, men det framstår
inte som tveklöst att detta skulle vara hans smeknamn.

Rickard Svensson har inte i lika hög grad inför tingsrätten av åklagaren
konfronterats med vad han sagt i polisförhör och måste därför i högre utsträckning
än Emran Osmani ha lämnat likartade uppgifter vid polisförhör. Han har emellertid
konfronterats med att han i polisförhör förnekat att han alls skulle varit på
perrongen och förklarat det med att han vidgått att han var på ”tågstationen” och
inte förstod vad perrong betyder. Denna förklaring har han även lämnat då han
konfronterats med sina uppgifter till polis att han, uttryckligen, varit på tågstationen
men inte på perrongen. Han har också i samma polisförhör uppgivit att han och
Emran Osmani varit tillsammans hela kvällen och hans förklaring att han uppfattat
det så eftersom de inte var så långt ifrån varandra framstår som en uppenbar
efterhandskonstruktion. Först inför tingsrätten har Rickard Svensson tillstått att han
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medverkat i att langa sprit till underåriga. Rickard Svenssons uppgift att ingenting
sexuellt inträffade mellan honom och B eller att de inte tagit i varandra annat än att
han hållit armen om B i något skede motsägs av vad Emran Osmani uppgivit att B
skall ha uttalat i baksätet på bilen då de stannat vid järnvägsstationen. Rickard
Svensson har också sänt ett sms-meddelande till A som innefattat ett uttalande om
B. Redan någon timme efter att han skilts från B har Rickard Svensson till A skrivit:
”Vad gör ni vad gör [Bs namn felstavat] säg att hon är en apa”. Hans förklaring om
användningen av ordet apa på hans modersmål framstår inte som rimlig, i vart fall
inte i förhållande till avfattnignen av det skrivna meddelandet. Inte heller Rickard
Svenssons uppgifter i och för sig framstår för tingsrätten som helt trovärdiga.

Utöver nu nämnda omständigheter i Emran Osmanis och Rickard Svenssons
uppgifter finns ytterligare delar som framstår som märkliga. A och B har berättat att
de stannade vid butiken Lager 157 och att männen gick in där och stal kläder.
Rickard Svensson har vidgått att butiksbesöket ägde rum, varför de nu skulle titta på
kläder om de som han uppgivit använt sina sista pengar till att tanka bilen, men
förnekat att något stals och i stället berättat om hur han ingripit i en situation där
personalen varit handfallen inför en kunds epilepsianfall. Emran Osmani har inte
säkert kunnat säga att de inte varit i den ifrågavarande butiken, men minns inte
något sådant besök. Ett ordinärt butiksbesök utan inköp eller stölder kan vara svårt
att erinra sig efter viss tid, men om Rickard Svensson ingripit i en så spektakulär
situation som han berättat om är det svårt att förstå att Emran Osmani inte skulle
kunna minnas detta.

Att två 14-åriga flickor inte är särdeles insatta i spritpriser och alkoholens effekter
är helt naturligt. De olika belopp som nämnts och det slutliga belopp som tagits ut i
bankomaten för betalning av Emran Osmanis vodkaflaska är alla i och för sig
tillräckliga för att inköpa en helflaska sprit på systembolaget, i vart fall om langaren
inte avser att göra någon större vinst. Det framstår mot denna bakgrund som mycket
märkligt att Emran Osmani och Rickard Svensson inlåtit sig att åka med
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målsägandena till Arboga för att hämta en flaska tysk vodka och därefter köra
målsägandena till Surahammar, allt för en ersättning om 200 kr och det
cigarettpaket Rickard Svensson fick i Västerås. Inte heller den omständigheten att
de skulle lockats med att få vara med på en fest för vilken spriten var avsedd gör
övervägandena mera rimliga.

Åklagaren har också åberopat och förevisat en övervakningsfilm från Hallsta krog.
På filmen kan man se att A, B och Emran Osmani går in i restauranglokalen för en
kortare tid, uppenbarligen för att gå på toaletten. Sedan går de allihopa runt,
långsamt och till synes planlöst. Större delen av tiden synes männen gå för sig och
flickorna för sig.

A och B har, som tingsrätten funnit ovan, vidhållit i alla väsentliga avseenden
samma uppgifter från vad de sagt hemma hos E till vad de uppgivit inför
tingsrätten. Att så är fallet framgår särskilt tydligt genom vad deras respektive mor
har berättat men även av Es uppgifter. Vad Alf Neljestam uppgivit ger stöd åt
utredningen såvitt avser att de tilltalade väntade i närheten av Bs bostad. Alf
Neljestam har också berättat att B gått avsides till synes avvaktande.

Av övriga åberopad utredning framgår att såväl A som B haft vissa skador och
uppgivit viss smärta eller ömhet vid efterföljande läkarundersökningar. Dessa fynd
kan inte ensamma tillmätas avgörande betydelse men överensstämmer väl med vad
A och B berättat och ger därför visst stöd åt deras respektive uppgifter.

Den omständigheten att spår efter Rickard Svensson inte återfunnits på B eller att
avsökning med spermahund på perrongen vid järnvägsstationen i Surahammar inte
givit något fynd drygt två månader efter händelsen gör inte, med hänsyn till att B
inte uppgivit att Rickard Svensson skulle fått utlösning, att åtalet mot Rickard
Svensson inte kan vara styrkt.
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Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att As och Bs uppgifter i alla
avgörande delar är så trovärdiga och får sådant stöd av övrig utredning att
uppgifterna måste anses tillförlitliga. Tingsrätten lägger därför As respektive Bs
uppgifter till grund för bedömnigen av åtalen.

Genom den förebringade utredningen är det därigenom styrkt att Emran Osmani
gentemot A handlat på det sätt åklagaren i åtalspunkten 1 gjort gällande. Detta
handlande har innefattat våld och hot om våld. A har uppgivit att hon under
könsumgänget uppfattat bilen som låst men har korrigerat uppgiften hon lämnat i
polisförhör att hon ryckt i dörrhandtaget utan att dörren öppnats till att hon sträckt
sig efter handtaget men att Emran Osmani tagit tag i hennes hand. Emran Osmanis
försvarare har uppehållit sig icke oväsentlig tid vid det orimliga i påståendet att
bildörren inte skulle gått att öppna från insidan. Det torde vara allmänt bekant att de
bakre dörrarna i fyrdörrars bilar i allmänhet är försedda med en barnspärr så att det
är möjligt att ställa spärren så att bakdörren inte går att låsa från insidan. Hur denna
spärr var ställd på denna bil vid tillfället framgår inte av utredningen och det kan
inte anses styrkt att bakdörren verkligen inte gått att öppna från insidan. Däremot
har sexualakten försiggått i bilen på en öde plats och efter att A druckit alkohol.

Det är också genom Bs uppgifter och övrig utredning styrkt att Rickard Svensson
tvingat B till samlag genom våld och hot om våld, att Rickard Svensson förtigit att
han varit smittbärare av hepatit C, att B druckit alkohol och att gärningen förövats
på en folktom plats.

Vid händelsen var A och B 14 år fyllda. Enligt tingsrättens mening har de båda en
åldersadekvat kroppsutveckling och utseende. För betraktaren kan det enligt
tingsrättens mening inte på något sätt framstå som självklart att någon av den skulle
vara fyllda 15 år. A och B har berättat om vad som sades om deras ålder och att
Emran Osmani och Rickard Svensson måste ha varit medvetna om denna. Emran
Osmani har sagt sig ha hört uppgiften att A skulle varit 16 år gammal och anser sig
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ha fått detta bekräftat genom uppgiften att A skulle ha övningskört. Rickard
Svensson däremot har lämnat mycket svävande uppgifter om vilka åldersuppgifter
målsägandena lämnat och han har sagt sig, i polisförhör avseende en uttalad uppgift,
ha fått uppfattningen att A skulle varit 18 år och B 17 år gammal. Att A respektive
B skulle se ut att ha kunnat nå sådana åldrar är inte rimligt. A har helt säkert sagt sig
ha lämnat uppgifter i bilen, vilket båda männen skall ha tagit del av, att de var födda
år 2001, gick i årskurs 8 och var 14 år gamla. Med hänsyn till lämnade uppgifter i
den delen och till vad tingsrätten här inledningsvis anmärkt om As och Bs utseende
är det i vart fall så att envar av Emran Osmani och Rickard Svensson haft skälig
anledning anta att A respektive B inte var fyllda 15 år.

Åtalspunkterna 1 och 2 är på sätt framgått ovan styrkta. Vad såväl Emran Osmani
som Rickard Svensson i denna del låtit sig komma till last har innefattat samlag
med underårig och med våld och hot om våld. Hade någon av målsägandena varit
fylld 15 år hade ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken kunna följa. Nu
skall dock envar av dem dömas för våldtäkt mot barn. Åklagaren har gjort gällande
att de båda skall dömas för grovt sådant brott. I 6 kap. 4 § tredje stycket
brottsbalken anges att en rad omständigheter – sådana åklagaren gjort gällande och
tingsrätten till lejonparten funnit har förelegat – särskilt skall beaktas. Där angivna
omständigheter är dock bara exempel på vad som kan utgöra skäl att bedöma brottet
som grovt. En sammanvägd bedömning av hela situationen måste göras vid sådan
avvägning (jfr. prop. 2004/05: 45 sid. 73 ff. och 143 f.). Enligt tingsrättens mening
är gärningarna mycket allvarliga och har båda ett högt straffvärde, men det våld
eller hot om våld, Rickard Svenssons förtigande av att han burit på smitta och
övriga omständigheter inte sådana att någon av gärningarna bör bedömas som grov
våldtäkt mot barn. Envar av Emran Osmani och Rickard Svensson skall därför
dömas för våldtäkt mot barn.

När det gäller åtalspunkten 3 har de tilltalade erkänt gärningen, men då de lämnat
sina utsagor båda uppgivit att fråga varit om en vodkaflaska. A och B har lämnat
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uppgifter om att de skulle köpt fyra respektive två flaskor, men annat har inte
framkommit än att de fått en flaska utlämnad till sig. Åtalet är alltså styrkt såvitt
avser en flaska och gärningen är att bedöma som åklagaren angivit.

Stämningsansökan den 10 november 2015

Emran Osmani har erkänt gärningarna under åtalspunkterna 1 och 2 men bestritt
ansvar under åtalspunkten 3 under påstående att knogjärnet inte varit ägnat att
användas för brott mot liv eller hälsa.

Närmare hörd över åtalet har Emran Osmani berättat att han sovit i sin bil då
polisen väckt honom, att han rökt hasch och även haft narkotika i bilen samt att han
i bilen även förvarat ett knogjärn som han köpt på en marknad i Göteborg därför att
han tyckte det var en häftig grej.

Tingsrätten finner att åtalen enligt åtalspunkterna 1 och 2 är styrkta genom Emran
Osmanis erkännanden, egna uppgifter och övrig utredning. Vidare är det utrett att
kkk uppsåtligen haft ett knogjärn i sin bil. Ett sådant föremål saknar varje annan
användning än att användas för brott mot liv eller hälsa. Åtalet under åtalspunkten 3
är även det styrkt. Gärningarna är att bedöma som åklagaren angivit.

Påföljdsfrågor

Emran Osmani förekommer under 13 avsnitt i belastningsregistret. Senast dömdes
han den 8 september i år för två fall av brukande av falsk urkund och olovlig
körning till villkorlig dom och böter. Tingsrätten har inhämtat yttrande från
frivården.

Emran Osmani döms nu för en rad brott. Det allvarligaste är naturligtvis våldtäkt
mot barn och med hänsyn till denna gärnings art och straffvärde kan annan påföljd
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än fängelse inte ifrågakomma. Den villkorliga domen bör undanröjas och Emran
Osmani dömas till ett fängelsestraff för den samlade brottsligheten.

Rickard Svensson förekommer under tolv vsnitt i belastningsregistret. Senast
dömdes Rickard Svensson den 24 februari 2012 för misshandel vid två tillfällen,
hemfridsbrott, stöld, försök till stöld vid två tillfällen, rån vid två tillfällen,
övergrepp i rättssak, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen, varvid en tidigare
utdömd skyddstillsyn undanröjdes, till fängelse två år. Påföljden är verkställd och
prövotiden för villkorlig frigivning har utgått. Frivården har ingivit yttrande.

Rickard Svensson döms nu för händelserna den 3 augusti i år. Våldtäkten mot barn
är av sådan art och har ett sådant straffvärde att inte heller i hans fall kan tingsrätten
överväga annan påföljd än fängelse.

Skadestånd

Emran Osmani har bestritt As talan och Rickard Svensson har bestritt Bs talan.

Med hänsyn till utgången i skuldfrågorna är Emran Osmani skadeståndsskyldig mot
A och Rickard Svensson gentemot B. Såväl A som B har utsatts för grovt
kränkande brott och envar av dem bör enligt tingsrättens mening tillerkännas en
ersättning för kränkning om 125.000 kr. Vad de yrkat som ersättning för sveda och
värk får anses skäligt och deras respektive talan i den delen bör bifallas. B har
härutöver yrkat ersättning för kläder hon bar vid händelsen. Yrkat belopp är rimligt
och med hänsyn till det brott hon utsatts för klädd i dessa kläder framstår det som
helt naturligt att inte försöka återställa kläderna; hennes talan i den delen bör
bifallas.
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Övriga frågor

Sekretessen avseende de två egentliga målägandena och deras mödrar bör bestå.
Likaså bör vittnet E:s identitet också den fortsättningsvis omfattas av sekretess
eftersom det framkommit att den som känner till vem hon är mödolöst torde kunna
ta reda på As och Bs identitet. När åklagaren väckte åtal har hon delat
gärningsbeskrivningarna avseende våldtäkterna så att de faktiska
gärningsmomenten inte var offentliga. Tingsrätten finner att
gärningsbeskrivningarna fortsättningsvis inte bör omfattas av sekretess och att i
följd därav ingen del av domskälen i och för sig heller bör omfattas av sekretess.

Med hänsyn till utgången i skuldfrågorna bör envar av Emran Osmani och Rickard
Svensson i häkte avbida att respektive påföljd kan verkställas mot dem.

Emran Osmani har medgivit åklagarens förverkandeförklaringsyrkande såvitt avser
narkotika men bestritt yrkandet avseende ett knogjärn. Åklagarens yrkanden är
lagligen grundade och skall bifallas.

Vad målsägandebiträdet och försvararna yrkat som ersättning måste anses skäligt
och yrkandena bör bifallas; kostnaderna bör stanna på staten.

Envar av de tilltalade skall betala avgift til brottsofferfonden i enlighet med lag.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – se bilaga (Dv 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall – till följd av mellankommande helg –
inges till tingsrätten senast den 7 januari 2016.

På tingsrättens vägnar

Johan Alvner

Avräkningsunderlag biläggs domen.

VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E1

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-12-16
Mål nr: B 3474-15
Västerås

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19891109-7759

Datum för dom/beslut
2015-12-16

Efternamn
Osmani

Förnamn
Emran

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

2015-09-28
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 40
721 04 Västerås

Besöksadress
Sigurdsgatan 22

Telefon
Telefax
021-310 400
021-12 44 32
E-post: vastmanlands.tingsratt@dom.se
www.vastmanlandstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:30
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-12-16
Mål nr: B 3474-15
Västerås

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19920307-3896

Datum för dom/beslut
2015-12-16

Efternamn
Svensson

Förnamn
Rickard

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

2015-09-19
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift
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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Västmanlands tingsrätt
B 3474-15

VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
E1

Häktat mål

INKOM: 2015-11-06
MÅLNR: B 3474-15
AKTBIL: 26

Stämningsansökan
AM-105863-15-2

Åklagare
Kammaråklagare Eva Uggla

Tilltalade
Emran Osmani (19891109-7759)
Företräds av advokat Ingvar Backman.
Anhållande verkställt 2015-09-28, Häktad 2015-10-01.
Rickard Svensson (19920307-3896)
Företräds av advokat Charlotte Rudebeck.
Anhållande verkställt 2015-09-19, Häktad 2015-09-23.

Punkt 1
1.1

GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Emran Osmani)
(5000-K967942-15)
Emran Osmani har genom misshandel, hot och våld tvingat målsäganden NN 3
som inte fyllt 15 år att ha samlag samt till annan sexuell handling som med hänsyn
till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, se bilaga.
Det hände någon gång på kvällen/natten den 3 augusti 2015 i Surahammars
centrum,, Surahammars kommun.
Lagrum: 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken

1.2

Målsäganden
Sekretess NN 3
Oklart om anspråk finns
Företräds av biträdande jurist Matilda Söderlund.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 21
72103 VÄSTERÅS

Mäster Ahls gata 8, plan E

010-562 50 00

registrator.ak-vasteras@aklagare.se

Telefax

Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Västerås
Kammaråklagare Eva Uggla
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Punkt 2
2.1

GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Rickard
Svensson) (5000-K967946-15)
Rickard Svensson har genom misshandel, våld och hot tvingat målsäganden NN 4
som inte fyllt 15 år att ha samlag, se bilaga.
Det hände någon gång på kvällen/natten den 3 augusti 2015 vid Järnvägsstationen
Köpmangatan,, Surahammars kommun
Lagrum: 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken

2.2

Målsäganden
Sekretess NN 4
Oklart om anspråk finns
Företräds av biträdande jurist Matilda Söderlund.

Punkt 3
3.1

OLOVLIGT ANSKAFFANDE AV
ALKOHOLDRYCKER (Emran Osmani och Rickard
Svensson) (5000-K967942-15)
Rickard Svensson och Emran Osmani har tillsammans och i samförstånd olovligen
mot betalning överlämnat två flaskor Vodka à 70 cl till målsägandena NN 3 och
NN 4 som vid tiden för gärningen var under 20 år och därför inte hade rätt att få
sådana drycker utlämnade till sig. Det hände den 3 augusti 2015 vid Arboga
centrum, Arboga kommun
Rickard Svensson och Emran Osmani begick gärningen med uppsåt eller av
oaktsamhet.
Lagrum: 11 kap 7 § alkohollagen (2010:1622)

3.2

Målsäganden
Sekretess NN 3
Oklart om anspråk finns
Företräds av biträdande jurist Matilda Söderlund.
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Sekretess NN 4
Åklagaren för ej talan
Företräds av biträdande jurist Matilda Söderlund.

4

Muntlig bevisning

4.1

Förhör med den tilltalade Emran Osmani som som förnekar grov våldtäkt mot
barn men erkänner olovligt anskaffande av alkoholdrycker.(1,5 tim)

4.2

Förhör med den tilltalade Rickard Svensson som förnekar gärningarna.(1,5 tim)

4.3

Förhör med målsäganden NN 3 angående hennes iakttagelser av händelsen i
åtalspunkt 1 och 3 och hur hon upplevt desamma samt angående hennes
iakttagelser av händelsen i åtalspunkt 2 och då särskilt vad som föregått gärningen,
vad som framkommit om målsägandenas ålder och vad målsäganden NN 4
berättat om gärningen och sitt mående efter densamma, allt till styrkande av
gärningarna. ( 2 tim)

4.4

Förhör med målsäganden NN 4, angående hennes iakttagelser av händelsen i
åtalspunkt 2 och 3 och hur hon upplevt desamma samt angående hennes
iakttagelser av händelsen i åtalspunkt 1 och då särskilt vad som föregått gärningen,
vad som framkommit om målsägandenas ålder och vad målsäganden NN 3 berättat
om gärningen och sitt mående efter densamma, allt till styrkande av gärningarna. (
2 tim)

4.5

Förhör med vittnet NN 18, angående vad målsägandena berättat för henne om
händelserna och hur de då uppträdde och verkade må samt vilka skador hon
iakttagit på målsäganden NN 3, allt till styrkande av gärningarna.( 30 min)

4.6

Förhör med vittnet NN 6, angående hennes iakttagelser av de misstänkta i
samband med att hon letat efter målsägandena i Surahammar, vad målsägandena
berättat om händelsen samt hennes iakttagelser av hur de mått samma kväll och
efter händelsen, till styrkande av gärningarna. ( 30 min)

4.7

Förhör med vittnet NN 20, angående hennes iakttagelser av de misstänkta i
samband med att hon letat efter målsägandena i Surahammar, vad målsägandena
berättat om händelsen samt hennes iakttagelser av hur de mått samma kväll och
efter händelsen, till styrkande av gärningarna. ( 30 min)

4.8

Förhör med vittnet Alf Neljestam angående hans iakttagelser av Emran Osmani
och Rickard Svensson och bilen SKP424 samt målsägandena i Surahammar den 3
augusti 2015 på kvällen till styrkande av hur de uppträtt och att Emran Osmani
och Rickard Svensson druckit alkohol.(15 min)
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5

Övrig bevisning

5.1

Karta över brottsplatserna i Surahammar s. 288 i fu-prot.

5.2

Fotografier från vallning som polisen gjort med målsägandena efter den 3 augusti
till styrkande av färdvägen från Västerås-Arboga-Hallsta krog och Surahammar
samt brottsplatserna i Surahammar, s. 296-320 samt s. 322 i fu-prot.

5.3

Kontoutdrag från målsäganden NN 3 konto, PM från polisen samt fotografier från
bankomat på Ahlöfsgatan i Arboga till styrkande dels av att köp gjorts på butiken
Xkrysset i Västerås och dels att uttag gjorts på 200 kronor i bankomat i Arboga
den 3 augusti 2015, s. 323, 325-329 i fu-prot.

5.4

Utskrift av sms till målsäganden NN 3:s telefon, till styrkande av att Rickard
Svensson tagit kontakt med målsäganden efter den 3 augusti och att han då kallat
målsäganden NN 4 för apa, s. 333-334 i fu-prot.

5.5

Journalanteckningar, rättsläkarintyg med fotografier samt analysbesked avseende
målsägande NN 3 till styrkande av fysiska skador och psykiskt mående samt
alkoholpåverkan i samband med gärningen, s. 337-351 i fu-prot

5.6

Journalanteckningar, rättsintyg med fotografier samt analysbesked avseende
målsägande NN 4 till styrkande av fysiska skador samt alkoholpåverkan, s.352364 i fu-prot.

5.7

Registerutdrag avseende personbil SKP424 samt protokoll från
fordonsundersökning till styrkande av att aktuell bil ägdes av Emran Osmani vid
tiden för gärningen, att bilen har tonade rutor på sidorna bak och i bakrutan samt
att den har centrallås, s. 366-376 i fu-prot

5.8

Beslagsprotokoll , Protokoll över DNA-undersökning samt sakkunnigutlåtande
från NFC avseende målsägande NN 3, utvisande spermaförekomst från Emran
Osmani på målsäganden NN 3:s kropp, till styrkande av gärningen i åtalspunkt 1,
s. 379-388, 403-410 samt 438-439 i fu-prot

5.9

Beslagsprotokoll, protokoll över DNA-undersökning samt sakkunnigutlåtande från
NFC avseende målsägande NN 4 utvisande att någon sperma inte anträffats vid
undersökningen samt att något sekret/DNA som kan knytas till annan person än
målsäganden inte påvisats, s. 390-401, 411-421 samt s. 436-437 i fu-prot.

5.10

Fotografi på Rickards Svenssons tatuering på händerna, till styrkande av dess
utseende, s. 425 i fu-prot.

5.11

Smittskyddsinformation, s. 429-433 i fu-prot

5.12

Beslagsprotokoll samt fotografi av i beslagtagen vodkaflaska till styrkande av att
målsägandena NN 3 och NN 4 köpt alkohol av Rickard Svensson och Emran
Osmani, s. 437 och 399 i fu-prot.
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Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2½-3 dagar. Sakframställan beräknas ta ca
20 min.
Hänvisning till handlingar önskas avseende all skriftlig bevisning.

Bilaga 2
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Bilaga 3

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 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 dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen 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 prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet 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 skadeståndstalan 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

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

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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 angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden 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 målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

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

www.domstol.se

