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Sollentuna

Mål nr B 4613-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Lars Tyllered
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Målsägande
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Charlotte Frisack Brodin
Allfarvägen 31
191 47 Sollentuna
Tilltalad
JONATAN Kåre Sölvberg, 941124-8157
Hajkvägen 9
195 32 Märsta
Medborgare i Norge
Offentlig försvarare:
Advokat Yüksel Özkan
Advokatfirman Yüksel Özkan AB
Scheelegatan 1, 2 tr
112 23 STOCKHOLM

DOMSLUT
Begångna brott
Försök till våldtäkt

Lagrum
6 kap 1 § 1 st och 15 § samt 23 kap 1 §
brottsbalken

Påföljd m.m.
1.

2.

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Ungdomsvård
- Särskild föreskrift: Jonatan Sölvberg ska följa det ungdomskontrakt som
socialtjänsten i Sigtuna kommun har upprättat, bilaga 2.
Ungdomstjänst 100 timmar

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
attunda.tingsratt@dom.se
E-post:
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

2
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 4

DOM
2012-07-06

B 4613-12

Andra lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Jonatan Sölvberg ska utge skadestånd till målsäganden med 35 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 juni 2012 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för de uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan
röja målsägandens identitet. Detta avser även det fotografi av målsäganden, det flygfoto
och den karta som förevisats (aktbil. 6, s. 42-44). Detsamma ska gälla målsägandens
identitetsuppgifter i bilaga 1 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Yüksel Özkan tillerkänns ersättning av allmänna medel med 19 369 kr. Av
beloppet avser 11 447 kr 50 öre arbete, 3 867 kr 50 öre tidsspillan, 180 kr utlägg
och 3 874 kr mervärdesskatt.
2. Charlotte Frisack Brodin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 30 938 kr.
Av beloppet avser 15 665 kr arbete, 5 525 kr tidsspillan, 3 560 kr utlägg och
6 188 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Jonatan Sölvberg ska dömas för försök till våldtäkt enligt
följande gärningsbeskrivning.

Jonatan Sölvberg har den 11 juni 2012 i skogspartiet mellan Tvärvägen och
Monumentvägen, Sigtuna kommun, med våld försökt tvinga målsäganden till
samlag eller därmed jämförlig sexuell handling. Våldet har bestått i att Jonatan
Sölvberg dragit omkull målsäganden, tagit ett tag runt hennes hals, hållit för
hennes mun samt hållit fast henne med sina armar och/eller sin kroppstyngd. Av
detta har målsäganden tillfogats smärta och rivsår. Fara för brottets fullbordan har
förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Lagrum: 6 kap. 1 § första stycket och 15 § första stycket samt 23 kap. 1 §
brottsbalken

Målsäganden har biträtt åtalet och yrkat att Jonatan Sölvberg ska förpliktas att
betala skadestånd till henne med 35 000 kr, varav 30 000 kr för kränkning och
5 000 kr för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 juni 2012
till dess betalning sker.

Målsägandens identitetuppgifter framgår av bilaga 1 som omfattas av sekretess.

DOMSKÄL

Skuld

Jonatan Sölvberg har erkänt gärningen.
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Målsäganden har hörts och berättat följande. Hon var på väg hem från skolan. När
hon gick genom ett skogsområde hörde hon springande steg bakom sig. Hon vände
sig om och såg en kille någon meter ifrån sig. Killen drog ner henne på marken så
att hon blev liggande på rygg. Därefter la han sig över henne och höll för hennes
mun. Han sa åt henne att vara tyst. Han tog också ett struptag på henne. Han stack
in handen under hennes tröja och försökte ta på hennes bröst. Han försökte också
dra ner hennes byxor men hon tog bort hans hand. Hon uppfattade honom som
stressad och nervös. Hon sa till honom att han fick göra vad han ville bara hon fick
ta upp sin mobil som hon hade tappat. När han flyttade på sig tog hon upp mobilen
och sprang därifrån. I samband med händelsen fick hon ett rivmärke på kinden. Hon
hade också ont i axeln under några dagar.

Hörd över åtalet har Jonatan Sölvberg berättat följande. Han fick syn på
målsäganden när han var på väg hem från skolan. Han sprang mot henne och
kastade sig på henne. Han vet inte vad som flög i honom. Han försökte ta på henne
men kom aldrig riktigt innanför kläderna. Det stämmer att han höll för hennes mun
och sa till henne att vara tyst. Han har dock inget minne av att han skulle ha tagit
struptag på henne. Han försökte inte heller att dra av hennes byxor. Hans avsikt var
att ha samlag. När han såg att hon var rädd släppte han taget om henne. Han
försökte inte följa efter henne när hon sprang därifrån. Han tänkte inte så mycket
under själva händelsen.

Åklagaren har åberopat vissa fotografier samt en karta över det aktuella området.

Tingsrättens bedömning.

Jonatan Sölvbergs erkännande stöds av målsägandens uppgifter. Deras berättelser
om vad som inträffat har i allt väsentligt varit samstämmiga. Målsäganden har dock
lämnat en mer detaljerad berättelse än Jonatan Sölvberg om det våld som han
använt mot henne. Någon anledning att betvivla hennes uppgifter föreligger inte.
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Genom målsägandens uppgifter är det således styrkt att Jonatan Sölvberg utsatt
henne för våld i den omfattning som åklagaren påstått. Jonatan Sölvberg har själv
medgett att syftet med hans agerande varit att tvinga målsäganden till samlag. Fara
för brottets fullbordan har förelegat. Jonatan Sölvberg ska dömas för försök till
våldtäkt. Ett fullbordat brott hade inte varit att bedöma som mindre grovt enligt
6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken.

Påföljd

Jonatan Sölvberg är 17 år gammal och förekommer inte i belastningsregistret.

Socialtjänsten har i ett yttrande gjort bedömningen att Jonatan Sölvberg har ett
särskilt vårdbehov och att den vård han behöver bör ges inom psykiatrin och följas
upp av socialtjänsten. Socialtjänsten har till yttrandet bifogat ett ungdomskontrakt
enligt vilket Jonatan Sölvberg ska genomföra samtalskontakt genom kommunens
öppenvårdsinsats Familjeteamet och ta emot den vård som barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ger eller rekommenderar. Det har vid huvudförhandlingen
framkommit att Jonatan Sölvberg påbörjat en samtalskontakt hos BUP och att
denna kontakt ska fortsätta i början av hösten. Jonatan Sölvberg och hans
vårdnadshavare har samtyckt till den föreslagna vården. Jonatan Sölvberg har
uppgett att han kommer att ta emot den hjälp som BUP erbjuder. Han har bedömts
lämplig för och samtyckt till ungdomstjänst.

Tingsrättens bedömning.

Det brott som Jonatan Sölvberg har gjort sig skyldig till är av allvarlig art och har
ett högt straffvärde. För en vuxen person motsvarar straffvärdet fängelse ett år och
sex månader. Jonatan Sölvberg var dock bara 17 år när brottet begicks. Hans
ungdom ska därför beaktas särskilt vid straffmätningen. Efter beaktande av hans
ålder uppgår straffvärdet till fängelse sex månader.
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Eftersom Jonatan Sölvberg begått brottet innan han fyllt 18 år krävs synnerliga skäl
för att han ska dömas till fängelse. Några sådana synnerliga skäl föreligger inte.
Tingsrätten delar socialtjänstens uppfattning att Jonatan Sölvberg har ett särskilt
vårdbehov. Den lämpligaste påföljden för honom är därför ungdomsvård. Enligt
tingsrättens mening finns det, trots att de åtgärder socialtjänsten planerar inte
framstår som särskilt ingripande, möjlighet att döma till en sådan påföljd. En
förutsättning är dock att ungdomsvården förenas med ungdomstjänst 100 timmar.

Skadestånd

Jonatan Sölvberg har medgett att utge skadestånd till målsäganden med 23 000 kr,
varav 20 000 kr för kränkning och 3 000 kr för sveda och värk, jämte ränta.

Med hänsyn till tingsrättens bedömning i skuldfrågan är Jonatan Sölvberg
skadeståndsskyldig gentemot målsäganden. Målsäganden har berättat att hon har
mått mycket dåligt till följd av händelsen och att hon har drabbats av ångest och
panikkänslor. Med hänsyn till gärningens karaktär och de uppgifter målsäganden
lämnat anser tingsrätten att det yrkade skadeståndsbeloppet är skäligt.

Övrigt

Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska Jonatan Sölvberg betala föreskriven avgift
till brottsofferfonden.

Försvararen och målsägandebiträdet ska tillerkännas begärd ersättning. På grund av
Jonatan Sölvbergs ungdom ska kostnaderna stanna på staten.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400)
Ett överklagande ska vara ställt till Svea hovrätt och ska ha kommit in till
tingsrätten senast den 27 juli 2012.

På tingsrättens vägnar

Mathias Wastesson

Bilaga 2
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Bilaga 3

Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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.
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,

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

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med 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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.
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