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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 3

DOM
2012-09-12
meddelad i
Sollentuna

Mål nr B 4439-12

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Gunnel Skeppholm
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Tilltalad
Lennart NICLAS Alm, 880508-0515
Malmgatan 26 B Lgh 1202
641 32 Katrineholm
Medborgare i Sverige
Offentlig försvarare:
Advokat Carl-Henning Möllerström
Advokatkompaniet Sollentuna AB
Box 77
191 21 Sollentuna

DOMSLUT
Begångna brott
Misshandel

Lagrum
3 kap 5 § brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 60 å 100 kr
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
Carl-Henning Möllerström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 895 kr. Av
beloppet avser 3 916 kr och 979 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad
ska Niclas Alm till staten återbetala 2 000 kr.

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

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
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PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Gunnel Skeppholm
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Tilltalad
LENNART Olof Anders Alm, 560924-1152
Såningsvägen 75
175 52 Järfälla
Medborgare i Sverige
Offentlig försvarare:
Advokat Magnus Bungsmuhr
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
102 47 Stockholm

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 270 kr
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Magnus Bungsmuhr tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 864 kr. Av
beloppet avser 7 833 kr arbete, 1 658 kr tidsspillan och 2 373 kr mervärdesskatt.
2. Jessica Lindgren tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 5 679 kr. Av beloppet avser 3 990 kr arbete, 553 kr
tidsspillan och 1 136 kr mervärdesskatt.
3. Lennart Alm ska till staten återbetala kostnaderna för kostnaden för försvaret och
målsägandebiträdet.

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

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
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat i enlighet med stämningsansökan, domsbilaga 1 med de
justeringar som framgår av bilagan.

Lennart Alm har förnekat sexuellt ofredande.

Niclas Alm har erkänt att han har tillfogat Lennart Alm smärta genom att slå honom
i ansiktet en gång med knuten hand.

DOMSKÄL

Bakgrund

Familjen Alm hade kvällen den 31 mars 2012 en fest hemma i bostaden för att fira
att ena sonen fyllde 18 år. Lennart Alm, sonen Niclas Alm och brorsdottern Emma
Alm var med på festen. Åklagaren har påstått att Lennart Alm under kvällen kysste
Emma Alm på munnen vid ett tillfälle. Detta har Lennart Alm förnekat då han inte
har något minne av kvällen. Niclas Alm har förklarat att han blev upprörd över vad
Lennart Alm hade påståtts göra och slog då honom i ansiktet. Ambulans kallades till
platsen med anledning av en senare händelse som inte omfattas av åtalet.

Förhör

Emma Alm har i förhör berättat i huvudsak följande. Hon hade druckit en del vin
men kände att hon hade kontroll över situationen. Hon satt och pratade vid
middagsbordet när Lennart Alm kom fram och pussade henne. Lennart Alm var
berusad och hade innan dess legat och sovit på soffan. Han kom fram från
ingenstans och pussade henne på munnen intensivt i några sekunder. Han såg
berusad ut och han tog tag i hennes stolsrygg med ena handen för att få stöd. Det
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var ingen familjepuss och det var inte lämpligt. Det var en kärlekspuss och hon
kunde känna hans tunga. Hon blev chockad och puttade bort honom. Lennart Alm
gick tillbaka in till vardagsrummet och hon tror att han la sig i soffan igen. Hon
kände sig äcklad av det som hände och hon gick hem. Efter händelsen har det varit
jobbigt då hon alltid har sett Lennart Alm som en extrapappa. De har inte kunnat
prata med varandra efteråt.

Lennart Alm har i förhör berättat i huvudsak följande. Han hade druckit mycket den
kvällen. Han minns att han blev trött och att han gick och la sig på soffan. Efter
detta har han vaga minnesbilder. Han minns inte att han vaknade till under kvällen
men det måste ha varit så. Han minns inte att han gick ut i matsalen. Han kan inte
tänka sig att han skulle ha pussat Emma Alm på något sexistiskt sätt då det inte
skulle vara likt honom. Han tycker att det hela är konstigt. Han skulle aldrig göra en
sådan sak. Han har fått händelserna berättade för sig dagen efter. Vad han tidigare
sagt i förhör om vad som hände den kvällen kommer från vad andra har berättat för
honom. Han ville förklara så gott det gick för polisen trots att han inte mindes
något. Han minns inte att det hände något mellan honom och Niclas Alm. Han hade
huvudvärk dagen efter och ett par jack i bakhuvudet. Huvudvärken kan ha orsakats
av hans alkoholintag.

Natalie Alm har i förhör berättat i huvudsak följande. Hon hade druckit en del under
kvällen och hon var glad och lite berusad. De satt ner tillsammans vid
middagsbordet när Lennart Alm gick fram till Emma Alm. Lennart Alm kom från
hallen eller möjligen vardagsrummet. Lennart Alm kom bakifrån och vred runt
Emma Alm. Han la händerna om kinderna och gav Emma Alm en kyss. Det var
ingen snabb puss men det var heller ingen lång kyss. Emma Alm blev chockad av
tilltaget och började gråta.

Niclas Alm har i förhör berättat i huvudsak följande. Han hade druckit en del under
kvällen men han kände sig ganska okey. Det var dock flera saker som hade stört
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honom under kvällen. Han såg inte vad som hände mellan Emma Alm och Lennart
Alm då han stod med ryggen mot dem. Efteråt fick han klart för sig vad som hade
hänt. Emma Alm såg efter händelsen lite brydd ut. Hon var kanske chockad. Alla
runt omkring henne reagerade starkt på händelsen och plötsligt brast Emma Alm ut
i gråt. Det var när hon började gråta som det slant för honom och han gick ut för att
slå Lennart Alm. Lennart Alm var knappt kontaktbar men vaknade till i soffan. Han
slog Lennart Alm med två slag. Ett är han ganska säker på träffade i ansiktet. Då
Lennart Alm skyddade sig med armarna kan det andra slaget ha träffat dem men det
är han inte säker på. Han är dock säker på att båda slagen träffade Lennart Alm.
Lennart Alm blev arg men verkade inte förstå vad som hände.

Skuldfrågor

Åtalspunkt 1

Emma Alm har lämnat en detaljerad berättelse som inte präglats av någon
överdrivenhet. Emma Alms uppgifter framstår som trovärdiga och tillförlitliga. De
vinner också stöd av vad Natalie Alm har berättat. Till detta kommer att Lennart
Alm vid polisförhör några veckor efter händelsen vidgick att han pussade Emma
Alm på munnen vid aktuellt tillfälle. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten
styrkt att Lennart Alm har begått påstådd gärning.

Åtalspunkt 2

Niclas Alm har lämnat en detaljerad och trovärdig berättelse om av vad som hände
den aktuella kvällen. Den finns ingen anledning att betvivla hans uppgifter. Det är
inte styrkt något annat än att ett knytnävsslag träffade i ansiktet. Detta måste ha
gjort ont. Mot bakgrund av att det inte finns någon närmare utredning om slaget är
det inte visat annat än att det var fråga om en lindrig smärta. På grund härav ska
gärningen rubriceras som ringa misshandel.
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Påföljdsfrågor

Lennart Alm förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes till
skyddstillsyn i mars 2011 avseende olovlig körning och grovt rattfylleri. I målet har
han uppgett att han lever under ordnade förhållanden. Han ska nu dömas för
sexuellt ofredande. Varken gärningens art, som i och för sig innefattar en inte
obetydlig kränkning av målsäganden, eller dess straffvärde eller tidigare brottslighet
motiverar annan påföljd än dagsböter.

Niclas Alm förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret avseende en
hastighetsöverträdelse i januari 2008 där påföljden blev penningböter. I målet har
han uppgett att han lever under ordnade förhållanden. Tingsrätten bestämmer
påföljden till dagsböter.

Övrigt

Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska Lennart Alm och Niclas Alm åläggas att
betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Försvararena och målsägandebiträdet tillerkänns ersättning i enlighet med sina
yrkanden. Återbetalningsskyldighet åläggs enligt gällande regler.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ska vara ställt till Svea hovrätt och ska ha kommit in till
tingsrätten senast den 3 oktober 2012.

På tingsrättens vägnar

Anna Flodin

Bilaga 1

ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 3
INKOM: 2012-09-10
MÅLNR: B 4439-12
AKTBIL: 20

Bilaga 2

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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