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meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 6112-16

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ALI Wessam Alwan, 20010116-2352
c/o Älvnäsgården
Heduddsvägen 20
781 69 Borlänge
Medborgare i Irak
Offentlig försvarare:
Advokat Robert Nilsson
Advokatfirman Robert Nilsson AB
Kungsgatan 29, 6 tr
111 56 Stockholm
Vårdnadshavare (part)
Wessam Alwan
Norrgårdsvägen 27 Lgh 1501
184 36 Åkersberga
Åklagare
Assistentåklagare Sanna Nesser
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna
Målsägande
Hanne Wigren
Malmstigen 18
184 64 Åkersberga
Målsägandebiträde:
Advokat Lottie Adding
Adding Advice Advokatbyrå AB
Marknadsvägen 15, 12 tr
183 34 Täby
___________________________________

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 696 01
08-561 695 01
E-post: brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2016-05-16, Åtalet ogillas såvitt avser taget om Hanne Wigrens nacke.
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Ali Alwan ska genomgå ungdomsvård enligt ungdomskontrakt, se bilaga
1.
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Med ogillande av Hanne Wigrens skadeståndsyrkande i övrigt ska Ali Alwan och Wessam
Alwan solidariskt betala skadestånd till Hanne Wigren med 5 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 maj 2016 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Robert Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 39 307 kr. Av beloppet
avser 7 861 kr mervärdesskatt.
2. Lottie Adding tillerkänns ersättning av allmänna medel med 36 555 kr. Av beloppet
avser 7 311 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åtalet
Åklagaren har yrkat att Ali Alwan ska dömas för sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 1
st. alternativt 2 st. brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivning.
Ali Alwan har ofredat Hanne Wigren, som då var 14 år, på ett sätt som
kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att ta ett tag
om hennes nacke och smeka henne på stjärten. Det hände den 16 maj
2016 i Åkersberga sporthall, Hackstavägen 43, Österåkers kommun.
Ali Alwan begick gärningen med uppsåt. Ali Alwan hade åtminstone
skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Hanne Wigren har biträtt åtalet.

Skadestånd
Hanne Wigren har yrkat att Ali Alwan ska betala skadestånd med 7 400 kr, varav
5 000 kr avser kränkning och 2 400 kr sveda och värk. På beloppen yrkas ränta
enligt 6 § räntelagen från den 16 maj 2016 till dess betalning sker.

Hanne Wigren har även yrkat att Ali Alwans vårdnadshavare enligt 3 kap 5 §
skadeståndslagen solidariskt med Ali Alwan ska utge det begärda skadeståndet,
dock högst med en femtedel av prisbasbeloppet, jämte yrkad ränta.

Inställning
Ali Alwan har förnekat gärningen och gjort gällande att han inte befunnit sig på
platsen vid tiden för den påstådda gärningen.

Ali Alwan har bestritt det enskilda anspråket och inte vitsordat något belopp som
skäligt i och för sig.
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Wessam Alwan har bestritt det enskilda anspråket och inte vitsordat något belopp
som skäligt i och för sig.

UTREDNING

Åklagaren har, utöver förhör med Ali Alwan, åberopat förhör med målsäganden
Hanne Wigren och vittnet Emma Engman Nyquist.

Ali Alwan har som skriftlig bevisning åberopat utskrift från inpasseringskontroll
från Friskis och Svettis i Åkersberga, beslagsprotokoll, sin fars dagboksanteckningar samt Rushdie Alwans uppgifter till polisen så som de nedtecknats i
polisförhör. Ali Alwan har även åberopat förhör med sin far Wessam Alwan.

I målet är i huvudsak följande utrett. I polisanmälan den 24 maj 2016 påstods Ali
Alwan ha smekt Hanne Wigren på stjärten den 16 maj 2016 i Åkersberga sporthall
när hon var där för att träna innebandy. Ali Alwan har invänt att han inte befann sig
på platsen. Han har och har hänvisat till att han kl. 17.06 loggade in på Friskis och
Svettis i Åkersberga. Av utredningen framgår att avståndet mellan Friskis och
Svettis i Åkersberga och Åkersberga Sporthall är 1,1 km.

Hanne Wigren har berättat i huvudsak följande. Hon åkte buss till sporthallen för att
träna innebandy och kom fram ca 16.40. Utanför hallen träffade hon Emma. De
gick tillsammans in i hallen, ca 16.45. I trappan upp stod två killar (Ali Alwan och
hans kompis X). Hon kände igen Ali Alwan från ett tillfälle i sporthallen veckan
innan då han hade bett att få bli Snap Chat-kompis med henne. Hon visste dock inte
vad han hette, varken vid det första tillfället eller det nu aktuella. På övervåningen
gick Emma och X framför henne. Ali Alwan tog ett grepp om hennes nacke och de
fortsatte att gå mot omklädningsrummen. Hon ruskade på huvudet för att komma
loss. Han släppte då greppet. Han tog då hennes innebandyklubba. Hon bad att få
tillbaka den. Han vägrade att ge den tillbaka om hon inte gav honom en kram. Hon
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sa att hon inte ville det. Eftersom han inte gav henne klubban kände hon sig till slut
tvungen att ge honom en kram. I samband med det smekte han henne på rumpan
med ena handen. Det kändes jobbigt, eftersom hon inte ville och inte ens kände
honom. Smekningen, som varade någon sekund, uppfattade hon som avsiktlig och
inte något som skedde av misstag. Hon tog tillbaka klubban och gick in i omklädningsrummet. Ali Alwan och X gick mot receptionen och lämnade platsen. Hon
tränade sedan innebandy som vanligt. Hon förstod att Ali Alwan gick på Prolympiaskolan, där hon hade kompisar. En eller två dagar därpå visade kompisarna bilder
på en kille (Ali Alwan), som hon kände igen som den som hade tafsat henne på
baken. Under resten av innebandysäsongen vågade hon inte åka buss ensam. Hennes föräldrar skjutsade henne därför till träningen varje gång och hon såg till att bli
mött av en kompis utanför hallen. Hon vågade inte heller vistas i centrum eller på
andra offentliga platser efter händelsen. Hon har hela tiden gått i skolan som vanligt.

Ali Alwan har uppgivit i huvudsak följande. Han slutade skolan vid 13-tiden och
gick därefter direkt hem till sin far. Senare på eftermiddagen, omkring tio i fem,
gick han tillsammans med sin far till Friskis och Svettis där han tränade. Han har
aldrig träffat Hanne Wigren förrän i samband med förhandling i tingsrätten.

Emma Engman Nyquist har i huvudsak bekräftat Hanne Wigrens uppgifter. Hon har
dock förklarat att hon inte såg Ali Alwan smeka Hanne på rumpan. Däremot har
hon berättat att Hanne berättade om detta när hon kom in i omklädningsrummet
omedelbart efteråt.

Wassem Alwan har bekräftat sin sons uppgifter.
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Av inpasseringsuppgifterna från Friskis och Svettis i Åkersberga framgår att Ali
Alwan loggade in där den 16 maj 2016 kl. 17.06. Av utredningen framgår att
avståndet mellan Friskis och Svettis i Åkersberga och Åkersberga Sporthall är 1,1
km.

Målsägandens uppgifter, som varit detaljerade och fria från motsägelser, är trovärdiga. De vinner även stöd av vad vittnet berättat. Uppgifterna motsägs inte heller
av utskriften från inpasseringsuppgifterna från Friskis och Svettis. Det var således
fullt möjligt för Ali Alwan att ta sig en dryg km från sporthallen omkring 16.45, då
påstådd gärning ägt rum, till Friskis och Svettis kl. 17.06. Det saknas skäl att ifrågasätta målsägandens uppgifter. Dessa ska därför läggas till grund för bedömningen.
Åtalet såvitt gäller påstådd smekning mot hennes stjärt är därmed styrkt och ska
bedömas som sexuellt ofredande. Påståendet om att Ali Alwan tagit ett tag om
Hanne Wigrens nacke kan dock inte anses utgöra en del av ett sexuellt ofredande.
Åtalet i den delen ska därför ogillas.

Av utredningen framgår att Ali Alwan och Hanne Wigren är födda samma år, 2001,
samt att Hanne Wigren har ett åldersadekvat utseende. Även om det inte är visat att
Ali Alwan visste hur gammal Hanne Wigren var, måste han haft att räkna med att
hon kunde vara under 15 år. Han hade därmed skälig anledning att anta att hon
kunde vara under 15 år. Han ska därför dömas i enlighet med 6 kap. 10 § första
stycket brottsbalken.

Enskilt anspråk
Hanne Wigren är berättigad till kränkningsersättning. Det yrkade beloppet, 5 000
kr, är skäligt och ska bifallas.
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Hanne Wigren har dock inte förmått styrka att hon även är berättigad till ersättning
för sveda och värk. Hennes yrkande i denna del ska därför ogillas.

Wessam Alwan ska i egenskap av vårdnadshavare förpliktas att solidariskt med sin
son betala skadeståndet till målsäganden.

Påföljd
Ali Alwan förekommer inte i belastningsregistret. Av yttrande från socialnämnden i
Österåkers kommun framgår att han har ett särskilt vårdbehov samt att han på frivillig väg sedan den 9 december 2016 befinner sig på ett HVB-hem med stöd av
socialtjänstlagen. I bifogat ungdomskontrakt föreslås att han ska erhålla vård på
HVB-hemmet fram till slutet av mars 2017. Ali Alwan har samtyckt till ungdomskontraktet.

Påföljden för sexuellt ofredande mot en underårig hade för en vuxen bestämts till ett
kortare fängelsestraff. Med hänsyn till att Ali Alwan endast är 15 år finns möjlighet
att döma till annan påföljd.

Tingsrätten delar socialnämndens uppfattning att Ali Alwan har ett särskilt vårdbehov och att den föreslagna vården är lämplig. Han ska därför dömas till ungdomsvård i enlighet med detta.

Ersättning
Försvararens och målsägandebiträdets ersättningsanspråk är skäliga och ska
bifallas.

Med hänsyn till Ali Alwans ekonomiska förhållanden ska kostnaderna stanna på
staten.
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Övrigt
Med hänsyn till att fängelse ingår i straffskalan ska Ali Alwan förpliktas att betala
800 kr till brottsofferfonden.
HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 2 (DV 400).
Överklagande, som ställs till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 3
januari 2017.

Susanne Allgårdh

I avgörandet har rådmannen Susanne Allgårdh samt nämndemännen Kim Skerving,
Abbas Afshinnejad, och Georg Leffler deltagit. Rätten är enig.

Bilaga 1
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Bilaga 2

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
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