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2014-04-04
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr B 218-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Lena-Marie Bergström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Tilltalad
Oliver Silnäs, 980202-4332
Gösvägen 9
374 51 Asarum
Offentlig försvarare:
Advokat Nils-Håkan Håkansson
Nils-Håkan Håkanssons Advokatbyrå AB
Ronnebygatan 10
374 35 Karlshamn

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 20 timmar
Andra lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Följande åtal ogillas
Olaga hot .
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i yttrande enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare ska bestå i målet.

Postadress
Box 319
371 25
KARLSKRONA

Besöksadress
Rådhuset, Stortorget

Telefon
Telefax
0455-33 54 00
0455-268 58
E-post: blekinge.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Åke Lund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 6 841 kr. Av beloppet avser 3 828 kr arbete, 1 462 kr
tidsspillan, 183 kr utlägg och 1 368 kr mervärdesskatt.
2. Nils-Håkan Håkansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätteliga 16
973 kr. Av beloppet avser 10 208 kr arbete, 2 925 kr tidsspillan, 446 kr utlägg och 3
394 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Oliver Silnäs har förnekat gärningarna.

UTREDNING
Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1.

De i målet hörda personerna har berättat i huvudsak följande.

Pranver (VERA) Latifaj: Hon arbetar i skolan som elevassistent. Hon satt i cafeterian tillsammans med Kristoffer (GUNNAR) Gunnarsson och Marie-Louise
Söderdahl och spelade Uno. Oliver Silnäs började sjunga ”Vera och Gunnar är
kära i varandra”. Oliver Silnäs satte igång det hela och en annan pojke, som var
under 15 år och hängde på. De började sjunga väldigt högt om henne och Kristoffer
Gunnarsson hur de hade sex. Oliver Silnäs sa bl.a. ”knulla mig hårdare Gunnar, du
är så sexig, knulla mig”. Pojkarna stönade också. Oliver Silnäs ringde även till hennes telefon, men hon svarade inte. Oliver Silnäs ropade sedan på henne. När hon
kom fram till honom sa han ”sug min kuk”. Hon och Kristoffer Gunnarsson försökte prata Oliver Silnäs till rätta. Hon kände sig väldigt kränkt av uttalandena.
Tidigare under dagen hotade Oliver Silnäs Kristoffer Gunnarsson med att ”när han
blev 18 år skulle han döda denne, ha sönder dennes bil”.

Kristoffer Gunnarsson: Han är elevstödjare för att förebygga mobbing. Oliver
Silnäs och en annan pojke hotade honom tidigare under dagen och sedan blev det
fler hot i cafeterian. Han kände inte obehag så länge som han var kvar i skolan, men
ju längre han gick och funderade kändes det allt obehagligare. Han tror inte att
Oliver Silnäs menade allvar med hoten.
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Oliver Silnäs och en annan pojke satt i cafeterian och skrek saker under 30 minuter.
Han tyckte att uttalandena var kränkande. Pranver Latifaj gick fram till Oliver
Silnäs och pratade, men han hörde inte vad de sa.

Oliver Silnäs: Han och tre andra pojkar satt i cafeterian. Han sa att Vera och Gunnar
var kära i varandra. Pojken som satt till vänster om honom skrek grövre saker. Han
flinade lite, men sa inte de saker Vera uppgett. Det var andra personer som sa detta.
Vera kom fram till honom, samtidigt som han vände sig mot henne och sa ”sug min
kuk”, men det var åt kamraten som satt till vänster om honom som det var riktat.

En gång när de var uppe i slöjden och larvade sig lite sa Kristoffer Gunnarsson åt
honom ”kom igen när du är 18 år”. Han har aldrig hotat Kristoffer Gunnarsson eller
med att slå sönder dennes bil.

Marie-Louise Söderdahl: Hon arbetar som elevstödjare. Hon satt i cafeterian och
spelade Uno. Oliver Silnäs satt lite längre bort i en soffa. Hon hörde Oliver Silnäs
ropa bl.a. att ”Gunnar skulle knulla Vera i röven”. Detta pågick i cirka en timme.
Oliver Silnäs busringde också till Pranver Latifaj. De sa åt Oliver Silnäs och de
andra pojkarna att sluta, men de fortsatte ändå. Pranver Latifaj gick fram till Oliver
Silnäs för att denne skulle sluta, men hon hörde inte vad som sades.

Oliver Silnäs har tidigare gjort tecken som har inneburit hot mot såväl henne som
Kristoffer Gunnarsson.

DOMSKÄL
Skuld
Oliver Silnäs har förnekat gärningarna.

Latifaj Pranver och Kristoffer Gunnarsson har båda samstämmigt uppgett att de hört
Oliver Silnäs under en lång stund fälla uttalanden med sexuell innebörd på sätt
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åklagaren gjort gällande. Målsägandenas uppgifter stöds av vad vittnet MarieLouise Söderdahl har uppgett. Tingsrätten finner att Oliver Silnäs uttalanden haft
sådan innebörd att de varit ägnade att kränka målsägandenas sexuella integritet. Mot
bakgrund härav är det styrkt att Oliver Silnäs gjort sig skyldig till sexuellt ofredande.

Vad härefter avser det uttalande Oliver Silnäs fällt när Latifaj Pravner kommit fram
till honom har Oliver Silnäs gjort gällande att det har varit menat åt kamraten som
suttit till vänster om honom. I avsaknad av annan bevisning finner tingsrätten att det
råder visst tvivel om huruvida Oliver Silnäs uttalande varit riktat mot Latifaj
Pravner. Gärningen är därmed inte styrkt i denna del.

Det är slutligen utrett att Oliver Silnäs samma dag har hotat Kristoffer Gunnarsson
på sätt åklagaren gjort gällande. För att ett olaga hot ska vara straffbart krävs inte att
den hotade verkligen blivit rädd, men från det straffabara området utesluts sådana
fall när det för den hotade varit uppenbart att hotet inte varit allvarligt menat. Redan
genom Kristoffer Gunnarssons egna uppgifter framgår att han inte tagit hoten på
allvar när de uttalats och att han inte trott att Oliver Silnäs menat allvar med dem.
Åtalet ska därför i denna del ogillas.

Påföljd
Oliver Silnäs var 15 år när gärningen begicks och förekommer under tre avsnitt i
belastningsregistret. Han dömdes den 6 februari 2014 för olaga hot, vårdslöshet i
trafik och olovlig körning till ungdomstjänst 20 timmar. Det senaste avsnittet avser
åtalsunderlåtelse den 3 mars 2014 för olovlig körning den 10 januari 2014.

Av yttrande från socialnämnden i Karlshamns kommun framgår att Oliver Silnäs
lever under ordnade förhållanden och att han inte har något särskilt behov av vård
eller annan åtgärd från socialtjänstens sida. Det framgår vidare att ungdomstjänst är
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en lämplig påföljd för Oliver Silnäs med hänsyn till hans person och övriga omständigheter.

Eftersom det inte har framkommit att Oliver Silnäs har något särskilt behov av
insatser från socialtjänsten, saknas skäl att bestämma påföljden för honom till
ungdomsvård.

Oliver Silnäs är lämplig för ungdomstjänst och har samtyckt till att dömas till detta.
Påföljden för Oliver Silnäs ska därför bestämmas till ungdomstjänst och antalet
timmar ska bestämmas till 20.

Brottsofferfond
Oliver Silnäs har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han ska
därför betala en avgift till brottsofferfonden med 500 kr.

Ersättning
Av målsägandebiträdet och försvaret begärda ersättningar bedöms som skäliga.
Kostnaderna ska, med hänsyn till Oliver Silnäs personliga och ekonomiska
situation, i sin helhet staten betala.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha kommit in
till tingsrätten senast den 25 april 2014.

Lise-Lotte Bäckström

I avgörandet har deltagit rådmannen Lise-Lotte Bäckström samt nämndemännen
Kaj Jansson, HelenWåhlin och Ingemar Mathisson. Tingsrätten var enig.

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Lena-Marie Bergström
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-03-19

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BLEKINGE TINGSRÄTT
Brottmålsenheten 7

Blekinge tingsrätt
Box 319
371 25 KARLSKRONA

INKOM: 2014-03-21
MÅLNR: B 218-14
AKTBIL: 6

TR mål:
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Silnäs, Oliver
Personnr

Medborgare i

19980202-4332

Sverige

Adress

Borgvägen 4 374 51 ASARUM
Offentlig försvarare/ombud

Håkansson, Nils-Håkan, Nils-Håkan Håkanssons Adv byrå AB, Ronnebygatan 10, 374
35 KARLSHAMN
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
OLAGA HOT, SEXUELLT OFREDANDE (K623-14)
Målsägande
Gunnarsson, Kristoffer, önskar målsägandebiträde
Latifaj, Pranver, önskar målsägandebiträde, förslagsvis samma som
Gunnarsson
Gärning
Oliver Silnäs har tillsammans och i samförstånd med en annan person den 14
januari 2014 på Stenbacka högstadieskola i Asarum, Karlshamns kommun,
ofredat Latifaj Pranver och Kristoffer Gunnarsson, på ett sätt som kunde
förväntas kränka deras sexuella integritet, genom att uttala ”Oh Gunnar, ta mig
i röven, oh vad skön du är”, och ”Oh Vera, så skön du är, sug av mig, jag får
komma i din mun” eller något med liknande innebörd samtidigt som han
stönade och gjorde juckande rörelser. Han har vidare när Latifaj Pranver gick
för att konfrontera honom uttalat ”sug min kuk” eller någon liknande samtidigt
som han pekat mot sitt underliv.
Oliver Silnäs har tid och plats som ovan tillsammans och i samförstånd med en
annan person hotat Kristoffer Gunnarsson genom att uttala ”vänta tills vi blir
18 år då ska vi slå ihjäl dig” eller något med liknande innebörd. Hotet var

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 98
37121 KARLSKRONA

Järnvägstorget 5

114 14

registrator.ak-karlskrona@aklagare.se

Telefax

010-562 61 14

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Lena-Marie Bergström

2014-03-19

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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sådant att Kristoffer Gunnarsson kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin
personliga säkerhet.
Oliver Silnäs begick gärningarna med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
4 kap 5 § 1 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsägandena Latifaj Pranver och Kristoffer Gunnarsson
Förhör med tilltalade Oliver Silnäs (förnekar)
Vittnesförhör med Marie-Louise Söderdahl angående hennes iakttagelser till
styrkande av åtalet
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 2 h

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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