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BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

DOM
2016-02-11
meddelad i
Borås

Mål nr: B 2170-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ROBERT Mattias Elmgren, 19640214-4817
c/o Mariette Elmgren
Backgårdsgatan 21
507 60 Borås
Åklagare
Assistentåklagare Katarina Kepplerus
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås

1.

Målsägande
Edna Hadziahmetovic
Lars Kaggsgatan 117 Lgh 1102
504 43 Borås
Företräds av åklagaren

2.

Linnéa Wennergren
Ekåsvägen 55
504 75 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-04-23
Påföljd m.m.
Dagsböter 50 å 50 kr
Skadestånd
Edna Hadziahmetovics skadeståndsyrkande ogillas.

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

Telefon
Telefax
033-17 70 01
033-10 30 88
E-post: norra.boras@dom.se
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § första stycket, första punkten rättegångsbalken
avgjorts i Robert Elmgrens utevaro.

Åklagaren har yrkat att Robert Elmgren ska dömas för sexuellt ofredande enligt 6
kap. 10 § andra stycket brottsbalken enligt följande gärningsbeskrivning.
Robert Elmgren har blottat sig för Linnéa Wennergren och Edna Hadziahmetovic på ett sätt
som kunde förväntas väcka obehag. Det hände den 23 april 2015 på Mariedals Ik utmed
motionsspåret vid Kransvägen, Borås stad.
Robert Elmgren begick gärningen med uppsåt.

Edna Hadziahmetovic har yrkat skadestånd av Robert Elmgren med 5 000 kr för
kränkning. På beloppet har hon yrkat ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den
23 april 2015 till dess betalning sker.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Robert Elmgren har i förhör under förundersökningen förnekat gärningen.

Han har bestritt Edna Hadziahmetovics skadeståndsyrkande.

UTREDNINGEN
Förhör har hållits med målsägandena Edna Hadziahmetovic och Linnea
Wennergren. Förhör med Robert Elmgren under förundersökningen har föredragits.
Åklagaren har lagt fram den skriftliga bevisning som anges i stämningsansökan.

Edna Hadziahmetovic har berättat följande. Hon och Linnea Wennergren tränade
och valde att springa i motsatt varv jämfört med andra. En man satt på en bänk,
omkring 5-6 meter från motionsspåret. De blev chockade när han tog fram sin
penis. Hans ansikte var vänt mot målsägandena. De vågade inte titta närmare på
honom. Edna såg att han hade byxorna nere, runt låren. Han onanerade medan han
tittade på målsägandena. Han följde dem med blicken. Första gången tittade hon
några sekunder, när hon tittade igen såg hon att han fortsatte att titta på dem. Hon
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ringde polisen. Hon följde med polisen och pekade ut mannen som då befann sig 610 meter från platsen där han tidigare hade suttit. Han såg exakt likadan ut som hon
hade tidigare sett vid motionsspåret. Han hade grått hår, var i 50 års ålder och bar
kläder av märket Adidas med vita ränder. Hon har inte gått tillbaka till området
efter händelsen. Hon upplevde händelsen som obehagligt eftersom mannen tittade
hela tiden på dem. Hon kommer inte att gå dit ensam och kommer inte att springa
spåret. Hon kände sig kränkt av situationen.

Linnea Wennergren har uppgett följande. Den aktuella dagen hade de träning med
hanbollslaget. Hon och Edna Hadziahmetovic valde att springa högervarvet istället
för vänstervarvet på motionsspåret. När de sprang påkallade Edna hennes
uppmärksamhet och undrade vad mannen som satt i närheten höll på med. Edna
sprang närmast mannen varför hon upptäckte honom snabbare. Linnea såg mannen
följa dem med blicken. Han satt omkring 7-8 meter från dem. Hon såg tydligt vad
mannen höll på med. Byxorna var neddragna och han onanerade. De mötte andra
som sprang och varnade dem för honom. De beskrev honom för polisen först,
polisen visade sedan ett fotografi där hon kände igen mannen som hon hade sett.
Linnea kände igen hans kläder, av märket Adidas, och hans hår.

DOMSKÄL
Båda målsägandena har redogjort för sina iakttagelser på ett trovärdigt sätt och de
har kort efter händelsen pekat ut Robert Elmgren för polisen. Genom Edna
Hadziahmetovics och Linnea Wennergrens berättelse är det klarlagt att Robert
Elmgren onanerade med neddragna byxor intill motionsspåret. Åtalet är därmed
styrkt och gärningen ska bedömas som åklagaren gjort.

Robert Elmgren är inte tidigare lagförd för något brott. Hans agerande tycks inte ha
varit riktat mot just målsägandena utan han tycks ha ägnat sig åt att titta poå flickor
som sprang i motionsspåret. Påföljden kan stanna vid låga böter.
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Vad gäller Edna Hadziahmetovic skadeståndsyrkande gör tingsrätten följande
bedömning.

För att kränkningsersättning ska utdömas krävs att den brottsliga handlingen
inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet.
Gärningen tycks i detta fall inte ha varit riktad specifikt mot Edna Hadziahmetovic.
Med hänsyn till Edna Hadziahmetovics ålder och övriga omständigheter kan
gärningen inte anses ha inneburit en så allvarlig kränkning att ersättning bör utgå.
Hennes skadeståndsyrkande ska därmed lämnas utan bifall.

Då lagen om brottsofferfond är tillämplig i målet ska Robert Elmgren betala den i
lagen föreskrivna avgiften om 800 kr.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 3 mars 2016. Överklagandet ges in till tingsrätten
men ställs till Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Lars Arfvidson

Bilaga 1

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

