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BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

DOM
2016-04-20
meddelad i
Borås

Mål nr: B 3176-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ABDUL Karim Ibrahim, 19590114-4518
Söderkullagatan 68 Lgh 1102
507 63 Borås
Medborgare i Syrien
Offentlig försvarare:
Advokat Rickard Fagerberg
Advokaterna Melin & Fagerberg i
Göteborg AB
Stampgatan 22 A
411 01 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Maria Thorell
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås

1.

Målsägande
Josefin Herbertsson
Rydalsgatan 5
504 67 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Malin Rosenfeldt
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Västerbrogatan 8
503 30 Borås

2.

Julia Nilsson Rydberg
Alingsåsvägen 13 Lgh 1201
504 38 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Malin Rosenfeldt
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Västerbrogatan 8
503 30 Borås

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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Linnéa Nilsson Rydberg
Alingsåsvägen 13 Lgh 1201
504 38 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Malin Rosenfeldt
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Västerbrogatan 8
503 30 Borås

4.

Josefin Svensson
Dalsåkergatan 32 Lgh 1201
507 60 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Malin Rosenfeldt
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Västerbrogatan 8
503 30 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-06-17 -- 2015-11-19 (5 tillfällen)
2. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2015-07-01 -- 2015-08-09 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 100 å 50 kr
Skadestånd
1. Abdul Ibrahim ska utge skadestånd till Josefin Herbertsson med 8 200 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 augusti 2015 till dess betalning
sker.
2. Abdul Ibrahim ska utge skadestånd till Julia Nilsson Rydberg med 8 200 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2015 till dess
betalning sker.
3. Abdul Ibrahim ska utge skadestånd till Linnéa Nilsson Rydberg med 10 000 kr jämte
ränta på 5 000 kr från den 31 juli 2015 och på 5 000 kr från den 9 augusti 2015, allt
enligt 6 § räntelagen (1975:635) och till dess betalning sker.
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Abdul Ibrahim ska utge skadestånd till Josefin Svensson med 22 600 kr jämte ränta på 8
200 kr från den 17 juni 2015 och på 14 400 kr från den 19 november 2015, allt enligt 6 §
räntelagen (1975:635) och till dess betalning sker.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Rickard Fagerberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 17 530 kr. Av beloppet
avser 11 907 kr arbete, 1 458 kr tidsspillan, 659 kr utlägg och 3 506 kr mervärdesskatt.
2. Malin Rosenfeldt tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 38 990 kr. Av beloppet avser 29 370 kr arbete, 1 822 kr
tidsspillan och 7 798 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1 med däri gjorda justeringar.

Josefin Herbertsson har yrkat skadestånd av Abdul Karim Ibrahim i enlighet med
bilaga 2.

Julia Nilsson Rydberg har yrkat skadestånd av Abdul Karim Ibrahim i enlighet med
bilaga 3.

Linnéa Nilsson Rydberg har yrkat skadestånd av Abdul Karim Ibrahim i enlighet
med bilaga 4.

Josefin Svensson har yrkat skadestånd av Abdul Karim Ibrahim i enlighet med
bilaga 5.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Abdul Karim Ibrahim har förnekat brott och har med hänsyn till inställningen i
ansvarsdelen bestritt de enskilda anspråken.

UTREDNINGEN
Förutom förhör med Abdul Karim Ibrahim har målsägandeförhör hållits med
Josefin Herbertsson, Julia Nilsson Rydberg, Linnéa Nilsson Rydberg och Josefin
Svensson samt vittnesförhör med Ester Evaldsson Olsson.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett antal fotografier.

De hörda har uppgett i huvudsak följande.

Josefin Herbertsson: Hon känner inte Abdul Karim Ibrahim sedan tidigare. Den 26
augusti 2015 vid 20-tiden steg hon på en buss vid Södra torget. När hon gick på satt
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Abdul Karim Ibrahim på bussen, han hejade på henne och hon hejade tillbaka. Han
förflyttade sig sedan och satte sig på sätet framför henne i bussen. Han frågade vad
hon hette och berättade att han kom från Syrien. Abdul Karim Ibrahim flyttade sig
återigen och satte sig på sätet bredvid henne. Han la handen på hennes lår och
smekte henne. Han ville sedan kyssa henne - han visade puss och putade med
läpparna - och frågade om hon var gift. Abdul Karim Ibrahim tog henne vidare över
håret och smekte det bakåt. Han smekte henne vidare över brösten och överkroppen.
Han höll på med båda händerna hela tiden. I samband med att han skulle stiga av
bussen så frågade han om hon ville följa med och gav henne en slängkyss när han
gick av.
Hon upplevde händelsen som väldigt obehaglig. Hon sa ”nej” och tryckte undan
hans händer flera gånger och förklarade att hon inte ville ha hans uppvaktning eller
beröring. Hon kände att hon inte hade kontroll över situationen. Det fanns flera
personer på bussen men de satt längre fram. Hon blev lite paralyserad av situationen
och visste inte riktigt hur hon skulle bete sig. Hon var tydlig med att hon inte var
intresserad av honom och hon uppfattade inte hans beteende som vänskapligt. Hon
har sett Abdul Karim Ibrahim efter händelsen och hon har upplevt det som väldigt
obehagligt. Hon har haft mardrömmar efter händelsen.

Det är hon som tagit fotografiet på Abdul Karim Ibrahim som finns i förundersökningsprotokollet. Fotografiet togs samma vecka händelsen inträffade. I samband
med att Josefins pappa körde henne till skolan såg hon Abdul Karim Ibrahim
sittandes vid en busshållplats. De stannade bilen och hon gick ut och tog ett kort på
honom med sin mobiltelefon. Han log och vinkade mot henne. Det var obehagligt
att se Abdul Karim Ibrahim igen. Hon gjorde polisanmälan dagen efter händelsen i
bussen och hon lämnade in fotografiet till polisen måndagen veckan efter. Hon
känner ingen av de övriga målsägandena.
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Julia Nilsson Rydberg: Hon hade inte träffat Abdul Karim Ibrahim före den aktuella
händelsen. Klockan var runt nio på kvällen och hon var på väg att träffa en kompis.
Hon gick och pratade i mobilen med hörlurar när en man kom fram och undrade
vad klockan var. Hon visade på mobilen hur mycket klockan var och mannen sa
”tack”. Han frågade sedan var hon bodde och var hon kom ifrån. Han kramade
sedan om henne och sa att han kom från Syrien. Han kramade om henne igen,
hårdare denna gång, och tryckte sitt ansikte mot henne och hon fick en blöt kyss på
kinden. Hon knuffade bort mannen och sa ”så gör vi inte”. Hon försökte därefter ta
sig förbi mannen och i samband därmed tog han tag/grabbade tag i hennes rumpa.
Hon fortsatte att gå och han släppte då taget. Hon såg ett gäng killar på avstånd och
gick mot dem för att få hjälp i fall det skulle behövas. Hon har i och för sig inget
emot att kramas men brukar inte krama okända människor på stan. Den första
kramen var väl okej, även om det var konstigt, men när mannen kramade henne
igen var det obehagligt. Att få motta en blöt puss/kyss på kinden var än mer
obehagligt och hon tyckte inte att det var okej att han tog tag i hennes rumpa. Hon
uppfattade det inte som vänskapligt att han tog tag i rumpan eller kysste henne på
kinden, utan obehagligt. Hela händelseförloppet tog cirka fyra-fem minuter.

Efter händelsen sprang hon till sin kamrat och berättade vad som hade hänt. Julia
var då i chocktillstånd och hyperventilerade. Julia såg kort därefter mannen på
bussen när hon gick hem. Hon gjorde sedan en polisanmälan samma kväll. Hon
pratade med kamrater om händelsen efteråt. Julia vet vem målsäganden Josefin
Svensson är eftersom Josefin har en lillasyster, Jenny, som går i Julias klass. Jenny
berättade att hennes syster Josefin varit med om liknande saker och att Josefin hade
fotograferat mannen. Julia fick se det aktuella fotografiet någon dag efter händelsen
och kände genast igen mannen som samma man som ofredat henne själv. Abdul
Karim Ibrahim hade samma bruna kavaj, slips och kläder i övrigt på sig på
fotografiet som han hade när han ofredat Julia. Hon har sett Abdul Karim Ibrahim
vid ett par tillfällen efter händelsen. Hon har då valt att gå undan.
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Hela händelsen var otrevlig och obehaglig. Hon var uppskakad efteråt. Hon är efter
händelsen inte längre lika öppen mot främlingar och undviker att hjälpa okända.
Hon har efter händelsen vidare haft svårt att vara ensam och undviker att åka buss
och att gå ut på egen hand. Julia har inte pratat närmare om händelsen med sin
syster Linnéa och inte heller med Josefin. Julia har dock pratat med sin mamma om
vad som hänt.

Josefin Svensson: Abdul Karim Ibrahim har ofredat henne vid tre olika tillfällen.
Det första tillfället var i juni 2015. Hon stod och väntade på en buss när en man,
Abdul Karim Ibrahim, kom fram till henne. Hon hade svårt att uppfatta vad han
ville men förstod efter en stund att han undrade vad klockan var. Hon talade om hur
mycket klockan var. Abdul Karim Ibrahim kramade därefter om henne. Hon tyckte
det var konstigt. Han kramade sedan om henne en gång till, vilket hon upplevde
som obehagligt. Hon kramade aldrig tillbaka. Han pussade henne därefter på halsen
vilket hon upplevde som jobbigt, man gör inte så mot främmande mäniskor. Hon
knuffade undan Abdul Karim Ibrahim. När bussen kom steg hon på vilket även
Abdul Karim Ibrahim gjorde. Abdul Karim Ibrahim satte sig jämte henne. Han
började rota i sin väska och tog fram ett kakpaket och frågade om hon ville ha. Han
la sedan en hand på hennes ena lår. Hon drog undan låret men sa inget. Han la
återigen handen på hennes lår och började smeka henne, varvid hon förklarade att
han skulle sluta upp med det. Kort därefter började han återigen smeka henne på
låret upp mot skrevet. Hon fick panik och vände ryggen mot Abdul Karim Ibrahim.
Hon steg sedan av bussen när den kom fram till Södra torget.

Vid det andra tillfället befann hon sig också vid en busshållsplats och väntade när
Abdul Karim Ibrahim kom fram och frågade vad klockan var. Han frågade även var
hon bodde, om hon var gift eller om hon hade någon pojkvän. Abdul Karim Ibrahim
visade en ring och sa att han var gift. Hon tror att han berättade vad han hette. Han
sa att han kom från Syrien. Hon gick undan för att komma ifrån honom. Plötsligt
stod Abdul Karim Ibrahim alldeles bakom henne och tryckte sitt skrev mot hennes
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svank. Det var ett hastigt händelseförlopp. Det kan inte ha skett av misstag för det
var ingen trängsel på platsen. Hon upplevde händelsen som obehaglig.

Vid det tredje tillfället befann hon sig på en buss från Södra torget. Vid Ica Maxi
steg Abdul Karim Ibrahim på bussen och satte sig jämte henne. Han frågade vad
klockan var. Abdul Karim Ibrahim tog henne sedan på låret, varvid hon tog bort
hans hand. Hon sa till honom att hon inte ville att han skulle röra henne. Abdul
Karim Ibrahim tog henne på låret igen och smekte henne upp mot hennes könsorgan. När hon sedan skulle gå av bussen flyttade han sig inte utan hon fick tränga
sig förbi honom. Hon tog ett foto på Abdul Karim Ibrahim med sin mobiltelefon.
Först gjorde hon ingen polisanmälan eftersom hon mådde dåligt och inte ville tänka
på vad som hänt. Hon blev sedan uppringd av en utredare vid polisen vilket skedde
efter att polisen pratat med Julia Nilsson Rydberg. Därefter gjorde Josefin en polisanmälan. Den första händelsen inträffade den 17 juni 2015. Hon minns i nuläget
inte vilka datum de andra två händelserna inträffade men det var någon gång i tiden
därefter fram till polisanmälan.

Hon har mått dåligt efter händelserna. Hon upplevde dem som obehagliga och
jobbiga och hon undviker numera att åka buss. Hon har haft mardrömmar efter
händelserna. Abdul Karim Ibrahim bor i närheten av hennes föräldrar. Hon
undviker att besöka föräldrarna av rädsla för att träffa på Abdul Karim Ibrahim.
Hon har sett Abdul Karim Ibrahim vid ett flertal tillfällen efter händelserna. Han var
liknande klädd vid samtliga tre tillfällen. Hon är säker på att det är Abdul Karim
Ibrahim som tafsat på henne.

Linnéa Nilsson Rydberg: Vid det första tillfället satt hon på bussen till Trandared.
Hon märkte att en man, Abdul Karim Ibrahim, satt och tittade på henne. När hon
gick av bussen följde Abdul Karim Ibrahim efter henne. Han hälsade på henne och
frågade vad klockan var. Han kramade sedan henne och berättade att han var från
Syrien. Abdul Karim Ibrahim tog sedan tag i hennes överarmar, försökte krama
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henne igen, kysste henne på kinderna flera gånger och försökte även att kyssa henne
på halsen men hon lyckades trycka undan honom. Det var blöta kyssar. Abdul
Karim Ibrahim ville inte släppa taget om henne men hon lyckades till sist slita sig
loss. Hon gick sedan med raska steg bort från honom. Hon tyckte det var
obehagligt. Hon blev inte rädd men det kändes väldigt konstigt. Det var inte något
vanligt artighetsbemötande. Hon känner inte till hur man hälsar på varandra i Abdul
Karim Ibrahims hemland. Händelsen, som inträffade kvällstid, tog cirka två minuter
och det fanns inga andra människor runt omkring vad hon kunde se.

Vid det andra tillfället var hon tillsammans med sin kamrat Ester Evaldsson Olsson.
De hade gått över Centralbron när hon fick syn på Abdul Karim Ibrahim som kom
gående rakt emot dem. Abdul Karim Ibrahim kom fram och kramade om Linnéa
och kysste henne på kinderna. Han gjorde sedan likadant på Ester. Abdul Karim
Ibrahim kom sedan fram till Linnéa igen, kramade om henne och kysste henne på
halsen och kinderna. Det var blöta pussar/kyssar eftersom hon hade saliv på sig
efteråt. Hon drog sig undan från Abdul Karim Ibrahim. Hon tyckte det var äckligt
och hon uppfattar det som sexuellt att kyssa någon på halsen.

Hon var 14 år när händelserna inträffade. Hon berättade för sin mamma vad som
hänt. Hon minns inte om hon pratat med sin syster Julia om vad hon varit utsatt för.
När hon fick klart för sig att Julia råkat ut för samma sak insåg Linnéa det allvarliga
i det hela och gjorde en polisanmälan. Hon visste inte riktigt hur hon skulle tolka
Abdul Karim Ibrahims beteende men hon tycker inte att det var ett normalt
beteende. Fotografierna på Abdul Karim Ibrahim har hon tagit på en buss i samband
med att hon sett honom. De är tagna efter att polisanmälan gjorts och anledningen
till att hon tog dem var att polisen skulle kunna identifiera mannen. Hon är säker på
att Abdul Karim Ibrahim är mannen som berört henne. Hon har bland annat noterat
vissa detaljer såsom hans klädsel och utseende i övrigt. Hon har sett Josefin
Svenssons fotografi av Abdul Karim Ibrahim.
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Abdul Karim Ibrahim: Han känner inte någon av de fyra målsägandena. Han har
inget närmare minne av de påstådda händelserna. Han kan ha kramat eller pussat
någon av målsäganden på kinden. Han har dock inte menat något illa med det. Det
har varit som att krama eller pussa en dotter eller syster. Han har vid några tillfällen
hälsat på personer på gatan, frågat vad klockan varit, berättat vad han hette och att
han kom från Syrien. Han brukar dock inte gå runt och pussa tjejer och han har inte
smekt någon tjej på låret. Det som antecknats i ett förhör - att han ska ha sagt att
han erkänt att han tagit flickan (Josefin Herbertsson) på ett av hennes lår och smekt
hennes hår samt att det var satan som sagt åt honom att göra det - stämmer inte. Han
har inte sagt så. Fotografierna som åberopats föreställer honom. Han minns att han
blev fotograferad vid en busshållplats vid ett tillfälle. Han vet inte vem som tog
fotot. Han har inte känt till att han blivit fotograferad på någon buss. När man hälsar
på varandra i Syrien, som är ett muslimskt land, kramas eller pussas man inte. Han
trodde att det var okej att göra det i Sverige som är ett Europeiskt land. Han brukar
inte krama män som han hälsar på i Sverige.

Ester Evaldsson Olsson: Den aktuella dagen var hon tillsammans med Linnéa
Nilsson Rydberg. De befann sig i anslutning till Centralbron när en man kom fram
till dem. Hon känner vid huvudförhandlingen igen Abdul Karim Ibrahim som den
man som kom fram till dem. Han frågade vad klockan var. Han tog därefter tag i
Linnéa, drog henne till sig och gav henne en puss på kinden. Han tog därefter tag i
Ester och gav henne en puss på kinden. Mannen gick sedan återigen fram till
Linnéa. Ester drog då undan Linnéa från mannen så han hann inte göra något
ytterligare såvitt Ester uppfattade. Hon uppfattade inte situationen som hotfull men
inte heller att den var vänskaplig eftersom de inte kände personen ifråga.
DOMSKÄL
Skuld
Abdul Karim Ibrahim har förnekat brott. Han har samtidigt uppgett att han kan ha
kramat eller pussat någon av målsägandena vid något tillfälle men att han i så fall
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inte menat något illa med det. Frågan är om det mot hans förnekande genom den av
åklagaren åberopade bevisningen ändå är med tillräcklig grad av säkerhet utrett att
det är han som gjort sig skyldig till vad åklagaren lagt honom till last och hur det i
så fall ska bedömas.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att Josefin Herbertsson, Julia Nilsson
Rydberg, Josefin Svensson och Linnéa Nilsson Rydberg samtliga har lämnat klara,
detaljerade och sammanhängande berättelser över de olika händelseförloppen.
Deras berättelser har varit nyanserade, återhållsamma och utan uppenbara
överdrifter eller motsägelser. Det har inte framkommit något som gör att det finns
anledning att ifrågasätta deras berättelser och det finns inte heller något som ger
anledning att anta att de felaktigt skulle vilja tillvita Abdul Karim Ibrahim brottslig
gärning. Tingsrätten finner att samtliga målsägandens berättelser är alltigenom
trovärdiga och uppgifterna framstår som tillförlitliga.

Abdul Karim Ibrahim å andra sidan har lämnat delvis motsägelsefulla uppgifter.
Han har vidgått att det är han på de fotografier som tagits av Josefin Herbertsson,
Linnéa Nilsson Rydberg och Josefin Svensson.

När det först gäller frågan om det är Abdul Karim Ibrahim som målsägandena
träffat på vid de i åtalet aktuella tillfällena kan konstateras att Josefin Herbertsson,
Julia Nilsson Rydberg, Josefin Svensson och Linnéa Nilsson Rydberg samtliga har
känt igen och identifierat Abdul Karim Ibrahim som den man som sökt upp dem vid
de olika tillfällena. Josefin Svensson har fotograferat Abdul Karim Ibrahim i direkt
anslutning till ett av tillfällena och Josefin Herbertsson har fotograferat honom bara
två dagar efter den händelsen hon varit med om. Vidare har vittnet Ester Evaldsson
Olsson har pekat ut Abdul Karim Ibrahim som den man som sökte upp Linnéa
Nilsson Rydberg och henne den 9 augusti 2015. Det kan vidare noteras att den
aktuella mannen i princip vid samtliga tillfällen inlett kontakterna med att fråga vad
klockan var och berättat att han kom från Syrien. Tingsrätten anser det ställt utom
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rimligt tvivel att det är Abdul Karim Ibrahim som varit i kontakt med Josefin
Herbertsson, Julia Nilsson Rydberg, Josefin Svensson och Linnéa Nilsson Rydberg
vid de i åtalet angivna tillfällena.

När det sedan gäller frågan vad som hänt vid de olika tillfällena har som tingsrätten
konstaterat ovan samtliga målsäganden lämnat alltigenom trovärdiga berättelser
över de olika händelseförloppen. Deras berättelser är detaljrika och bär det
självupplevdas prägel. Målsägandenas berättelser vinner vidare gott stöd av den
övriga bevisningen i målet. Tingsrätten anser därför att Josefin Herbertssons, Julia
Nilsson Rydbergs, Josefin Svenssons och Linnéa Nilsson Rydbergs ska läggas till
grund för bedömningen. Tingsrätten anser det därmed styrkt att Abdul Karim
Ibrahim agerat på sätt som åklagaren gjort gällande.

När det slutligen gäller frågan hur Abdul Karim Ibrahims agerande ska bedömas gör
tingsrätten följande bedömning.

Tingsrätten anser det utrett att Abdul Karim Ibrahim har smekt Josefin Herbertsson
på lår, på överkroppen och över brösten. Han har vidare bland annat pussat/kysst
och greppat tag i Julia Nilsson Rydberg rumpa, kysst Linnéa Nilsson Rydberg på
kinden och halsen samt kysst Josefin Svensson på halsen samt smekt henne på låren
upp mot hennes skrev/könsorgan. Målsäganden har visat att de inte uppskattat
Abdul Karim Ibrahims beteende. Handlingarna går i samtliga fall utöver vad man
som ung kvinna ska behöva tåla och får anses ha en otvetydig sexuell prägel. Det
har i samtliga fall varit fråga om unga målsäganden varav en, Linnéa Nilsson
Rydberg, vid tidpunkten för händelserna varit under 15 år, vilket Abdul Karim
Ibrahim haft skälig anledning att anta. Tingsrätten anser att handlingarna har kränkt
Josefin Herbertssons, Julia Nilsson Rydbergs, Josefin Svenssons och Linnéa
Nilssons Rydbergs sexuella integritet. Även om Abdul Karim Ibrahim inte haft som
primärt syfte att kränka målsägandenas sexuella integritet har Abdul Karim Ibrahim
i vart fall haft uppsåt som omfattar de omständigheter och handlingar som innebär
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att gärningarna varit ägnade att kränka Josefin Herbertsson, Julia Nilsson Rydberg,
Josefin Svensson och Linnéa Nilsson Rydberg på detta sätt. Tingsrätten anser att
Abdul Karim Ibrahim gått långt utöver vad som kan anses utgöra vänskapligt
beteende. Gärningarna är att bedöma som sexuellt ofredande. Abdul Karim Ibrahim
ska därför dömas för sexuellt ofredande avseende Josefin Herbertsson, Julia Nilsson
Rydberg, Josefin Svensson och Linnéa Nilsson Rydberg i enlighet med åtalet.

Påföljd
Abdul Karim Ibrahim förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret.

Av yttrande från frivården framgår att Abdul Karim Ibrahim synes leva under
ordnade förhållanden och det framkommer inget som tyder på missbruk eller
psykisk ohälsa. Eftersom Abdul Karim Ibrahim förnekar brott och inte ansett sig ha
något behov av stöd eller kontroll föreslås inte någon frivårdande påföljd. Abdul
Karim Ibrahim har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst.

Abdul Karim Ibrahim har gjort sig skyldig till upprepade fall av sexuellt ofredande
på för honom okända och därtill unga kvinnor på allmänna platser. Straffvärdet får
anses ligga på fängelsenivå. Även med beaktande härav anser tingsrätten, nu när
Abdul Karim Ibrahim fått klart för sig att hans beteende inte är acceptabelt i det
svenska samhället, att det saknas särskild anledning att befara att Abdul Karim
Ibrahim kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden ska därför
bestämmas till villkorlig dom förenad med kännbara dagsböter.

Övrigt
När det gäller de enskilda anspråken gör tingsrätten följande bedömning.

Tingsrätten anser att Josefin Herbertsson, Julia Nilsson Rydberg, Josefin Svensson
och Linnéa Nilsson Rydberg samtliga utsatts för allvarliga kränkningar av den
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personliga integriteten. Tingsrätten anser att yrkade belopp avseende ersättning för
kränkning är skäliga och ska bifallas.

Josefin Herbertsson, Julia Nilsson Rydberg och Josefin Svensson har vidare yrkat
ersättning försveda och värk i enlighet med bilaga 2-3 och 5. Målsägandena har
berättat att de uppfattat händelserna som obehagliga, att de mått dåligt och haft
mardrömmar efteråt. De har vidare ändrat sina beteenden efter händelserna. Några
läkarintyg eller liknande har i och för sig inte presenterats. Tingsrätten ifrågasätter
dock inte att Josefin Herbertsson, Julia Nilsson Rydberg och Josefin Svensson
samtliga har påverkats negativt och mått dåligt av att de ofredats sexuellt av en
betydligt äldre okänd man, företrädesvis kvällstid på allmänna platser och
kommunikationsmedel. Tingsrätten anser att Josefin Herbertsson, Julia Nilsson
Rydberg och Josefin Svensson drabbats av sådant psykiskt lidande av övergående
natur som berättigar dem till ersättning för sveda och värk. Yrkade belopp är skäliga
och ska därför bifallas.

Eftersom lagen om brottsofferfond är tillämplig ska Abdul Karim Ibrahim åläggas
att betala den i lagen föreskrivna avgiften om 800 kr.

Med hänsyn till Abdul Karim Ibrahims ekonomiska förhållanden ska försvararkostnaden och kostnaden för målsägandebiträdet stanna på staten.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 6 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 11 maj 2016. Överklagandet ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.
På tingsrättens vägnar

Thomas Andersson

Bilaga 1

BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten
INKOM: 2016-04-06
MÅLNR: B 3176-15
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Bilaga 6

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.
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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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