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EKSJÖ TINGSRÄTT

DOM
2014-08-26
meddelad i
Eksjö

Mål nr: B 716-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
JESPER Max Lundgren, 19941214-0650
Vitalagatan 15 C Lgh 1201
574 32 VETLANDA
Offentlig försvarare:
Advokat Uno Karlsson
Vetlanda Advokatbyrå AB
Box 239
574 23 Vetlanda
Åklagare
Extra åklagare Kristoffer Clausen
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping
Målsägande
Annie Hultqvist
Marhult Slättebol 4
360 73 LENHOVDA
Företräds av åklagare

DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
- 2013-11-29
2. Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
- 2013-11-22 -- 2013-11-29
Påföljd m.m.
Dagsböter 60 å 50 kr

Postadress
Box 230
575 23 Eksjö

Besöksadress
Sofieholmsgatan 7

Telefon
Telefax
0381-384 00
0381-139 29
E-post: eksjo.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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Beslut
Skadestånd
1. Jesper Lundgren ska utge skadestånd till Annie Hultqvist med 5 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 november 2013 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Uno Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 700 kr. Av beloppet avser
2 870 kr arbete, 90 kr utlägg och 740 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
Övrigt
1. Jesper Lundgren ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och analys på
615 kr.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar för Jesper Lundgren för narkotikabrott, ringa brott och
sexuellt ofredande i enlighet med det följande.

Stämningsansökan 2014-05-12

Åtalspunkt 1
Lundgren har den 29 november 2013, eller viss tid dessförinnan, på
okänd plats inom Vetlanda kommun alternativt på annan plats i riket,
olovligen brukat cannabis, som är narkotika.

Åtalspunkt 2
Lundgren har den 29 november 2013 på Vetlanda Bowling på
Kvarngatan i Vetlanda uppsåtligen tagit tag om Annie Hultqvists ena
bröst vilket varit ägnat att väcka hennes obehag eller kränka hennes
sexuella integritet.

Annie Hultqvist har yrkat skadestånd med 5 500 kr varav 5 000 kr avser kränkning
och 500 kr avser sveda och värk, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 29 november 2013 till dess betalning sker.

Jesper Lundgren har erkänt ringa narkotikabrott och uppgett att han varken kan
erkänna eller förneka sexuellt ofredande då han saknar minne av händelsen. Jesper
Lundgren har bestritt skadeståndsyrkandet och inte vitsordat något belopp som
skäligt men väl sättet för beräkning av ränta.

Åklagaren har som bevisning avseende åtalspunkten 1 åberopat förhör med den
tilltalade Jesper Lundgren samt analysprotokoll och avseende åtalspunkten 2 förhör
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med målsäganden Annie Hultqvist, den tilltalade Jesper Lundgren samt
vittnesförhör med Andreas Persson.

MUNTLIG BEVISNING

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Annie Hultqvist
Hon och hennes sällskap var på bowlinghallen i Vetlanda och skulle just åka
därifrån. Hon står vid kassan med ryggen mot utgången när någon kommer bakom
henne och lägger armen över hennes axel och tar tag i hennes högra bröst och
klämmer till väldigt hårt. Det gjorde väldigt ont. Hon snurrar runt och ser den
tilltalade försvinna vidare mot baren där han får tag på en tjej som han drar ner på
ett bord och efter det kommer vakterna som tar ned den tilltalade alldeles bredvid
henne. Hon är säker på att det var samma person. Han var klädd i svarta jeans, en
huvtröja med tryck på baksidan och hade inga skor på sig, bara strumpor. Hon
känner inte Jesper Lundgren sen tidigare och har inte sett honom innan händelsen.
Hon har efter händelsen ibland känt obehag när hon har varit bland folk och det har
känts som att det har värkt i bröstet även långt efter händelsen.

Jesper Lundgren
Han har svagt minne av att han var på bowlinghallen och att han ramlade där. Han
tror att det var narkotikan som gjorde att han inte minns något. Han tror att han tog
narkotikan samma dag men han minns inte hur han fick i sig den. Han har inte
tidigare använt någon narkotika. Han har inte tidigare haft minnesförlust. Han
minns att när han stod utanför bowlinghallen så stod det två poliser där. Han har
inte tidigare träffat målsäganden. Han har ingen anledning att misstro målsäganden.
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Andreas Persson
Han är vän till Annie Hultqvist. Annie stod på hans vänstra sida vid kassorna och
skulle betala. Han ser i ögonvrån hur en person kommer fram bakom Annie och
griper tag om hennes högra bröst, personens arm gick runt och över Annies axel.
Hon vrider sig och det är först då han ser att personen tar om Annies bröst. Han ser
att det stramar åt där personen tar men han vet inte hur hårt greppet var. Annie tar
sig loss och personen tar då tag i en annan kvinna och de båda ramlar över ett bord.
Personen hade mörka kläder och jeans på sig, han hade inga skor, bara strumpor.
Han kände inte personen sedan tidigare men han känner igen den tilltalade som
personen från kvällen, han är säker det. Annie verkade bli chockad och förvånad.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Ansvar
Gällande det ringa narkotikabrottet har Jesper Lundgren erkänt brott och hans
erkännande stöds av analysresultaten från den aktuella kvällen. Åtalet är därmed
styrkt i denna del och ska bifallas.

Gällande det sexuella ofredandet har Jesper Lundgren uppgett att han saknar
minnesbild av händelsen. Målsäganden och vittnet har i huvudsak samstämmigt
redogjort för händelseförloppet och pekat ut Jesper Lundgren som den som tagit tag
om Annie Hultqvists bröst. Tingsrätten har inte funnit någon anledning att
ifrågasätta dessa uppgifter. De kan därför läggas till grund för tingsrättens
bedömning i denna del. Med hänsyn till detta finner tingsrätten åtalet styrkt även i
denna del.

Påföljd
Påföljden ska bestämmas till 60 dagsböter.
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Skadestånd
Annie Hultqvist har beskrivit att det sexuella ofredande hon utsatts för gjorde ont
och att hon efter händelsen mått dåligt av det. Tingsrätten finner därför att Annie
Hultqvists yrkade skadeståndsbeloppet avseende kränkning är skäligt samt att
skadeståndsbeloppet avseende sveda och värk är motiverat utifrån det psykiska
lidande som hon upplevt efter händelsen. Annie Hultqvist ska därför tillerkännas det
yrkade skadeståndet.

Övriga frågor
Då den tilltalade döms för brott som har fängelse i straffskalan ska han betala en
avgift till Brottsofferfonden.

Jesper Lundgren ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och
analys enligt 31 kap 1 § rättegångsbalken.

Försvaret ska ersättas för arbete m.m. enligt begäran som är skälig. Dessa kostnader
ska med beaktande av den tilltalades ekonomiska situation staten svara för.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1
Skrift med överklagande ska ställas till Göta hovrätt men ges in till tingsrätten
senast den 16 september 2014. Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar

Ulf Ljungdahl

I avgörandet har deltagit rådmannen Ulf Ljungdahl och nämnd. Rättens ledamöter
är överens.

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
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