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EKSJÖ TINGSRÄTT

DOM
2016-10-05
meddelad i
Eksjö

Mål nr: B 694-16

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
NILS Tage Joel Lindh, 19661002-0254
Västra Vägen 23 Lgh 1101
573 41 Tranås
Offentlig försvarare:
Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå AB
Box 8
578 21 Aneby
Åklagare
Kammaråklagare Lisa Hedberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping
Målsägande
Andrea Jonsson Lindh
Sätervägen 6
123 52 Farsta
Målsägandebiträde:
Advokat Sophia Blomkvist
Advokatfirman Erfors & Blomkvist AB
Västra Storgatan 1
553 15 Jönköping
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2012-02-01 -- 2012-02-28
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 30 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
08:00-16:00
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Skadestånd
Nils Lindh ska utge skadestånd till Andrea Jonsson Lindh med 17 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 februari 2012 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Mikael Svegfors tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 366 kr. Av beloppet
avser 3 340 kr arbete, 153 kr utlägg och 873 kr mervärdesskatt.
2. Sophia Blomkvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 4 327 kr. Av beloppet avser 3 340 kr arbete, 122 kr utlägg och
865 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaden för den offentlige försvararen och målsägandebiträdet ska Nils Lindh till
staten återbetala 500 kr.

___________________________________

3
EKSJÖ TINGSRÄTT

DOM
2016-10-05

B 694-16

YRKANDEN M.M.

Yrkanden i målet, se bilaga 1-2.

Nisse Lindh har erkänt gärningen och medgett att betala yrkat skadestånd.

UTREDNINGEN

Målsäganden har hörts och åklagaren har gått igenom de åberopade
dagboksanteckningarna.

Målsäganden har berättat: Hon hade tagit upp kontakten med Nisse Lindh efter
några års uppehåll. Hon var ofta hemma hos Nisse Lindh och hans familj under lov
och liknande. Den här gången var hon själv med Nisse Lindh och hans fyraåriga son
under en kortare tid eftersom hans fru var bortrest. De tittade på film ihop. Efter en
stund såg hon att han tog på sitt kön. När filmen var slut borstade hon tänderna och
såg hon då att han tittade på någon sorts porr. Hon gick och lade sig och stängde
dörren. Kort senare öppnade han dörren och kom fram till henne och började dra
ner täcket, han försökte ta henne på brösten men hon skyddade sig, han smekte
henne på ryggen och utanpå hennes rumpa. Han försökte dra ner hennes byxor men
hon hade knytit så det gick inte. Han drog upp hennes tröja och fortsatte smeka
henne på ryggen och rumpan. Han kom in ungefär fyra gånger och betedde sig på
liknande sätt; till slut kysste han henne på ryggen och sa att han tyckte att hon var
den vackraste kvinnan han sett. Hon kände skam och skuld för att hon inte gjorde
något. Den sista gången han kom in var han helt naken, han sa att han skulle be om
ursäkt och kramade om henne. Hon var då fortsatt rädd för att han skulle komma in
igen. Händelsen pågick kanske i en timme.
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Nisse Lindh: Han har inte mycket att säga, gjort är gjort. Det stämmer det som
målsäganden berättat. Han vill inte berätta, han mår inte bra av det. Han hade
druckit alkohol vid tillfället, kanske en tolv-arton folköl.

DOMSKÄL

Nisse Lindh har erkänt gärningen och målsäganden har trovärdigt och detaljrikt
berättat om händelsen. Tingsrätten finner att det inte råder någon tvekan om att
Nisse Lindh har utsatt målsäganden för ett sexuellt ofredande.

Gärningen är relativt allvarlig. Straffvärdet ligger i sig på fängelsenivå. Tingsrätten
finner dock att påföljden, med hänsyn till den långa tid som förflutit sedan
gärningen begicks, kan bestämmas till villkorlig dom tillsammans med ett
bötesstraff.

Yrkat skadestånd är medgett och ska dömas ut.

Övrigt

Nisse Lindh ska betala en avgift till brottsofferfonden eftersom han döms för ett
brott där fängelse ingår i straffskalan. Han ska också till staten betala tillbaka en
viss del av kostnaden för den offentliga försvararen och målsägandebiträdet.

ANVISNINGAR FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400).
Överklagande ges in till Eksjö tingsrätt senast den 26 oktober 2016 och adresseras
till Göta hovrätt.
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På tingsrättens vägnar

Erik Handmark
I avgörandet har rådmannen Erik Handmark och tre nämndemän deltagit.

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Jönköping
Kammaråklagare Jessica Andersson

2016-04-29

1(2)
6
AM-24728-16
205A-A-AA

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Eksjö tingsrätt

EKSJÖ TINGSRÄTT

INKOM: 2016-05-02
MÅLNR: B 694-16
AKTBIL: 1

Stämningsansökan
Tilltalade
Nils Tage Joel Lindh (19661002-0254)

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE
5000-K799400-15
Nils Lindh har dels blottat sig för Sekretess NN3 på ett sätt som var ägnat att
väcka obehag, dels ofredat Sekretess NN3, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Sekretess NN3:s sexuella integritet, genom att dra upp Sekretess
NN3:s tröja, smeka henne på ryggen och på rumpan samt pussa henne på
ryggen. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2012 och den 28 februari
2012 på Fabriksgatan, Tranås, Tranås kommun.
Nils Lindh begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Målsägande
Sekretess NN 3
Åklagaren för ej talan

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Nils Lindh som erkänner brott.
2. Förhör med målsäganden NN 3.

Övrig bevisning
Dagboksanteckningar (i urval), sid. 17-21.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 73
55112 JÖNKÖPING

Vallgatan 7

010-562 60 00

registrator.ak-jonkoping@aklagare.se

Telefax

010-562 60 03

Stämningsansökan
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Jönköping
Kammaråklagare Jessica Andersson

2016-04-29

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
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Handläggning
Sekretess NN3 begär målsägandebiträde och godtar den rätten utser. Enligt
min uppfattning finns behov av biträde, dels mot bakgrund av
brottsmisstanken dels mot bakgrund av att det föreligger släktskap mellan
Sekretess NN3 och den tilltalade.

Bilaga 2

EKSJÖ TINGSRÄTT

INKOM: 2016-06-15
MÅLNR: B 694-16
AKTBIL: 17

Bilaga 3

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

