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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

DOM
2014-03-31
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr B 2463-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Carin Stålhane
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Målsägande
Sylvia Holmberg
Smedjegatan 14 Lgh 1104
632 20 Eskilstuna
Företrädd av åklagaren
Tilltalad
AWIL Abud Ahmed, 741031-3279
Bellmansgatan 6 Lgh 1103
632 37 ESKILSTUNA
Medborgare i Somalia
Offentlig försvarare:
Advokat Jan Lindskog
Öberg & Heijne Advokatbyrå
Kungsgatan 16, 3 tr
632 20 Eskilstuna

DOMSLUT
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Begångna brott
Sexuellt ofredande
Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 50 kr
Följande åtal ogillas
Sexuellt ofredande åtalspunkt 3

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-16 68 00
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Skadestånd
Awil Ahmed ska utge skadestånd till Sylvia Holmberg med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 juni 2012 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Jan Lindskog tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 625 kr. Av
beloppet avser 3 700 kr arbete och 925 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1.

DOMSKÄL

Awil Ahmed har vid samtliga åtalspunkter förnekat brott. Han har bestritt det
enskilda anspråket vid åtalspunkt 1 och inte vitsordat något belopp som skäligt.

Awil Ahmed har hörts. På begäran av åklagaren har också hållits målsägandeförhör
med Sylvia Holmberg, Chayanid Saiyod och Roger Bohlin. På begäran av Awil
Ahmed har vittnesförhör hållits med Patricia Rivas. De hörda har
sammanfattningsvis uppgivit följande.

Sylvia Holmberg: Händelsen inträffade under en bussresa tillbaka till Eskilstuna
efter en båtkryssning. Ombord på båten hade hon träffat Awil Ahmed i rökrummet
och pratat lite med honom där. När de kommit till terminalen och skulle åka hem
kom Awil fram till henne i samband med att de skulle gå på bussen. De småpratade
lite med varandra. Inne i bussen satt Awil och hans kvinnliga sällskap tillsammans
med ett barn längst bak. Själv satt hon några bänkrader längre fram närmast gången
och bredvid sin väninna. Det var nästan fullsatt i bussen. Awil började gå fram och
tillbaka i mittgången och vid varje tillfälle han passerade henne stannade han och
frågade hur hon mådde; han passerade henne 8 – 10 gånger. Hon svarade att det var
bra men att hon tänkte sova en stund. Han kom fram och störde henne flera gånger.
Hon såg också att han även stannade vid ett par som satt längre fram i bussen men
såg inte vad han gjorde där. En av de sista gångerna han kom fram till henne tog
han ett hastigt tag om hennes bröst. Hon nonchalerade detta och låtsades sova. När
han kom tillbaka och åter tog henne på bröstet samtidigt som han böjde sig fram
och frågade henne om hon ville ”smaka kuk” blev hon arg och reste sig. Hon
försökte mota fram Awil mot busschauffören och hans kvinnliga sällskap kom då
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fram och uppmanade henne att låta bli honom. Sedan svängde chauffören av E 20
och stannade på en hållplats. Chauffören uppmanade Awil att sätta sig framme vid
henne. – Hon upplevde Awils agerande mot henne som förnedrande och händelsen
kändes olustig. Hon uppfattade att Awil var påverkad av något.

Chayanid Saiyod: Hon satt i bussen och hade nästan somnat. Awil, som luktade
alkohol, gick förbi henne och tog henne först på armen. Andra gången kom han
fram och tog henne över bröstet. Hon berättade det för sin sambo som uppmanade
Awil att sluta. Hon hörde också att Sylvia sa till Awil att sluta. – Awil tog henne på
bröstet två gånger. Första gången kände hon inte så mycket men andra gången
kände hon det tydligt. Hon är osäker på om det var höger eller vänster bröst. Hon
satt på platsen närmast gången. Han höll kvar sin hand bara en kort stund. Han
frågade om hon ville ha något att dricka och vad hon hette men hon minns inte om
han sa något annat. Awil satt långt bakom henne i bussen och hade en kvinna och
ett barn i sällskap. Eftersom det är länge sedan minns hon inte så mycket av vad
som hände vid tillfället.

Roger Bohlin: Han satt framför sin sambo Chayanid i bussen på ett eget säte för att
sova. Han hörde att något hände i bussen. När han satte sig upp och tittade runt såg
han att Awil gick i mittgången. Sedan hörde han att Chayanid sa åt Awil att sluta.
Han frågade henne vad som hänt och hon berättade att Awil tagit henne på bröstet.
Även han själv uppmanade då Awil att sluta och angav att man inte gör sådant. Det
blev en diskussion men han minns inte vad som sades. Han var trött och bakfull
efter resan. Han stod mitt emot Awil. Under samtalet tog Awil honom mellan benen
och han sa åt honom att sluta och ”lägga av ”. Awil tog med handen men höll
honom inte mellan benen. Därefter gick de båda och satte sig på sina platser.
Bussen stannade och Awil fick gå fram och sätta sig vid chauffören. Han såg inte
vad Awil gjorde mot Sylvia eller Chayanid.
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Avseende uppgifterna i polisförhör med honom om att han sett att Awil tog både
Chayanid och en annan kvinna på bröstet gäller att det gått lång tid sedan händelsen
och han har dåligt minne av vad som skedde. Han vet inte exakt vad som hände och
känner inte igen Awil från tillfället. – Han kände sig inte sexuellt ofredad och
gjorde ingen egen polisanmälan efter händelsen.

Awil Ahmed: Han hade varit på kryssning och åkte hem med bussen den angivna
dagen. Under resan var han alkoholpåverkad och snubblade några gånger när han
gick i mittgången. Det kan därför ha skett vissa saker men han minns inte vad som
hände. Han reste i sällskap med en kvinna och barn. De satte sig längst bak i bussen
för att kunna dricka öl.

Patricia Rivas: Hon var med på bussresan och åkte tillsammans med Awil. Hon såg
inte att han antastade någon. Han gick fram i gången för att gå på toaletten och när
bussen stannade ramlade han. Under sista delen av resan fick Awil sitta framme vid
chauffören. Själv satt hon längst bak hela tiden.

Tingsrättens bedömning

Awil Ahmed har haft oklara minnesbilder från bussresan. Sylvia Holmberg har på
ett trovärdigt sätt lämnat en klar redogörelse för vad som hänt vid kontakter mellan
henne och Awil Ahmed. Chayanid Saiyod har inte kommit ihåg allt som inträffat
under resan men har beskrivit att Awil Ahmed vid ett tillfälle tagit henne på bröstet
så att det tydligt kändes. Hennes uppgifter i denna del stöds av vad Roger Bohlin
uppgivit rörande vad hon berättat för honom i omedelbar anslutning till händelsen.
Det har inte framkommit någon anledning till varför målsägandena oriktigt skulle
anklaga Awil Ahmed. Patricia Rivas har enligt egna uppgifter suttit längst bak i
bussen under hela resan och har därmed haft begränsade möjligheter att iaktta vad
som hänt passagerare som suttit längre fram.
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Med beaktande av det sagda finner tingsrätten genom målsägandenas uppgifter
styrkt att Awil Ahmed uppsåtligen berört Sylvia Holmberg och Chayanid Saiyod
samt att han ställt fråga till Sylvia Holmberg i enlighet med vad som angivits i
gärningsbeskrivningarna vid åtalspunkt 1 och 2. Åtalet i dessa delar ska därför
bifallas. Gärningarna är att bedöma som sexuellt ofredande.

Gärningen i åtalspunkt 1 har inneburit en allvarlig kränkning av Syliva Holmberg
på sådant sätt att ersättning härför ska utgå. Yrkat belopp är skäligt. Det enskilda
anspråket ska därför bifallas.

Roger Bohlin har haft svaga minnesbilder av händelsen. Mot bakgrund härav och de
uppgifter han lämnat avseende Awil Ahmeds hastiga beröring av honom samt vad
som framkommit om de faktiska förhållandena finner tingsrätten inte klarlagt att
Awil Ahmeds agerande i denna del skett med uppsåt. Åtalet i punkt 3 kan därför
inte bifallas.

Awil Ahmed är inte tidigare dömd. Påföljden avseende nu aktuella gärningar bör
bestämmas till böter.

Eftersom Awil Ahmed döms för brott med fängelse i straffskalan ska han betala
föreskriven avgift till brottsofferfonden.
Med hänsyn till vad som har framkommit rörande Awil Ahmeds ekonomiska
förhållanden får försvararkostnaden stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den
22 april 2014
På tingsrättens vägnar

Ingegerd Ronge

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Assistentåklagare Ida de Luna Sjöholm
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2013-09-16

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

Eskilstuna tingsrätt
Box 363
631 05 ESKILSTUNA

INKOM: 2013-09-16
MÅLNR: B 2463-13
AKTBIL: 1

TR mål:
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19741031-3279

Somalia

Yrke/titel

Awil

1 Ahmed, Awil Abud

Telefon

Tolkbehov

Adress

Bellmansgatan 6 Lgh 1103 632 37 ESKILSTUNA
Offentlig försvarare/ombud

Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
1. SEXUELLT OFREDANDE (0400-K18069-12)
Målsägande
Holmberg, Sylvia, företräds av åklagaren
Gärning
Ahmed har ofredat Holmberg, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes
sexuella integritet, genom att ta henne på ena bröstet vid två tillfällen samt
genom att fråga henne om hon vill ”smaka kuk”. Det hände den 8 juni 2012 på
en buss på europaväg E20 i höjd med Läggesta inom Strängnäs kommun.
Ahmed begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Enskilda anspråk
Det yrkas att Ahmed förpliktas utge skadestånd med 5000 kronor till Sylvia
Holmberg avseende kränkning. På detta belopp yrkas ränta enligt 6§ räntelagen
från den 8 juni 2012 till dess full betalning sker.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 14559
63014 ESKILSTUNA

Rademachergatan 1, 3 tr

010-562 59 40

registrator.ak-eskilstuna@aklagare.se

Telefax

010-562 59 59

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Assistentåklagare Ida de Luna Sjöholm

2013-09-16

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(3)
23
AM-209737-12
201-7

2. SEXUELLT OFREDANDE (0400-K18064-12)
Målsägande
Saiyod, Chayanid, underrättad
Gärning
Ahmed har ofredat Saiyod, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes
sexuella integritet, genom att ta henne på ena bröstet. Det hände den 8 juni
2012 på en buss på europaväg E20 i höjd med Läggesta inom Strängnäs
kommun.
Ahmed begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

3. SEXUELLT OFREDANDE (0400-K897-13)
Målsägande
Bohlin, Roger, underrättad
Gärning
Ahmed har ofredat Bohlin, på ett sätt som kunde förväntas kränka dennes
sexuella integritet, genom att med sin hand beröra Bohlin mellan benen. Det
hände den 8 juni 2012 på en buss på europaväg E20 i höjd med Läggesta inom
Strängnäs kommun.
Ahmed begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Sylvia Holmberg angående händelsen i åtalspunkten
1 till styrkande av åtalet.
Förhör med målsäganden Chayanid Saiyod angående händelserna i
åtalspunkterna 2-3 till styrkande av åtalet.

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Assistentåklagare Ida de Luna Sjöholm

2013-09-16

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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Förhör med målsäganden Roger Bohlin angående händelserna i åtalspunkterna
2-3 till styrkande av åtalet.
Förhör med tilltalade Awil Ahmed

Ida de Luna Sjöholm

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

www.domstol.se

