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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

DOM
2015-06-26
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr: B 2673-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Jimmy Aronsson, 19821007-0150
Nällsta Gård 1
645 97 Stallarholmen
Offentlig försvarare:
Advokat Tobias Israelsson
Advokathuset Actus AB
Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna
Åklagare
Vice chefsåklagare Henrik Olin
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
Målsägande
Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Dick Levinson
Advokat Dick Levinson AB
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken
2014-09-19
Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.
Frivårdskontor
Frivården Eskilstuna
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
Jimmy Aronsson ska utge skadestånd till Sekretess AA med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 september 2014 till dess betalning
sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som har lagts fram under huvudförhandling inom stängda dörrar och som kan röja
identiteten för Sekretess AA, BB och CC. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra
uppgifter som kan leda till att deras identiteter går att klarlägga. Sekretessen ska även bestå
för identitetsuppgifterna i partsbilagan.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Dick Levinson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med, rätt avrundat, 18 987 kr. Av beloppet avser 15 190 kr arbete och
3 797 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Tobias Israelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 28 481 kr. Av
beloppet avser 22 785 kr arbete och 5 696 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska Jimmy Aronsson återbetala 47
468 kr.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens och Sekretess AA:s yrkanden, se bilaga 1 - 2.

Jimmy Aronsson har med anledning av misstanke om brott som prövats genom
denna dom varit berövad friheten såsom anhållen den 3 – 6 februari 2015.

UTREDNINGEN

Jimmy Aronsson har erkänt att han haft tillfällig sexuell förbindelse med Sekretess
AA mot betalning men förnekat att han känt till eller haft anledning att anta att hon
inte hade fyllt 18 år.

Åklagaren har sakframställningsvis uppgett att Sekretess AA, som nyligen hade
fyllt 12 år, hade lagt upp en profilsida på Rosa sidorna som är en sajt på internet för
tillfälliga sexuella kontakter och uppgett sig vara en 18-årig kvinna som sökte en
man. Sekretess AA fick flera svar och den fortsatta kommunikationen ägde rum via
Kik som är en programvara för att kunna chatta på nätet. Händelsen uppdagades
genom att Sekretess AA:s pappa hade noterat att hon hade köpt nya dyra kläder och
senare konfronterat henne när han hittade kvittona efter klädköpen. Polisanmälan
gjordes därefter av Sekretess AA:s mamma. Spåren ledde till det aktuella hotellet
och Jimmy Aronsson, som bokat rum i sitt namn.

Åklagarens bevisning framgår av stämningsansökan, bilaga 1. Sekretess AA har
åberopat samma bevisning som åklagaren. På Sekretess AA:s begäran har målsägandeförhör hållits med hennes mamma Sekretess CC.

De hörda har lämnat uppgifter som rätten uppfattat på följande vis.
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Sekretess CC: Sekretess AA har efter händelsen haft det jobbigt i skolan och även
rymt hemifrån. De får dock bra hjälp från samhället. Hon själv märkte inget särskilt
med Sekretess AA innan händelsen. Hon trodde att Sekretess AA hade någon form
av epilepsi och de har därför haft kontakt med BUP sedan tidigare. Det kan också
vara så att Sekretess AA har Aspergers syndrom eller ADD. Sekretess AA är brådmogen och väldigt intresserad av sex, som hon frågar mycket om. Idag kan man nog
ta henne för en 14-åring trots att hon bara är 13 år gammal. Hon skulle annars beskriva Sekretess AA som omogen för sin ålder, som barnslig, rolig och diskussionssugen, men också ganska känslokall. Sekretess AA sminkar sig som andra ungdomar och har fått sin mens.

Jimmy Aronsson: Han har haft det trassligt med skuldsanering som blev klar under
2013. Han träffade en tjej under några månader under slutet av 2013 innan han blev
dumpad av henne. Han behövde sex och närhet och det kändes som om han inte
kunde behålla någon tjej. Han googlade därför på eskortverksamheter och hittade då
den aktuella hemsidan. Han registrerade sig på hemsidan i sitt riktiga namn och
sökte efter tjejer i Södermanland eftersom han bor i Stallarholmen. Han kom efter
några dagar i kontakt med Sekretess AA på hemsidan. Han fick en kick av kontakten och de båda pratade om att träffas. Hon föreslog att de skulle träffas på toaletten
på McDonalds men det tyckte han var äckligt. Han frågade henne några dagar innan
händelsen om hon var intresserad av att träffas på ett hotellrum och bokade sedan
rum. Han åkte den aktuella dagen till Eskilstuna och checkade in på hotellet. Han
meddelade sedan Sekretess AA när han hade checkat in och var på plats på hotellrummet. När Sekretess AA anlände till rummet hängde hon av sig sin jacka och
klädde sedan av sig alla kläderna och la sig i sängen. Hon fuktade sig själv och
ställde sig på alla fyra. Han satte på en kondom och hade ett vaginalt samlag med
henne bakifrån. Han lämnade sedan pengarna på byrån. Veckan därpå träffade han
sin nuvarande flickvän och sambo.
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Han var ute efter köp av sex på den aktuella hemsidan. Många är inte rumsrena men
han själv beskrev sig med namn och ålder. Han hade Kik, som är en snabbchat på
telefonen, sedan tidigare. Han hade innan händelsen haft flera konversationer med
Sekretess AA på Kik. Båda var införstådda med att han skulle köpa sex men det var
han som föreslog att de skulle träffas på ett hotellrum. Sekretess AA hade samma
profilbild på Kik som på Rosa sidorna. Han bad om en bild på hennes ansikte och
fick en bild där hon såg äldre ut än 18 år. Han berättade för Sekretess AA att han
hade en förkärlek för ”doggy style”, men det var annars inget prat om hennes ålder.
För honom fanns det ingen tvekan om att hon var 18 år gammal. Sekretess AA anlände till hotellrummet mellan kl. 15.30 – 16.00. De genomförde ett snabbt samlag
och efter maximalt 10 minuter skildes de åt. Det var inget prat mer än hej och hejdå.
Sekretess AA hade bråttom men berättade inte varför. Han hade inte analsex med
Sekretess AA som hon berättat om i polisförhör. Inte heller runkade hon av honom
innan samlaget. Han har inte ens tittat noga på henne och det var inget efteråt som
gjorde att han tvekade om hennes ålder. Hon gick in först på toaletten av de båda
efter samlaget. Efteråt fick hon sina kläder av honom och klädde på sig och lämnade rummet. Två eller tre veckor senare blev han kontaktad av henne igen. Han
själv har inte tagit initiativ till någon ny kontakt. Han var helt nykter och hade inte
tagit några droger vid händelsen.

På bilden som Sekretess AA skickade honom innan händelsen var hon sminkad och
hade utsläppt hår. Hon log på bilden och såg ut att vara 19 eller 20 år. De hade enbart kontakt via Kik. De skrev några meningar till varandra var och varannan dag.
Sekretess AA undrade bl.a. vilken typ av sex han ville ha. Han ställde inga privata
frågor till henne. Hon såg ut som vilken kvinna som helst med former, rumpa och
lite mage. När han såg polisförhöret med henne såg hon annorlunda ut, mer som ett
barn, men när han såg henne på hotellrummet såg hon ut som en ståtlig kvinna. Sekretess AA var den som höll i taktpinnen på hotellrummet, hon visste vad hon gjorde.
Med den klädsel som Sekretess AA hade på sig vid polisförhöret hade hon åkt ut
med huvudet före från hotellrummet. Han ville bara dö när han fick reda på hennes
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ålder. Samlaget var enbart vaginalt och bestod i kanske fyra juckande rörelser innan
han avslutade det.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Jimmy Aronsson har erkänt att han på i åtalet angiven tid och plats mot betalning
har genomfört ett vaginalt samlag med Sekretess AA. Hans uppgifter om samlagets
längd och övriga omständigheter skiljer sig visserligen från Sekretess AA:s uppgifter men är inte så osannolika att tingsrätten kan bortse från dem. Sekretess AA har
t.ex. i polisförhöret berättat att hon först runkade av Jimmy Aronsson och att han
även hade ett analt samlag med henne. Den medicinska utredningen, som visar små
sprickor vid Sekretess AA:s anal, ger visserligen stöd för att det även förekom analt
samlag men det kan å andra sidan inte uteslutas att skadorna uppkommit på annat
sätt eller vid annat tillfälle. Vid dessa förhållanden är det endast tillförlitligen styrkt
att Jimmy Aronsson, såsom han själv berättat, mot betalning har förmått Sekretess
AA att genomföra ett vaginalt samlag med honom.

Frågan i målet är vad Jimmy Aronsson känt till eller haft skälig anledning att anta
om Sekretess AA:s ålder. Åklagaren har i sitt slutanförande hävdat att utredningen
inte ger stöd för att Jimmy Aronsson kände till att Sekretess AA inte hade fyllt 15 år
men att han haft skälig anledning att anta att hon inte hade fyllt 15 år. Tingsrätten
delar åklagarens bedömning att det inte är styrkt att Jimmy Aronsson känt till att
Sekretess AA inte hade fyllt 15 år. När det gäller frågan om han haft skälig anledning att anta att hon inte hade fyllt 15 år gör tingsrätten följande överväganden.

Sekretess AA registrerade sig ostridigt som artonåring på Rosa sidorna utan att visa
någon porträttbild. Jimmy Aronssons uppgift om att han innan mötet på hotellrummet fick se en sådan bild på Sekretess AA och att bilden inte gav honom anledning
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att ifrågasätta att hon hade fyllt 18 år är inte motbevisad och ska därför läggas till
grund för prövningen. Hans uppgift om att Sekretess AA:s utseende och beteende i
samband med samlaget inte heller gav honom anledning att ifrågasätta hennes ålder
är mer svårbedömd. Sekretess AA ser nämligen mycket ung ut vid polisförhören
men ger vid det andra förhöret ett klart mognare intryck än vid det första förhöret.
Dessutom har Sekretess CC berättat att Sekretess AA idag ser något äldre ut än sin
biologiska ålder. Utredningen ger därför sammantaget inte tillräckligt stöd för påståendet att Jimmy Aronsson haft skälig anledning att anta att Sekretess AA vid
samlaget inte hade fyllt 15 år.

Utredningen får emellertid anses ge tillräckligt stöd för att Jimmy Aronsson haft
skälig anledning att anta att Sekretess AA inte hade fyllt 18 år. Tingsrätten har vid
den bedömningen särskilt beaktat Jimmy Aronssons egna uppgifter om att Sekretess
AA föreslagit sex mot betalning på toaletten på McDonalds, vilket han själv tyckte
var äckligt och som därför gett honom anledning att vara på sin vakt om att hennes
ålder i vart fall inte överensstämde med den hon registrerat sig som. Jimmy Aronsson ska således fällas till ansvar för köp av sexuell handling av barn enligt åklagarens andrahandspåstående.

Skadestånd till Sekretess AA

Jimmy Aronsson har bestritt skadeståndsyrkandet i dess helhet och endast vitsordat
ränteyrkandet och att 115 000 kr är skäligt belopp vid ansvar för våldtäkt mot barn.

Vid angiven utgång i skuldfrågan är Jimmy Aronsson skyldig att utge skadestånd
till Sekretess AA, som genom brottsligheten och på grund av sin ungdom får anses
ha utsatts för en allvarlig kränkning trots att samlaget genomfördes frivilligt. Skäligt
belopp uppskattas till 10 000 kr. Sekretess AA har dock inte styrkt någon annan
skada varvid hennes yrkande om skadestånd för sveda och värk ska ogillas. Räntan
råder det inte tvist om.

8
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM
2015-06-26

B 2673-14

Rotelgrupp 2

Påföljd

Jimmy Aronsson dömdes för ett antal år sedan för grovt skattebrott och försvårande
av skattekontroll till fängelse 6 månader, som han avtjänat genom intensivövervakning. Han lever enligt frivården under ordnade sociala och ekonomiska förhållanden. Det saknas därför särskild anledning att befara att han kommer att fortsätta sin
brottslighet. Med hänsyn härtill och då den tidigare domen ligger ett antal år tillbaka
och får anses vara av engångskaraktär, kan påföljden stanna vid villkorlig dom i
förening med samhällstjänst, vilket Jimmy Aronsson samtyckt till. Alternativstraffet
bestäms till fängelse i två månader.

Övrigt

Sekretessen för identitetsuppgifterna på Sekretess AA och hennes vårdnadshavare
ska bestå eftersom det kan antas att hon lider skada eller men om uppgifterna röjs.

Jimmy Aronsson ska åläggas att betala föreskriven avgift till brottsofferfonden eftersom han döms för brottslighet med fängelse i straffskalan.

Det saknas anledning att ifrågasätta kostnadsräkningarna i målet. Jimmy Aronssons
inkomstförhållanden är sådana att han ska åläggas att återbetala dessa kostnader till
staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, inges till tingsrätten senast 2015-07-17.

På tingsrättens vägnar

Peter Andersson

ESKILSTUNA TINGSRÄTT
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-06-26
Mål nr: B 2673-14
Eskilstuna

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19821007-0150

Datum för dom/beslut
2015-06-26

Efternamn
Aronsson

Förnamn
Jimmy

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2015-02-03

2015-02-06

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

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

Bilaga 1
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Chefsåklagare Ulf Stålhane

1(3)
52
AM-143516-14
201-11

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2015-05-11

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

Eskilstuna tingsrätt
Rotelgrupp 2
Box 363
631 05 ESKILSTUNA

INKOM: 2015-05-11
MÅLNR: B 2673-14
AKTBIL: 8

TR mål: B 2673-14
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Aronsson, Jimmy
Personnr

Medborgare i

19821007-0150

Sverige

Adress

Nällsta Gård 1 645 97 STALLARHOLMEN
Offentlig försvarare/ombud

Israelsson, Tobias, Advokathuset Actus AB, Kungsgatan 33, 2 tr, 632 20
ESKILSTUNA
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2015-02-03, Beslut att inte häkta 2015-02-06
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
VÅLDTÄKT MOT BARN (0400-K36963-14)
Målsägande
A.A. som företräds av målsägandebiträde: Dick Levinson, c/o Advokatfirman
Bergfeldt & Levinson, Rademachergatan 21, 632 20 ESKILSTUNA
Gärning
Jimmy Aronsson har haft samlag med A.A. som var 12 år. Det hände den 19
september 2014 på Hotell Plaza, Drottninggatan 9 i Eskilstuna.
Jimmy Aronsson begick gärningen med uppsåt. Jimmy Aronsson hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

ALTERNATIVT KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN
Gärning
Jimmy Aronsson har förmått A.A. som var 12 år, att mot ersättning vid en
tillfällig sexuell förbindelse genomföra ett samlag med honom.
Det hände den 19 september 2014 på Hotell Plaza, Drottninggatan 9 i
Eskilstuna.

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
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Chefsåklagare Ulf Stålhane

2015-05-11

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(3)
52
AM-143516-14
201-11

Jimmy Aronsson begick gärningen med uppsåt. Jimmy Aronsson hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 18 år.

ALTERNATIVT KÖP AV SEXUELL TJÄNST
Gärning
Jimmy Aronsson har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning.
Det hände den 19 september 2014 på Hotell Plaza, Drottninggatan 9 i
Eskilstuna.
Jimmy Aronsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum
6 kap 4 § 1st alternativt 6 kap 9§ alternativt 11§ brottsbalken

Bevisning
Muntlig bevisning
I första hand åberopas uppspelning av videoförhör med målsäganden A.A, 12
år gammal, från den 10 oktober 2014 till styrkande av hur målsägandens
kontakter med Jimmy Aronsson gick till och till styrkande av deras sexuella
umgänge på Hotell Plaza i Eskilstuna den 19 september 2014 och hur han
betalade henne för tjänsten.
I andra hand med åberopande av samma bevistema påkallas förhör med
målsäganden A.A. vid huvudförhandlingen samt uppspelning av i vart fall
delar av förhöret från den 10 oktober 2014.

Förhör med tilltalade Jimmy Aronsson.

Skriftlig bevisning
Målsägandens profilsida på Rosa Sidan åberopas till styrkande av att hur hon
presenterade sig. (Se fu prot sid 144 och delar av sidan i förstoring sid 146 och
148)

Ansökan om stämning
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Chefsåklagare Ulf Stålhane

2015-05-11

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

3(3)
52
AM-143516-14
201-11

Jimmy Aronssons profilsida på Rosa Sidan åberopas till styrkande av att hur
han presenterade sig. (Se fu prot sid 150 och delar av sidan i förstoring sid 152
och samma profilbild tagen ur Jimmy Aronssons mobiltelefon sid 137.)
Rättsintyg åberopas till styrkande av att målsäganden uppvisade mindre skador
vid analöppningen vilket kan vara tecken på anal penetration. (se fu prot sid
118-120)

Ulf Stålhane

Bilaga 2
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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.
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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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