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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 2

DOM
2016-09-15
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr: B 1046-16
B 1553-16

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ABDIRISAK Yasin Ali, 19941128-4939
c/o Suhur Awed
Bellmansplan 4 Lgh 1801
632 37 Eskilstuna
Medborgare i Somalia
Offentlig försvarare:
Advokat Carlos Costa
Advokat Carlos Costa AB
Rademachergatan 17
632 20 Eskilstuna
Åklagare
Assistentåklagare Lina Elfwing
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
Målsägande
Tilde Collin Sievertsson
Vårvägen 21 A Lgh 1101
633 54 Eskilstuna
Målsägandebiträde:
Jur.kand. Johanna Forss
c/o Advokathuset Actus AB
Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2016-01-01 -- 2016-03-31
2. Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2016-04-10

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-40 30 300
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se
www.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Påföljd m.m.
Dagsböter 75 å 50 kr
Skadestånd
Abdirisak Ali ska utge skadestånd till Tilde Collin Sievertsson med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 mars 2016 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Carlos Costa tillerkänns ersättning av allmänna medel med 9 038 kr. Av
beloppet avser 7 230 kr arbete och 1 808 kr mervärdesskatt.
2. Jur. kand. Johanna Forss tillerkänns ersättning av allmänna medel med 9 038 kr. Av
beloppet avser 7 230 kr arbete och 1 808 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Övrigt
Abdirisak Ali ska till staten betala tillbaka kostnaderna för blodanalys på 775 kr.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar för sexuellt ofredande (domsbilaga 1) och narkotikabrott,
ringa brott (domsbilaga 2).

Tilde Collin Sievertsson har yrkat skadestånd enligt domsbilaga 3.

DOMSKÄL
Domsbilaga 1
Abdirisak Yasin Ali har erkänt sexuellt ofredande genom att ha skickat ett antal sms
med sexuell innebörd till Tilde Collin Sievertsson. Abdirisak Yasin Ali har förnekat
att han kastat en sedel på Tilde Collin Sievertsson och han har förnekat att han bett
Tilde Collin Sievertsson utföra oralsex på honom.

Abdirisak Yasin Ali har bestritt det yrkade skadeståndet och har inte vitsordat något
belopp som skäligt i sig. Sättet för räntans beräknande har vitsordats.

Utredningen har bestått av målsägandeförhör med Tilde Collin Sievertsson, förhör
med Abdirisak Yasin Ali samt, på åklagarens begäran, vittnesförhör med Sara Welén
Engfors. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat fotografier.

Tilde Collin Sievertsson Det var i början av år 2016. Hon satt i Gallerian tillsammans
med några vänner, bland andra Sara Welén Engfors. Abdirisak Yasin Ali kom dit tillsammans med några vänner. Abdirisak bad om att få ladda sin telefon i ett uttag i närheten där hon satt. Abdirisak började prata med henne och med Sara och han frågade
dem om de var tjejer eller killar. När de sa att de var tjejer kastade Abdirisak en utländsk sedel på henne och någon sekund efteråt sa han någonting om att hon skulle
suga av honom. Hon hörde inte exakt vad Abdirisak sa då hans svenska inte var så bra
då. Även hennes kompisar hörde att Abdirisak sa någonting om oralsex. Hon tror att
Abdirisak riktade sig till henne då det var henne som han tittade på och då sedeln
landade på henne. Hon svarade inte honom utan skrattade mest åt det och Abdirisak
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gick iväg och satte sig någon annanstans i Gallerian. Hon minns inte om det var vid
samma tillfälle eller ett senare tillfälle som Abdirisak bad om att få hennes Kik,
Snapchat och telefonnummer. Hon tror att det var i slutet av februari eller början av
mars. Hon ville inte lämna ut det men samtidigt inte vägra allt då hon tänkte att det
kunde uppfattas som taskigt varför hon gav Abdirisak hennes mobiltelefonnummer.
Hon trodde bara att han ville ha lite kontakt med henne men hon fick därefter samma
dag sms från Abdirisak i vilka han skrev att han ville att hon skulle suga av honom
eller ligga med honom. Hon och Abdirisak har aldrig varit tillsammans eller ens vänner. Hon brydde sig inte så jättemycket om sms:en då hon inte är så känslig men till
slut tyckte hon att det gick för långt. Hon var 14 år och hon vet inte om Abdirisak
visste hur gammal hon var.

Abdirisak Yasin Ali Det stämmer som Tilde Collin Sievertsson berättat att de träffades i
Gallerian när han ville ladda sin mobiltelefon. Han var där med vänner vilket även
Tilde var. Det var Tilde som svarade när han bad om att få ladda telefonen och de
började prata. Någon i hans gäng frågade om en i Tildes gäng var en kille eller en tjej.
Några killar började pata med några i Tildes gäng på engelska men de verkade ha svårt
för att förstå varandra. Han bad Tilde komma fram till honom vilket hon gjorde och han
fick på fråga Tildes telefonnummer. Han sa till Tilde att han var intresserad av henne.
Han kastade ingen utländsk sedel på Tilde och han sa inte heller något till henne om att
hon skulle suga av honom. Han såg inte att någon annan heller kastade en sedel på
någon. Han sa ingenting med sexuellt innehåll utan bad bara om telefonnumret. Han
skickade däremot de sms som finns i utredningen men de är inte de enda sms som
skickades mellan honom och Tilde. Det finns många fler sms som skickades mellan
dem där det bara var en vanlig konversation. Han känner de som kan vittna om det.
Sms:en med sexuellt innehåll skrev han bara på skoj. Han menade inget med dem. Han
var 20 år och han visste inte hur gammal Tilde var. Han frågade inte efter hennes ålder
och hon frågade inte heller honom hur gammal han var.
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Sara Welén Engfors Hon minns händelsen svagt då det gått lång tid. Hon minns inte
när det var men det var i början av 2016. Alla satt samlade i Gallerian. Tilde Collin
Sievertsson var med. Abdirisak Yasin Ali kom fram till dem och frågade om Tilde var
en tjej eller kille. Hon minns inte allt utan har luckor i minnet men hon minns att
Abdirisak kastade en sedel på Tilde och bad Tilde att hon skulle suga av honom. De
som satt där blev tagna av det Abdirisak gjorde och sa och Tilde svarade nej. Hon
minns inte vad det var för sedel som kastades och hon minns inte heller exakt vad
Abdirisak sa. Abdirisak tittade på Tilde när han kastade sedeln och frågade om Tilde
kunde suga av honom. Hon har även sett sms som skickats mellan Abdirisak och Tilde.
Hon minns inte vad det stod i dem men det var något om en ”trekant”. Tilde tyckte inte
om sms:en som hon fick och Tilde tyckte att det var jobbigt.

Tingsrättens bedömning
Abdirisak Yasin Ali har erkänt att han sände Tilde Collin Sievertsson i målet aktuella
sms men har förnekat övrigt som lagts honom till last. Abdirisak Yasin Ali har bekräftat att han var på platsen och att han talade med Tilde Collin Sievertsson men har förnekat att han kastade sedeln eller bad henne utföra oralsex på honom. Tilde Collin
Sievertsson har dock lämnat trovärdig och tillförlitlig redogörelse över händelseförloppet och hennes uppgifter har även fått stöd av vad vittnet Sara Welén Engfors berättat. Tilde Collin Sievertssons uppgifter har, gällande mottagna sms, även fått stöd av
dels innehållet i avfotograferade sms och dels av vad Abdirisak Yasin själv uppgivit.

Tingsrätten finner mot bakgrund av utredningen i målet att det är målsägandens uppgifter, med stöd av vittnets och den skriftliga bevisningen, som ska läggas till grund för
domen och finner det ställt utom rimligt tvivel att Abdirisak Yasin Ali agerade på sätt
som kunde förväntas kränka Tilde Collin Sievertssons sexuella integritet och Abdirisak
Yasin Ali ska därmed dömas för sexuellt ofredande på sätt åklagare gjort gällande.

6
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM
2016-09-15

B 1046-16

Rotelgrupp 2

Skadestånd
Vid angiven utgång i ansvarsfrågan är Abdirisak Yasin Ali skadeståndsskyldig för den
kränkning av Tilde Collin Sievertssons personliga integritet som han åsamkat henne.
Tingsrätten finner, mot bakgrund av samtliga omständigheter vid brottet, skäligt bestämma kränkningsersättningens storlek till 5 000 kr.

Domsbilaga 2
Abdirisak Yasin Ali har förnekat ringa narkotikabrott. Utredningen har bestått av
förhör med Abdirisak Yasin Ali. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat
analysresultat.
Abdirisak Yasin Ali Han träffade en ”kompis” i Gallerian. Han började prata med
killen, som han aldrig tidigare hade träffat tidigare och som han inte känner. Han bad
om att få dela den cigarett som mannen stod och rökte. Han fick ungefär halva cigaretten. Han tittade inte så noga på hur cigaretten såg ut men den hade filter. Den såg
lite konstig ut. Han tyckte att cigaretten var väldigt stark och starkare än en vanlig
cigarett, särskilt när han blåste ut genom näsan. Han kände sig vinglig efter några bloss
men kompisen sa att det var en vanlig cigarett. Han trodde det var en annan sorts cigarett och han kunde inte bedöma om cigaretten luktade konstigt. Ett par dagar senare
stoppade en polispatrull honom. Polisen frågade om han använt narkotika vilket han
förnekade eftersom han trodde att han var ren. Han sa att han inte använder narkotika
men polisen sa att de tyckte han såg konstig ut och han medtogs för att lämna urinprov.
Han fick både kaffe och vatten att dricka men kunde inte kissa och fick därför lämna
blodprov istället. Han sa inte till polisen att han träffat kompisen och bjudits på cigaretten eftersom han utgick från att han var ren.

Tingsrättens bedömning
Av det av åklagaren åberopade analysbeskedet framgår att Abdirisak Yasin Ali var
påverkad av tetrahydrocannbinol vid provtagningen. Det är därmed visat att Abdirisak
Yasin Ali har brukat hasch eller annat cannbispreparat den 10 april 2016 eller en tid
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dessförinnan. Frågan är om intaget varit uppsåtligt vilket Abdirisak Yasin Ali har förnekat. Abdirisak Yasin Ali har som förklaring uppgett att han blev bjuden på en cigarett
av en för honom okänd person. Abdirisak Yasin Ali har uppgivit att cigaretten såg lite
konstig ut, att den var mycket starkare än en vanlig cigarett samt att han kände sig
vinglig efter att ha rökt ett par bloss. Mot bakgrund av vad Abdirisak Yasin Ali själv
lämnat kring tillfället då han rökte är tingsrättens uppfattning att Abdirisak Yasin Ali
måste ha förstått att det inte var en vanlig cigarett han rökte eller att han i vart fall har
varit likgiltig inför att han intog ett narkotiskt preparat. Det är därmed visat att det var
fråga om ett uppsåtligt bruk och åtalet för narkotikabrott, ringa brott, är därmed styrkt.

Påföljd m m
På brotten ska ett bötesstraff följa.

Abdirisak Yasin Ali döms för brott med fängelse i straffskalan och ska utge
lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Abdirisak Yasin Ali ska även ersätta staten för provtagning och analys av prov som
framgår av domslutet.

Advokat Carlos Costa och jur kand Johanna Forss tillerkänns yrkade ersättningar
enligt brottmålstaxan. Kostnaden för offentlig försvarare och målsägandebiträde ska
stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 6 oktober
2016. Prövningstillstånd krävs.

Rebecka Wiking
I avgörandet har rådmannen Rebecka Wiking samt nämndemännen Lauri Sankari,
Göran Dybeck och Jelena Perunovic deltagit. Enhälligt.

Bilaga 1
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Bilaga 2
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Assistentåklagare Lina Elfwing

2016-06-08

1(1)
5
AM-77811-16
201-12

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Eskilstuna tingsrätt
Förenklad delgivning

ESKILSTUNA TINGSRÄTT

INKOM: 2016-06-09
MÅLNR: B 1553-16
AKTBIL: 1

Stämningsansökan
Tilltalade
Abdirisak Yasin Ali (19941128-4939)
Medborgare i Somalia.
Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Ansvarsyrkanden m.m.
NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT
5000-K414490-16
Abdirisak Yasin Ali har olovligen använt hasch eller annat cannabispreparat,
som är narkotika. Det hände den 10 april 2016 eller en tid dessförinnan på
Eskilstuna, Eskilstuna kommun eller på annan okänd plats i Sverige.
Abdirisak Yasin Ali begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Upplysning
Kostnad för provtagning och analys: 775 kronor.

Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade Abdirisak Yasin Ali som förnekar brott.

Övrig bevisning
Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 4-5) till styrkande av att
Abdirisak Yasin Ali har brukat narkotika.

Handläggning
Den tilltalade har vid ett personligt möte den 2016-06-08 av polis delgetts
information om att förenklad delgivning kan komma att användas i
tingsrätten.

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

Bilaga 3
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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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