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MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 106 B

DOM (DELDOM)
2019-05-10
meddelad i
Malmö

Mål nr: B 7108-18

Postadress
Box 265
201 22 Malmö

Besöksadress
Kalendegatan 1

Telefon
040-35 30 00
E-post: malmo.tingsratt@dom.se
www.malmotingsratt.domstol.se

Telefax
040-611 43 10

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
Nawras Alkafri, 20000803-3599
Thomsons Väg 42
213 72 Malmö
Medborgare i Statslös

Offentlig försvarare:
Advokat Malin Dahl
Advokatbyrån Tigerlund AB
Amiralsgatan 20, 4 tr
211 55 Malmö

Åklagare
Assistentåklagare Farhad Niroumand
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Ofredande, 4 kap 7 § brottsbalken

2018-07-13 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Nawras Alkafri ska följa det ungdomskontrakt som upprättats av
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, se bilaga 2.

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
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MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 106 B

DOM (DELDOM)
2019-05-10

Mål nr: B 7108-18

Ersättning
Malin Dahl får ersättning av staten med 4 288 kr. Av beloppet avser 3 430 kr arbete och 858
kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden för försvaret.

___________________________________



3

  
 

MALMÖ TINGSRÄTT 
Avdelning 1 
Enhet 106 B 

DELDOM 
2019-05-10 

B 7108-18 
 

 
 
 

 
YRKANDEN M.M. 

Åklagarens yrkanden och bevisning anges i stämningsansökan, bilaga 1.  

 

Nawras Alkafri har förnekat brott.  

 

DOMSKÄL  

 

Skuldfrågorna 

Det är till en början klarlagt följande. Vid händelserna, vilka båda ägde rum den 

13 juli 2018, arbetade Nawras Alkafri som sommarjobbare på Victoria Vård och 

Omsorgsboende (vårdboendet). Målsägandena Leila Persson, född år 1934, och 

Astrid Nilsson, född år 1930, var vårdtagare på vårdboendet. Astrid Nilsson har nu-

mera avlidit. Leila Persson lever fortfarande, men lider av demens.  

 

Det är ostridigt att de av åklagaren åberopade filmerna, vilka spelats upp under hu-

vudförhandlingen, är inspelade den 13 juli 2018 på aktuellt vårdboende, att det är 

Nawras Alkafri som har spelat in dem och att det också är Nawras Alkafri som 

finns med i filmerna. Det är också ostridigt att två av filmerna avser Leila Persson 

och att en av filmerna avser Astrid Nilsson samt att Nawras Alkafri efter inspel-

ningarna skickade filmerna via Snapchat till minst en annan person.  

 

Genom de av åklagaren åberopade filmerna är det styrkt att Nawras Alkafri vid hän-

delsen bl.a. satte sin fot på den rullstol som Leila Persson satt i och sparkade i väg 

rullstolen i korridoren samtidigt som han vinkade åt henne. Det är också styrkt att 

han – när Astrid Nilsson satt i sin säng och bad om hjälp – sade ”du, din jävel”, 

”sitt” och ”jag ska inte följa med dig någonstans”, eller något liknande, samt att han 

då även visade fingret åt henne.  
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Nawras Alkafri har i korthet påstått att hans agerande i filmerna var riktat till den 

person vid namn Bella som han skickade filmerna till, och således inte till målsä-

gandena, samt att syftet med filmerna var att visa Bella var han jobbade. Tingsrät-

tens bedömning är att Nawras Alkafris uppgifter kan lämnas helt utan avseende. Det 

står nämligen klart att hans agerande i filmerna har riktat sig till målsägandena. En-

ligt tingsrättens mening kan det också hållas för visst att han agerat som han gjort i 

syfte att verka cool inför åtminstone en av sina kompisar.  

 

Tingsrätten finner således styrkt att Nawras Alkafri vid händelserna uppsåtligen har 

agerat på det sätt som anges i stämningsansökningen. Undantag gäller för den del av 

gärningsbeskrivningen under åtalspunkten 1 som innebär att han ska ha talat krän-

kande och nedsättande till Leila Persson. Det senare är nämligen inte visat. 

 

Vid ställningstagandet till hur Nawras Alkafris ageranden bör rubriceras, beaktar 

tingsrätten särskilt att Nawras Alkafri vid händelserna arbetade på vårdboendet, och 

att hans agerande riktade sig mot två skyddslösa vårdtagare på boendet som var be-

roende av honom. Tingsrätten beaktar också att Nawras Alkafri filmade sina hän-

synslösa ageranden mot målsägandena, och att han sedan skickade filmerna till 

minst en annan person via Snapchat. Med tanke på det nu angivna, och på övriga 

omständigheter vid gärningarna, får Nawras Alkafris ageranden anses ha varit äg-

nade att kränka målsägandenas frid på ett sådant kännbart sätt att han bör dömas för 

ofredande.   

 

Påföljdsfrågan och övriga frågor  

Nawras Alkafris hänsynslösa ageranden skulle för en vuxen person ha kunnat med-

föra en fängelsepåföljd. Nawras Alkafri var dock bara 17 år vid brotten, och hans 

ungdom ska beaktas vid såväl påföljdvalet som eventuell straffmätning. Valet av 

påföljd står i detta fall främst mellan ungdomsvård eller ungdomstjänst, och vid va-

let mellan nämnda två påföljder har ungdomsvård företräde.  

 



5

  
 

MALMÖ TINGSRÄTT 
Avdelning 1 
Enhet 106 B 

DELDOM 
2019-05-10 

B 7108-18 
 

 
 
 

 
Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad har i ett yttrande den 1 mars 

2019 föreslagit att påföljden för Nawras Alkafri bestäms till ungdomsvård i enlighet 

med ett s.k. ungdomskontrakt om minst sex månader. Nawras Alkafri har under hu-

vudförhandlingen samtyckt till förslaget och tillagt att han redan påbörjat vård en-

ligt ungdomskontraktet. Tingsrätten instämmer i nämndens bedömningar och för-

slag. Påföljden för Nawras Alkafri bör således bestämmas till ungdomsvård enligt 

ovan.   

 

Nawras Alkafri ska förpliktas att betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.  

 

Försvararen ska tillerkännas begärd och skälig ersättning, och kostnaderna för för-

svaret får stanna på staten.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (TR 01) 

Sista dagen för överklagande är den 31 maj 2019. Överklagandet ges in till tingsrät-

ten men prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge. 

  

 

Lars Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

I avgörandet har deltagit rådmannen Lars Olsson samt nämndemännen Peter Ed-

lund, Kerstin Ekström och Bertil Nilsson. Rätten är enig. 



     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Alkafri, Nawras     
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
20000803-3599 Statslös och Sverige     

 Adress 
 
  Thomsons Väg 42, 213 72 MALMÖ    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Dahl, Malin, Advokatbyrån Tigerlund AB, Amiralsgatan 20, 4 tr, 211 55 MALMÖ  

 
Frihetsberövande m.m. 

   

 
Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

 

1. OFREDANDE (5000-K861877-18) 
Målsägande 

Leila Persson 

 

Gärning 

Nawras Alkafri har, i tjänsten, utsatt den rörelsehindrade vårdtagaren Leila 

Persson för ett hänsynslöst agerande som har varit ägnat att kränka hennes frid 

på ett kännbart sätt. Agerandet har bestått i att han har filmat henne med sin 

mobiltelefon medan han har talat kränkande och nedsättande till henne samt 

sparkat till hennes rullstol, med henne sittande i den, så att den har rullat iväg i 

korridoren. Filmen har Nawras Alkafri sedan skickat vidare via Snapchat.    

 

Det hände den 13 juli 2018 på vårdboendet ”Victoria Vård och Omsorgs-

boende” i Malmö. 

 

Nawras Alkafri begick gärningen med uppsåt. 

 

Som försvårande omständigheter ska beaktas att Nawras Alkafri har utnyttjat 

målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig samt att han har 

utnyttjat sin ställning/missbrukat ett särskilt förtroende. 

 

Åtal är påkallat från allmän synpunkt.  

 

 

 

TR mål:   

Handl.: OVR 

Malmö tingsrätt 

Box 265 

201 22  MALMÖ 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Syd Handling 15
Malmö åklagarkammare Ärende AM-35759-19
Kammaråklagare Linda Rasmussen 2019-04-11 Handläggare 313-20

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 60 10 registrator.ak-malmo@aklagare.se
20590  MALMÖ

Telefax

010-562 60 11

1(2)
Bilaga 1

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 106 B

INKOM: 2019-04-11
MÅLNR: B 7108-18
AKTBIL: 4



     

     

     

     

      

 

 

 

 

Lagrum 

4 kap 7 § brottsbalken    

29 kap 2 § tredje och fjärde punkten brottsbalken 

Bevisning 

Förhör med tilltalade Nawras Alkafri  

PM ang målsäganden, fup s. 5 

Uppspelning av film, medtas av åklagaren 

 

 

2. OFREDANDE (5000-K861877-18) 
Målsägande 

Astrid Nilsson 

 

Gärning 

Nawras Alkafri har, i tjänsten, utsatt den rörelsehindrade vårdtagaren Astrid 

Nilsson för ett hänsynslöst agerande som har varit ägnat att kränka hennes frid 

på ett kännbart sätt. Agerandet har bestått i att han har filmat henne med sin 

mobiltelefon medan han har talat kränkande och nedsättande till henne och 

visat henne fingret. Hon har under tiden suttit i en säng och bett honom om 

hjälp, vilket han har nekat henne. Filmen har Nawras Alkafri sedan skickat 

vidare via Snapchat.    

 

Det hände den 13 juli 2018 på vårdboendet ”Victoria Vård och Omsorgs-

boende” i Malmö. 

 

Nawras Alkafri begick gärningen med uppsåt. 

 

Som försvårande omständigheter ska beaktas att Nawras Alkafri har utnyttjat 

målsägandens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig samt att han har 

utnyttjat sin ställning/missbrukat ett särskilt förtroende. 

 

Åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

 

Lagrum 

4 kap 7 § brottsbalken    

29 kap 2 § tredje och fjärde punkten brottsbalken 

Bevisning 

Förhör med tilltalade Nawras Alkafri  

Uppspelning av film, medtas av åklagaren 

 

 

Linda Rasmussen 

Ansökan om stämning Sida
Åklagarområde Syd Handling 15
Malmö åklagarkammare Ärende AM-35759-19
Kammaråklagare Linda Rasmussen 2019-04-11 Handläggare 313-20

2(2)
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 3
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

