
UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 2

DOM
2017-12-28
meddelad i
Uppsala

Mål nr: B 4632-17

Postadress
Box 1113
751 41 Uppsala

Besöksadress
Kungsgatan 49

Telefon
018-431 60 00
E-post: uppsala.tingsratt@dom.se
www.uppsalatingsratt.domstol.se

Telefax
018-431 60 99

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
ABDIRAHMAN Hussein Aw-Ibrahim, 19980101-8814
Sätravarvsvägen 5 Lgh 1003
127 30 Skärholmen

Offentlig försvarare:
Advokat Andreas Sjödin
Ahlford Advokatbyrå AB
Box 1111
751 41 Uppsala

Åklagare
Kammaråklagare Maja Kullinger
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala

Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Hanna Hedlund
Advokatbyrån Vigilo AB
Sysslomansgatan 30
752 23 Uppsala

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Misshandel, 3 kap 5 § brottsbalken

2017-08-13
2. Försök till våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken

2017-08-13

Skadestånd
Sekretess A:s skadeståndsyrkande ogillas.
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UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 2

DOM
2017-12-28

Mål nr: B 4632-17

Förverkande och beslag
Beslaget av kläder ska bestå till dess att domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset
återlämnas till Abdirahman Aw-Ibrahim (Polisregion Mitt, beslagsprotokoll 2017-5000-
BG81653-1, 2017-5000-BG81653-2 och 2017-5000-BG81653-4).

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar
och som kan röja målsägande Sekretess A:s identitet. Detsamma gäller för
identitetsuppgifterna i Partsbilaga sekretess.

Ersättning
1. Andreas Sjödin får ersättning av allmänna medel med 53 540 kr varav 10 708 kr utgör

mervärdesskatt. Det sammanlagda beloppet avser ersättning för arbete med 52 003 kr
och ersättning för tidsspillan med 1 537 kr.

2. Hanna Hedlund får ersättning av allmänna medel med 38 445 kr varav 7 689 kr utgör
mervärdesskatt. Det sammanlagda beloppet avser ersättning för arbete med 36 905 kr,
ersättning för tidsspillan med 385 kr och ersättning för utlägg med 1 155 kr.

Övrigt
Staten ska stå för kostnaden för målsägandebiträde och försvarare.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Skuld  

  

Åklagaren och sekretess har yrkat att Abdirahman Aw-Ibrahim ska dömas för 

följande. 

 

1. FÖRSÖK TILL VÅLDTÄKT enligt 6 kap 1 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 § 

brottsbalken 

 

Abdirahman Hussein Aw-Ibrahim har den 13 augusti 2017 på Vaksalagatan 55, 

Uppsala, Uppsala kommun försökt genomföra ett samlag med målsäganden genom 

att otillbörligt utnyttja att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation då 

hon var berusad och sov samt därefter med våld hållit fast henne. 

 

Brottet nådde inte fullbordan på grund av att misstänkte blev avbruten av andra 

personer som kom in i rummet, varför fara för att brottet skulle fullbordas förelegat 

eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

 

Abdirahman Hussein Aw-Ibrahim begick gärningen med uppsåt. 

  

2. MISSHANDEL enlig 3 kap 5 § brottsbalken 

 

Abdirahman Aw-Ibrahim har slagit Silver Järv i ansiktet. Det hände någon gång  

den 13 augusti 2017 på Vaksalagatan 55, Uppsala, Uppsala kommun. Silver Järv 

orsakades smärta och näsblod. 

 

Abdirahman Hussein Aw-Ibrahim begick gärningen med uppsåt. 
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Skadestånd 

 

Sekretess har yrkat att Abdirahman Aw-Ibrahim ska betala skadestånd till sekretess 

med 58 890 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 13 augusti 

2017 till dess betalning sker. Det yrkade beloppet avser ersättning för kränkning 

med 50 000 kr, ersättning för sveda och värk med 7 500 kr samt ersättning för 

förlorad arbetsinkomst med 1 390 kr. 

 

Särskilt yrkande 

 

Åklagaren har yrkat att beslaget av kläder hos Abdirahman Aw-Ibrahim ska bestå 

till dess domen vinner laga kraft samt därefter återlämnas till honom.  

 

Övrigt 

 

Abdirahman Aw-Ibrahim har i målet varit berövad friheten som anhållen eller 

häktad under perioden den 13 augusti till en 13 september 2017, se bifogat 

avräkningsunderlag. 

 

Tingsrätten har i en gemensam huvudförhandling även prövat ett åtal mot Christian 

Holmlander avseende försök till mord och har i den delen meddelat deldom mot 

honom. 

 

DOMSKÄL 

 

Skuld 

 

Abdirahman Aw-Ibrahim har förnekat gärningarna. Åklagaren har som bevisning 

åberopat fotografier, sakkunnigutlåtande, protokoll över brottsplatsundersökning 

och rättsmedicinsk kroppsundersökning. Åklagaren har vidare åberopat måls-
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ägandeförhör med sekretess och Robin Andersson samt vittnesförhör med Johanna 

Laiv, Anya Cederberg och poliserna Max Granat och Jens Lund. Abdirahman Aw-

Ibrahim har som bevisning åberopat protokoll över analys av mobiltelefon, beslags-

protokoll och protokoll över rättsmedicinsk kroppsundersökning.  

 

Utredningen 

 

Det är till en början utrett att samtliga hörda, förutom polismännen, var på efterfest 

hos Anya Cederberg, att flera av dem hade varit på Pera innan samt att de kom till 

bostaden i olika omgångar. Det är vidare utrett att Christian Holmlander och 

sekretess var inne i Anya Cederbergs sovrum, att han hade lämnat sovrummet samt 

att Abdirahman Aw-Ibrahim gick dit. Det är också utrett att Christian Holmlander 

och Abdirahman Aw-Ibrahim blev tillsagda att lämna lägenheten och att det blev 

tumult. Det är slutligen utrett att polis och ambulans kom till platsen, att de hittade 

Christian Holmlander blödande utanför huset samt senare Robin Andersson 

blödande inne i Anya Cederbergs lägenhet. 

 

Sekretess: Hon var ganska berusad men hon har inga minnesluckor. När Christian 

Holmlander lämnade sovrummet låg sekretess kvar i sängen. Hon kände sig trött 

och valde att ligga kvar. Hon slumrade till och märkte inte att någon kom in i 

rummet. Hon kände att någon la sig bredvid henne i sängen. När hon tittade till såg 

hon att det var Abdirahman Aw-Ibrahim. Han försökte dra ned hennes byxor som 

hon drog upp. Hon puttade undan honom. Hon kände då bar hud mot sin hand. Hon 

sa nej men han satte sig på henne. Han höll upp hennes armar och höll fast henne. 

Hon kunde inte röra sig när hon försökte komma loss. Flera gånger sa hon till 

honom att släppa och hon sa att hon inte ville. Hon skrek inte. Hon vet inte om de 

andra hörde henne. Anya Cederberg kom in i sovrummet och puttade bort 

Abdirahman Aw-Ibrahim. Sekretess tror inte att hon hade fått bort honom om inte 

Anya Cederberg kommit in i sovrummet. Anya Cederberg och Abdirahman Aw-

Ibrahim gick ut från sovrummet. Sekretess satt kvar i sängen. Hon grät. Johanna 

5



   

UPPSALA TINGSRÄTT 

Avdelning 1 

Enhet 2 

DOM 

2017-12-28 

B 4632-17 

 

 

 

 

 

 

Laiv kom in till Sekretess som berättade för Johanna Laiv vad som hade hänt. 

Sekretess gick ut ur sovrummet till soffan. Hon hörde skrik från trapphuset. Silver 

Järv kom in i lägenheten. Han var alldeles blodig från näsan. Han gick in på 

toaletten.  

 

Robin Andersson: Christian Holmlander kom ut från sovrummet. Han sa att han 

hade tappat sin mobil. Det hördes ljud från sovrummet. Anya Cederberg sprang dit. 

Sekretess och Abdirahman Aw-Ibrahim var i sovrummet. Robin Andersson vet inte 

när Abdirahman Aw-Ibrahim hade gått dit. Anya Cederberg eller Sekretess skrek 

lägg av ditt äckel. Abdirahman Aw-Ibrahim och Silver Järv var i bråk i hallen. När 

Robin Andersson hade knuffat ut Christian Holmlander i trapphuset såg Robin 

Andersson att Silver Järv satt i trappan och blödde. Robin Andersson såg inte när  

Silver Järv gjorde illa sig.   

 

Abdirahman Aw-Ibrahim: Han satt i soffan tillsammans med de andra. Christian 

Holmlander och Sekretess var i sovrummet. Anya Cederberg tyckte inte om det. 

Christian Holmlander kom ut från sovrummet. Han letade efter sin mobil. 

Abdirahman Aw-Ibrahim gick in i sovrummet för att leta efter Christian 

Holmlanders mobil. Sekretess låg på den vänstra sidan av sängen. Abdirahman Aw-

Ibrahim tittade på täcket på den högra sidan av sängen. Sekretess märkte inte 

honom. Han satte ett knä i sängen och letade på golvet. Han hittade mobilen under 

sängen. Han rörde aldrig vid Sekretess och han sa inget till henne. Han har inte 

suttit på henne och han har inte hållit fast henne. Han hade på sig sina byxor. Han 

vet inte hur Sekretess var klädd. Det var mörkt i sovrummet. Anya Cederberg kom 

in i sovrummet med Christian Holmlander bakom. Hon skrek något. Abdirahman 

Aw-Ibrahim talade om att han hade hittat mobilen för Christian Holmlander. Denne 

uppfattade inte det. De andra skrek att Abdirahman Aw-Ibrahim och Christian 

Holmlander skulle lämna lägenheten. Silver Järv, Anya Cederberg och en annan tjej 

puttade på Abdirahman Aw-Ibrahim. Han knuffade Silver Järv tillbaka och 
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försvarade sig. Abdirahman Aw-Ibrahim såg Silver Järv stå i trapphuset men aldrig 

om denne satt ned, höll sig för ansiktet eller blödde. 

 

Christian Holmlander: Han minns att han var tillsammans med Sekretess i 

sovrummet och att han hade tappat sin mobiltelefon. Han minns också att han och 

Abdirahman Aw-Ibrahim blev tillsagda att gå. Christian Holmlander har inget 

minne av att ha varit i sovrummet tillsammans med Abdirahman Aw-Ibrahim. 

 

Johanna Laiv: Hon var full och har svårt att komma ihåg detaljerat. Anya Cederberg 

tyckte inte om att Sekretess och Christian Holmlander var i sovrummet. Anya 

Cederberg sa det till dem och till de andra. De sprutade vatten på Sekretess och 

Christian Holmlander i sovrummet. Han gick ut från sovrummet. Han letade efter 

sin mobil. Johanna Laiv, Robin Andersson och Anya Cederberg gick ut och rökte. 

Johanna Laiv sa att Anya Cederberg skulle kasta ut Abdirahman Aw-Ibrahim och 

Christian Holmlander på grund av deras attityd. Anya Cederberg höll med. Hon 

gick till sovrummet för att säga till. Abdirahman Aw-Ibrahim gick ut från sov-

rummet. Anya Cederberg stängde dörren till sovrummet. Johanna Laiv hade sett att 

det inte såg så bra ut. Hon sa till Robin Andersson att det var tjejsnack och gick in i 

sovrummet. Sekretess grät och Anya Cederberg försökte trösta Sekretess. Johanna 

Laiv frågade vad som hade hänt. Anya Cederberg svarade att Abdirahman Aw-

Ibrahim hade försökt våldta Sekretess när hon sov. Johanna Laiv sa till Anya 

Cederberg att kasta ut Abdirahman Aw-Ibrahim och Christian Holmlander. 

Sekretess var hysterisk. Hon sa att hon hade försökt sova när Abdiraham Aw-

Ibrahim försökte våldta henne. Anya Cederberg gick ut från sovrummet och sa till 

Christian Holmlander och Abdirahman Aw-Ibrahim. De letade efter Christian 

Holmlanders mobil och ville inte gå. Johanna Laiv sa till Abdirahman Aw-Ibrahim 

och Christian Holmlander att de fick gå. Abdirahman Aw-Ibrahim sa att de först 

måste hitta Christian Holmlanders mobil. Hon svarade att de bara skulle gå. Silver 

Järv kom till hallen och frågade vad som hade hänt. Hon sa att Abdirahman Aw-

Ibrahim hade försökt våldta Sekretess och att han och Christian Holmlander nu 
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vägrade att gå. Johanna Laiv bad Silver Järv att snällt putta ut dem. Silver Järv 

gjorde det. Abdirahman Aw-Ibrahim gav Silver Järv en smäll rakt i ansiktet. Han 

började blöda kraftigt ur näsan.  

 

Anya Cederberg: Sekretess mådde dåligt och fick ligga kvar i Anya Cederbergs 

säng. Anya Cederberg gick ut och rökte. När hon kom tillbaka in i lägenheten gick 

hon till sovrummet för att titta till Sekretess. Abdirahman Aw-Ibrahim var på 

Sekretess och höll på. Sekretess låg underst och han ovanpå. De hade sex och Anya 

Cederberg såg hans rumpa. Hon såg inte hans händer. Sekretess hade särade ben. 

Han flög upp och klädde på sig när Anya Cederberg kom in. Sekretess sa att hon 

inte hade varit med på att ha sex med Abdirahman Aw-Ibrahim. Sekretess sa att 

Anya Cederberg skulle be honom och Christian Holmlander att gå. Anya Cederberg 

kände på sig att något var fel. Sekretess sa att han hade varit på henne och att hon 

inte var med på det. Hon var ledsen och kränkt. Anya Cederberg sa åt Abdirahman 

Aw-Ibrahim och Christian Holmlander att gå. De tjafsade om mobilen. Hon hörde 

att det slogs i trapphuset. Hon vet att Silver Järv var därute. Han satt senare på 

toaletten och blödde. – Hon har en hel del minnesluckor från kvällen. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Sekretess har sagt att Abdirahman Aw-Ibrahim försökte dra ned hennes byxor, att 

hon kände hud mot sin hand när hon knuffade undan honom, att han satte sig på 

henne och höll fast hennes armar samt att Anya Cederberg knuffade undan honom 

när hon kom in i sovrummet. Abdirahman Aw-Ibrahim har sagt att han inte rörde 

sekretess när han letade efter mobiltelefonen samt att han hade ett knä i sängen. 

Sekretess och Abdirahman Aw-Ibrahims uppgifter går följaktligen isär. Ingen av 

dem är mer trovärdig än vad den andre är. 

 

Johanna Laiv har pratat med Sekretess efter händelsen. Johanna Laiv har sagt att 

Sekretess då var ledsen och att hon talade om att Abdirahman Aw-Ibrahim hade 
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försökt våldta henne. Johanna Laiv har dock inte sett detta utan hon kan bara berätta 

vad Sekretess talade om för henne. Det som Johanna Laiv berättat talar för att något 

hade hänt med Sekretess men det är oklart vad. Anya Cederberg har berättat att 

Abdirahman Aw-Ibrahim var ovanpå Sekretess när Anya Cederberg kom in i 

rummet. Anya Cederberg har sagt att hon såg hans rumpa och att han hade sex med 

Sekretess som låg med särade ben samt att han reste sig upp när hon kom i rummet. 

Dessa uppgifter stämmer inte med vad Sekretess sagt och dessutom har Sekretess 

sagt att Anya Cederberg knuffade undan Abdirahman Aw-Ibrahim.  

 

Som nyss angetts är Sekretess inte mer trovärdig än vad Abdirahman Aw-Ibrahim 

är och de uppgifter som ger stöd åt hennes berättelse är inte tillräckligt starka för att 

det ska anses ställt utom rimligt tvivel att han försökt våldta henne. Åtalet för försök 

till våldtäkt ska ogillas. 

 

När det gäller påståendet om misshandel visar utredningen att Silver Järv blödde 

näsblod efter att ha varit i kontakt med Abdirahman Aw-Ibrahim. Silver Järv har 

dock inte hörts i målet och det är därför inte utrett om han känt smärta eller vad som 

enligt honom orsakade att han blödde. Robin Andersson har sagt att det var bråk 

mellan Silver Järv och Abdirahman Aw-Ibrahim i hallen. Johanna Laiv har sagt att 

Silver Järv hjälpte till att få ut Abdirahman Aw-Ibrahim ur lägenheten och att 

Abdirahman Aw-Ibrahim gav Silver Järv ett slag rakt i ansiktet. Den uppgiften är 

besvärande för Abdirahman Aw-Ibrahim men han har sagt att han bara knuffade 

tillbaka när Silver Järv först hade knuffat Abdirahman Aw-Ibrahim. Mot bakgrund 

av att Robin Andersson sagt att Abdiraham Aw-Ibrahim och Silver Järv var i bråk i 

hallen är det oklart varför slaget utdelades. Utredningen ger därför inte stöd för att 

det var av uppsåt som Abdirahman Aw-Ibrahim slog Silver Järv. Åtalet ska därför 

även i denna del ogillas. 
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Skadestånd 

 

Abdirahman Aw-Ibrahim har motsatt sig yrkandet om skadestånd. Han har inte 

godtagit något belopp som skäligt i sig men accepterat den begärda räntan.  

 

Abdirahman Aw-Ibrahim döms inte för brott och ska då inte heller betala 

skadestånd. Sekretess yrkande om skadestånd ska ogillas. 

 

Övrigt 

 

Med den här utgången ska staten stå för kostnaden för försvarare och målsägande-

biträde. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga DV 400 

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast 

den 18 januari 2018. 

 

 

Annika Folkeson 
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UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 2

Avräkningsunderlag
2017-12-28
Uppsala

Mål nr: B 4632-17

Postadress
Box 1113
751 41 Uppsala

Besöksadress
Kungsgatan 49

Telefon
018-431 60 00
E-post: uppsala.tingsratt@dom.se
www.uppsalatingsratt.domstol.se

Telefax
018-431 60 99

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19980101-8814

  Datum för dom/beslut
  2017-12-28

  Efternamn
  Aw-Ibrahim

  Förnamn
  ABDIRAHMAN Hussein

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
  2017-08-13   2017-09-13

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
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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 skrift-
ligen. 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 da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen 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 prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet 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 skadeståndstal-
an 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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 1
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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 angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive 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,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden 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 målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen 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 si-
dan 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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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