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Skadestånd
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Häktning m.m.

Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning

Peter Karlsson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga 
kraft mot honom.
Åklagarens tillstånd att meddela restriktioner hävs.

Tingsrätten förordnar att sekretess enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att gälla för uppgifter om Målsäganden A:s, 
hennes förädrars och brors namn, personnummer och adress samt alla uppgifter i 
övrigt som kan röja hennes identitet.
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för 
uppgifterna i läkarintyget enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning
i brottmål, undantaget sid. 1, ska bestå i målet.

Thomas Albinsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 80 501 kr. Av 
beloppet avser 49 555 kr arbete, 14 445 kr tidsspillan, 400 kr utlägg och 16 101 kr 
mervärdesskatt.
Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 51 135 kr. Av beloppet avser 32 408 kr arbete, 8 500 kr 
tidsspillan och 10 227 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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YRKANDEN M.M. 

Åklagaren har yrkat enligt stämningsansökan, domsbilaga 1, och Målsägande A (i 

fortsättningen Sekretess) har yrkat enligt inlaga, domsbilaga 2. 

 

Peter Karlsson har i anledning av åtalet varit frihetsberövad sedan den 23 november 

2010. 

 

DOMSKÄL 

Peter Karlsson har förnekat. Han har visserligen vidgått att han haft samlag med 

Sekretess på plats och vid tid som åklagaren har gjort gällande men han har bestritt 

ansvar eftersom det rört sig om ett frivilligt samlag och han dessutom inte insett att 

hon var under 15 år. Han har således inte haft uppsåt att begå ett brott. Han har ock-

så bestritt skadeståndstalan men har, förutom att han vitordat yrkat belopp avseende 

sveda och värk, vitsordat endast 75 000 kr för kränkning.  

 

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan och Peter 

Karlsson har åberopat vittnesförhör med sin far, Christer Karlsson, och sin vän, Li-

nus Pettersson. 

 

När det gäller de faktiska förhållandena och omständigheterna i övrigt har fram-

kommit i huvudsak följande.  

 

Sekretess är 13 år och hennes föräldrar är skilda. Hon bor stadigvarande hos modern 

i Vällingby men tillbringar vissa helger hos sin far som bor i Nacka. Den här aktuel-

la helgen skulle hon bo hos fadern men de två hade under lördagen någon form av 

dispyt och hon lämnade därför hemmet; som hon själv uttryckt det hade hon rymt 

hemifrån och hade inte någonstans att sova den natten. Hon träffade därefter sin 

kompis Anna Potapoff, 15 år, och de kom till en början att uppehålla sig på Söder-

malm i Stockholm. De drack en del vodka och av allt att döma blev i vart fall Sekre-

tess ganska berusad. Senare samma kväll begav de sig till en fest hemma hos Mag-

3



   

NACKA TINGSRÄTT 

Enhet 2 
DOM 

2011-01-24 

B 5450-10 

 

 

 

 

 

nus Mikaelsson som bor i en enrumslägenhet på ca 37 kvm i Orminge, Nacka. Det 

var främst manliga kompisar till Magnus Mikaelsson i åldern 20 – 30 år som deltog 

i festen och som mest torde det ha funnits 10 – 15 personer i lägenheten; Magnus 

Mikaelsson är själv 38 år gammal.  

 

Sekretess och Anna Potapoff kom till festen vid 22-tiden och Peter Karlsson kom 

någon timme senare. Peter Karlsson är 27 år och bor tillsammans med sin far och 

bror i en lägenhet i Orminge. Det har visat sig att Peter Karlsson känner Sekretess 

äldre bror som tidigare var mycket nära vän med Peter Karlssons yngre bror. Under 

kvällen kom Sekretess och Peter Karlsson att umgås och de befann sig då mest i den 

säng som fanns i rummet. Gästerna i övrigt uppehöll sig i samma rum eller i köket. 

Senare på natten erbjöd Peter Karlsson Sekretess att följa med honom hem för att 

sova där. Sekretess accepterade erbjudandet och hemma hos honom genomfördes 

ett samlag dem emellan. I bostaden befann sig även Peter Karlssons far och senare 

på natten kom också Linus Pettersson till familjen Karlssons lägenhet för att sova 

på en soffa i vardagsrummet.  

 

Polisanmälan om det inträffade gjordes den 1 november 2010, alltså ganska exakt 

en månad senare. Anledningen till detta är att det först då blev känt för Sekretess 

föräldrar vad som hade inträffat genom att Sekretess bror vid den tiden på omvägar 

hade fått veta vad som hade hänt.   

 

Ostridigt är att Peter Karlsson och Sekretess ganska omgående efter att de kommit 

hem till honom haft ett fullbordat vaginalt samlag i hans sovrum. Vad som däremot 

är stridigt och som har avgörande betydelse för hur den här händelsen ska bedömas 

straffrättsligt är om de särskilda omständigheterna som åklagaren har gjort gällande 

kan anses vara bevisade, nämligen om Peter Karlsson förfarit på det sätt som anges 

i gärningsbeskrivningen, om samlaget genomförts mot Sekretess vilja och om han 

haft skälig anledning att anta att hon inte uppnått åldern 15 år. Härvidlag grundar 

sig åklagarens talan i huvudsak på Sekretess egna uppgifter såsom de kommit till 
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uttryck i två videoinspelade polisförhör med henne och som har spelats upp inför 

rätten. Härutöver är givetvis även Peter Karlssons uppgifter av största betydelse och 

även bedömningen av den stödbevisning som förekommit, främst vittnesmålen. 

 

Den generellt svåraste uppgiften vid bevisprövning i brottmål utgörs av värdering 

av utsagor, särskilt i s.k. ord-mot-ord situationer och alldeles särskilt i de fall då det 

saknas andra direkta bevis för åtalet än målsägandens berättelse. Det finns visserli-

gen inget generellt krav på s.k. stödbevisning och ofta räcker målsägandens uppgif-

ter för fällande dom. För att kunna läggas till grund för en fällande dom måste emel-

lertid målsäganden bedömas som alltigenom trovärdig och målsägandeutsagan 

framstå som fullt tillförlitlig; det får nämligen inte finnas svagheter i en sådan utsa-

ga eller omständigheter i den tilltalades version som ger upphov till ett rimligt tvi-

vel. När det gäller värderingen av motstående utsagor från målsäganden och tilltalad 

kan själva grundprincipen anges vara, att det inte räcker att målsägandens berättelse 

är rimlig och har högre tilltro. Det är närmast i de fall då den tilltalades uppgifter får 

anses som i det närmaste helt osannolika, som dennes version kan lämnas utan av-

seende och en alltigenom trovärdig målsägandens berättelse ensam kan ligga till 

grund för en fällande dom.   

 

Till stöd för sina gärningspåståenden har åklagaren här, förutom målsägandeförhör, 

åberopat förhör med ytterligare personer som dock inte varit närvarande och som 

alltså inte kunnat uppmärksamma något av det som påstås ha inträffat förutom att 

de gjort vissa iakttagelser av Sekretess och Peter Karlsson hemma hos Magnus Mi-

kaelsson samt hennes sinnestillstånd efter det som påstås ha inträffat hemma hos 

Peter Karlsson samt lyssnat till det hon haft att berätta. Det är således uteslutande 

Sekretess uppgifter som ligger till grund för ansvarspåståendet varför bevisläget är 

ganska komplicerat för det fall Peter Karlsson kan bedömas vara trovärdig eller i 

vart fall inte mindre trovärdig än Sekretess. Ett problem härvidlag är att Sekretess 

uppgifter alltså har lämnats inför polis och att rätten tagit del av hennes uppgifter 

endast genom de videoupptagningar som gjorts vid förhören. 
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Sekretess har i de aktuella polisförhören berättat om vad som enligt henne skulle ha 

hänt på festen och senare hemma hos Peter Karlsson. Hon har bl.a. uppgett att hon 

på grund av berusning var ”ganska borta och snurrig” då hon befann sig på festen. 

När det gäller det som därefter skulle ha inträffat hemma hos Peter Karlsson har hon 

uppgett att hon ganska omgående lade sig i en av sängarna i hans rum för att sova 

och att Peter kom och lade sig i samma säng och genast började hålla på med henne 

och klädde av henne, ”han slet av kläderna”. Hon sa då nej, att hon inte ville. Hon 

sa det litet irriterat men han struntade i det utan fortsatte och började ha sex med 

henne. Hon försökte putta bort honom men då tog han tag om hennes händer, hand-

lederna, så att hon inte kunde göra något och han tog också tag om hennes ben, vris-

terna, och då försökte hon sparka bort honom. Som svar på en fråga om hur det 

kändes då han med sin penis var inne i henne har hon svarat att ”det gjorde ont i 

hjärtat”. Hon har också uppgett att hon dagen efter kände sig äcklad och hade hon 

ont i underlivet, benen och armarna samt att hon senare hade blåmärken på vaderna 

och var svullen runt handlederna. Vidare har hon uppgett att hon haft flera pojkvän-

ner, men aldrig tidigare haft samlag. 

 

Peter Karlsson har alltså vidgått att han haft samlag med Sekretess men bestämt 

förnekat alla former av våld från hans sida, att hon sa nej och gjorde motstånd samt 

att han kände till att hon var under 15 år. Närmare hörd har han uppgett bl.a. att han 

hade druckit en del alkohol men kände sig inte särskilt full. Han hade aldrig tidigare 

träffat Sekretess men under kvällen hemma hos Magnus Mikaelsson presenterade 

Anna Potapoff Sekretess för honom. Han och Sekretess började tala med varandra 

och då de befann sig i Magnus säng ”strulade” (kysstes) de en del. Han trodde att 

Sekretess var lika gammal som de andra på festen, 17 – 18 år, och att det så här ef-

teråt känns helt sjukt att han haft sex med en 13-åring och han mår dåligt av detta. 

 

Med hänsyn till bevisläget är det helt avgörande vilken tilltro man sätta till Sekre-

tess uppgifter. Som tidigare nämnts är ett problem att förhören med henne presente-

rats för rätten endast genom två videoupptagningar och att möjligheterna att bedö-

ma hennes trovärdighet därmed blir mer begränsade än vad som vanligtvis är fallet, 
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bl.a. eftersom några kompletterande frågor från främst försvaret inte kunnat ställas. 

Dessutom håller inte alltid en videoupptagning önskvärd kvalitet vilket gör det svå-

rare att studera förhörspersonens mimik och beteende i övrigt. I det här hänseendet 

måste dock de aktuella förhören anses ha hållit en förhållandevis hög kvalitet. Det 

finns ingen anledning att närmare kritisera förhörstekniken eller kvaliteten av upp-

tagningen som sådan. Tillräckliga förutsättningarna för att så korrekt som möjligt 

bedöma Sekretess trovärdighet får därmed anses föreligga. 

 

Sekretess har genom de två förhören berättat sammanhållet och hon har hållit sig till 

en version. Hon har t.ex. inte ändrat sig i förhållande till vad hon sagt i tidigare för-

hör och det har inte heller framkommit något som tyder på att hon har lämnat felak-

tiga uppgifter eller undanhållit något av betydelse för utredningen. Hon får därmed 

bedömas som saklig och sanningsenlig. Det är svårt att tro att hon medvetet lämnat 

oriktiga uppgifter i syfte att felaktigt anklaga Peter Karlsson för det mycket allvarli-

ga brott det här är fråga om. Visserligen har Nikki Blomkvist uppgett att Sekretess 

dagen efter hade ångest p.g.a. det som hade hänt och att det var ”själva grejen att de 

hade haft sex” som fick Sekretess att ha ångest. Detta skulle i och för sig kunna be-

tyda att Sekretess inte ansåg sig ha varit utsatt för något övergrepp i egentlig me-

ning utan snarare mådde dåligt av att hon haft sex för första gången och att hon där-

efter, då saken blev känd i hennes familj, justerat berättelsen till att handla om ett 

sexuellt övergrepp, allt i syfte att själv framstå i bättre dager.  

 

Tingsrätten finner dock utifrån bedömningen av Sekretess allmänna trovärdighet att 

en sådan förklaring kan uteslutas. Ingenting har framkommit som tyder på att hon är 

så förslagen och hänsynslös att hon skulle kunna lämna felaktiga uppgifter av här 

aktuellt slag. Till detta kommer att hon redan dagen efter berättade för Nikki Blom-

kvist att hon hade ont i armarna, handlederna, och även misstänkte att Peter Karls-

son hade gjort något ytterligare med henne då hon sovit. Sammantaget finner ting-

rätten inget utrymme för annat än att bedöma Sekretess som alltigenom trovärdig. 
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Som ovan redogjorts för räcker emellertid inte för fällande dom att en målsägande 

bedöms som alltigenom trovärdig. Dennes trovärdighet och lämnade uppgifter mås-

te nämligen ställas i relation till och jämföras med den tilltalades trovärdighet och 

eventuell bevisning i övrigt för att tillfredsställande kunna bedöma tillförlitligheten i 

de av målsäganden lämnade uppgifterna. Finns det inte utrymme för att ifrågasätta 

vare sig den tilltalades trovärdighet eller tillförlitligheten i dennes uppgifter kan 

man sällan anse att det är ställt utom rimligt tvivel att vederbörande har begått den 

påstådda brottsliga gärningen. 

 

I det här målet finns det dock anledning att ifrågasätta Peter Karlssons version och 

det är därför inte givet att man fullt ut ska tro på honom. Det har nämligen visat sig 

att han i några här inte helt oväsentliga delar lämnat uppgifter som bevisligen inte 

stämmer och i andra sammanhang varit mycket diffus. Bl.a. har han uppgett att hans 

far satt uppe och tittade på TV då han och Sekretess kom hem och att de till och 

med hälsade på varandra. Sekretess däremot har uppgett att fadern inte var uppe och 

att de aldrig kom att träffas, en omständighet som Christer Karlsson i sitt vittnesmål 

bekräftat. Vidare har Peter Karlson varit mycket undvikande och oklar i sina svar på 

frågor som rör hans bekantskap med Sekretess bror och om huruvida han varit 

hemma hos dennes familj. Likaså har han svarat svävande på frågor om han känt till 

att Sekretess bror, en person som han själv uppenbarligen känner ganska väl, har en 

lillasyster. I målet får nämligen genom förhören med Sekretess far och bror anses 

vara visat att Peter Karlsson visst varit i deras hem, om än inte då hon befann sig 

där, och till och med uppehållit sig i hennes rum. Till detta kommer att Anna Pota-

poff har uppgett att ”alla på festen visste” att Sekretess var lillasyster till brodern. 

Visserligen har Anna Potapoff också uppgett att Sekretess inför henne sagt att sam-

laget varit frivilligt men enligt tingsrättens mening finns det starka skäl för att be-

döma inte bara Anna Potapoffs uppgifter utan även Magnus Mikaelssons och Linus 

Petterssons uppgifter med viss försiktighet eftersom de så uppenbart redan från bör-

jan kom att ta parti för Peter Karlsson; bl.a. har Anna Potapoff bekräftat att hon ef-

ter det inträffade sagt till Sekretess att de inte längre skulle vara kompisar om saken 
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polisanmäldes och inställningen hos henne och fler andra tycks vara att Sekretess 

har sig själv att skylla.  

 

Peter Karlsson har hävdat att Sekretess varit med på samlaget och att det alltså skett 

frivilligt och utan några som helst inslag av våld eller tvång. Uppenbart i syfte att ge 

sin berättelse stöd har han alltså uppgett att hans pappa varit vaken och även hälsat 

på Sekretess, vilket alltså får anses vederlagt inte bara genom Sekretess uppgifter 

utan även Christer Karlssons. Vidare har Peter Karlsson gjort gällande att det var 

Sekretess som tillhandahöll den kondom som han använde vid samlaget vilket 

tingsrätten finner vara högst osannolikt, bl.a. mot bakgrund av Sekretess bestämda 

förnekande härav men också mot bakgrund av att även Linus Pettersson uppfattat 

Sekretess som ganska omogen och även uppgett att Peter Karlsson efter en utekväll 

alltid har en tjej med sig hem. Allt detta talar för att det förhållit sig på det sätt som 

Sekretess uppgett och därmed får Peter Karlsson anses ha lämnat ytterligare en 

felaktig uppgift. 

 

Med hänsyn till vad som sålunda och i övrigt framkommit finns det alltså starka 

skäl för att ge Sekretess uppgifter företräde i förhållande till Peter Karlssons och 

hennes berättelse kan därmed läggas till grund för bedömningen. Härigenom är det 

visat – ställt utom rimligt tvivel – att Peter Karlsson mot Sekretess vilja genomfört 

ett samlag på det sätt som åklagaren i sin gärningsbeskrivning har gjort gällande. 

Gärningen kan med hänsyn härtill inte bedömas som annat än våldtäkt. 

 

När det sedan gäller frågan om gärningen ska rubriceras som våldtäkt mot barn är 

av avgörande betydelse frågan om Peter Karlsson varit medveten om eller i vart fall 

haft skälig anledning att anta att Sekretess var under 15 år. Tingsrätten finner inte 

heller i den delen anledning att ifrågasätta Sekretess uppgift om att hon och Peter 

Karlsson redan på festen talat om ålder och att hon då berättade att hon var 13 år. 

Även om så inte varit fallet eller Peter Karlsson inte uppfattat hennes svar eller Sek-

retess trots allt lämnat en felaktig uppgift, finns det emellertid så många omständig-

heter som talar för att han i vart fall haft skälig anledning anta att hon var under 15 
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år. Visserligen har tingsrätten inte kunnat göra en närmare bedömning av hur Sekre-

tess är att uppfatta i åldershänseende men utifrån de två videoupptagningarna och 

vad som i övrigt framkommit måste det anses som uppenbart att man i en sådan 

situation som Peter Karlsson befann sig i måste ifrågasätta om Sekretess verkligen 

uppnått 15 års ålder och snarare haft att utgå ifrån att hon är under 15 år än över. En 

viktig omständighet i det här sammanhanget är att Anna Potapoff inte bara uppgett 

att ”alla på festen visste” att Sekretess är lillasyster till en av Peter Karlssons brors 

bästa vänner utan också att Peter Karlsson lärde känna Anna då hon var 14 år och 

att han mycket väl känner till hennes ålder. I anledning härav har Peter Karlsson 

haft anledning utgå ifrån att även Annas väninna åldersmässigt mycket väl kunde 

vara ännu inte fyllda 15 år. På grund härav finner tingsrätten det visat att han i vart 

fall haft skälig anledning att anta att Sekretess var under 15 år och att han med hän-

syn till vad som framkommit får anses ha varit i vart fall likgiltig inför den effekt 

som hans handlande skulle komma att få, nämligen inte bara en våldtäkt utan även 

att det handlade om ett barn. 

 

Sammanfattningsvis finner tingsrätten således att åtalet är styrkt fullt ut och att gär-

ningen ska bedömas på det sätt som åklagaren har gjort. Peter Karlsson förekommer 

sedan tidigare under nio avsnitt i belastningsregistret, bl.a. för narkotikabrott, va-

penbrott, rattfylleri, stöld och urkundsförfalskning. Oaktat detta tycks han bortsett 

från ett lindrigt förståndshandikapp leva under förhållandevis ordnade förhållanden; 

han tillhör dock den personkrets som omfattas av LSS och har arbete med stöd av 

de bestämmelserna. Av det läkarintyg som inhämtats enligt 7 § lagen (1991:2041) 

om särskild personutredning i brottmål m.m. har det hos Peter Karlsson inte förele-

gat någon allvarlig psykisk störning vid gärningen, inte heller vid undersökningstill-

fället, och det finns därför inte skäl för ett närmare ställningstagande i fråga om 

fängelseförbud. Mot bakgrund härav och med hänsyn till det höga straffvärdet vid 

den här typen av brottslighet (minimum två års fängelse) kan annan påföljd än 

fängelse inte komma ifråga. Tingsrätten stannar för en påföljd om två och ett halvt 

års fängelse. 
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Sekretess skadeståndsyrkande vad avser kräkning ligger något över vad som van-

ligtvis utgår vid våldtäkt. Med hänsyn till omständigheterna i det här fallet finner 

tingsrätten dock att yrkandet är väl avvägt och ska bifallas. Mot bakgrund av vad 

som framkommit om hur Sekretess kommit att drabbas av det inträffade, framför 

allt i psykiskt hänseende som fört med sig bl.a. problem i skola och i socialt um-

gänge, finner tingsrätten att även yrkat belopp för sveda och värk är väl avvägt. 

Sekretess talan ska sålunda bifallas fullt ut. 

 

Peter Karlsson ska med hänsyn till fängelsestraffets längd även fortsättningsvis vara 

häktad i målet. Däremot finns det inte längre skäl för att meddela honom restriktio-

ner varför tingsrättens tidigare beslut härom ska hävas. 

 

Hur man överklagar, se domsbilaga 3 

Överklagande senast 2011-02-14 (Svea hovrätt) 

 

På tingsrättens vägnar 

 

Gunnar Lavett 

--- 

Avräkningsunderlag för frihetsberövande finns i tingsrättens akt. 
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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 över-
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
finns dock inte någon möjlighet till anslutning-
söverklagande.

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

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

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 dom-

skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,

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 an-
ges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.


