
ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM B 4437-11
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarkammaren i Örebro

Simon Ahlstedt

Samuel Huntley

Sam Wasfi Naim, 901102-0550

Östergårdsvägen 6

Tingslagsgatan 22 Lgh 1201

Norrgårdsgatan 2 C Lgh 1001

692 32 Kumla

702 17 Örebro

694 34 Hallsberg

1.

2.

Örebro

Kammaråklagare Magnus Oscarsson

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Jur.kand. Lennart Almqvist

Jur.kand. Lennart Almqvist

Advokat Clas Rosdahl

Drottninggatan 28

Drottninggatan 28

702 10 Örebro

702 10 Örebro

701 45 Örebro

Advokat Bo Flodström AB

Advokat Bo Flodström AB

Box 272
Advokatfirman Glimstedt i Örebro län HB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 383
701 47  Örebro

Drottninggatan 5 019-16 63 35 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.orebrotingsratt.domstol.se

orebro.tingsratt@dom.seE-post: 
019-16 63 00
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM B 4437-11
2012-01-26

Påföljd m.m. 

Kriminalvården 
Frivården Örebro

Misshandel

Olaga hot

Övergrepp i rättssak

1. 

2. 

3. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 5 § 1 st brottsbalken

17 kap 10 § 1 st 1 p brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

DOMSLUT

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning

Sam Wasfi Naim ska utge skadestånd till Simon Ahlstedt med 5 500 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juni 2011 till dess 
betalning sker.
Sam Wasfi Naim ska solidariskt med Yaser Wasfi Naim utge skadestånd till Simon 
Ahlstedt med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 30 juni 2011 till dess betalning sker.
Sam Wasfi Naim ska utge skadestånd till Samuel Huntley med 5 000 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juni 2011 till dess 
betalning sker.

Clas Rosdahl tillerkänns ersättning av allmänna medel med 7 531 kr. Av beloppet 
avser 6 025 kr arbete och 1 506 kr mervärdesskatt.
Lennart Almqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 7 688 kr. Av beloppet avser 6 150 kr arbete och 1 538 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM B 4437-11
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarkammaren i Örebro

Simon Ahlstedt

YASER Wasfi Naim, 880426-3179

Östergårdsvägen 6

Saxlyckevägen 29 B Lgh 1002

692 32 Kumla

691 51 Karlskoga

Påföljd m.m. 

Kriminalvården 
Frivården Örebro

Örebro

Kammaråklagare Magnus Oscarsson

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Jur.kand. Lennart Almqvist

Advokat Ylva Hagstedt

Drottninggatan 28
702 10 Örebro

703 61  Örebro

4 kap 5 § 1 st brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Olaga hot

Villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.

Advokat Bo Flodström AB

Olaigatan 2
Advokatbyrån BHA AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 383
701 47  Örebro

Drottninggatan 5 019-16 63 35 måndag - fredag 
08:30 - 16:00

www.orebrotingsratt.domstol.se

orebro.tingsratt@dom.seE-post: 
019-16 63 00
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM B 4437-11
2012-01-26

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning
Ylva Hagstedt tillerkänns ersättning av allmänna medel med 9 790 kr. Av beloppet 
avser 7 832 kr arbete och 1 958 kr mervärdesskatt.
Lennart Almqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 5 126 kr. Av beloppet avser 4 101 kr arbete och 1 025 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

Yaser Wasfi Naim ska solidariskt med Sam Yaser Naim utge skadestånd till Simon 
Ahlstedt med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 
30 juni 2011 till dess betalning sker.

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

 

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. 

 

Simon Ahlstedt har yrkat skadestånd av Sam Wasfi Naim med 10 000 kr, därav 

2 000 kr för sveda och värk i form av såväl psykiskt (2/3) som fysiskt lidande (1/3) 

och 8 000 kr för kränkning och av Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim solida-

riskt med 8 000 kr för kränkning, allt jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 

juni 2011 till dess betalning sker.  

 

Samuel Huntley har yrkat skadestånd av Sam Wasfi Naim med 8 000 kr för kränk-

ning jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 30 juni 2011 till dess 

betalning sker. 

 

Både Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim har förnekat det som åklagaren åtalat 

dem för. De har bestritt skadeståndsyrkandena och inte vitsordat något belopp som 

skäligt i och för sig. 

 

Simon Ahlstedt och Samuel Huntley har biträtt åtalet.   

 

DOMSKÄL  

 

Simon Ahlstedt och Samuel Huntley har hörts som målsägande och därvid uppgivit 

bl.a. följande.  

 

Simon Ahlstedt. Vid tillfället var han tillsammans med Sam Wasfi Naims och Yaser 

Wasfi Naims syster Rawan. Det hade aldrig varit några konflikter mellan honom 

och hennes bröder. Han och Rawan och några av deras kamrater hade tillbringat 

kvällen i Göteborg. De kom tillbaka till Hallsberg sent på natten och släppte av Ra-

wan vid hennes bostad. När han körde därifrån blev han stoppad på Nytorgsgatan av 
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två bilar. Det visade sig att förarna av de båda andra bilarna var Sam Wasfi Naim 

och Yaser Wasfi Naim. De hade stannat sina bilar på ett sådant sätt att han inte 

kunde köra därifrån. Han steg ur sin bil. Sam Wasfi Naim gick fram till honom och 

gav honom några knytnävsslag i ansiktet och ”skallade” dessutom till honom i pan-

nan. Slagen gjorde ont. Yaser Wasfi Naim deltog inte i misshandeln, utan stod någ-

ra meter därifrån. Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim sade till honom att detta 

var ”sista varningen, nästa gång finns du inte mer”. Då sade också att han skulle dö 

om han fortsatte sitt förhållande med Rawan. Deras hotfulla uttalanden skrämde 

honom ordentligt. Han bad sin kamrat Samuel Huntley att omedelbart ringa polisen. 

Han och Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim har alltid varit vänner, men han 

har förstått att de inte kunde acceptera hans relation till deras syster. Sam Wasfi 

Naim sade till Samuel Huntley att han skulle få stryk om han ringde till polisen. 

Efter misshandeln hade han ont i käken i säkert en vecka. Några direkta skador hade 

han inte. 

 

Samuel Huntley. Han och Simon Ahlstedt hade precis lämnat av Rawan där hon 

bodde då de blev prejade och stoppade av två bilar. Det var Rawans båda bröder 

som körde bilarna. Sam Wasfi Naim kom fram till Simon Ahlstedt och tilldelade 

Simon Ahlstedt några slag och en ”skalle” i ansiktet. Simon Ahlstedt försökte hålla 

Sam Wasfi Naim ifrån sig och bad honom ringa polisen. Han förstod omedelbart att 

det var Rawan det var fråga om. Både Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim bör-

jade hota Simon Ahlstedt. De sade att de kände folk i Kumla som skulle ta hand om 

detta, om Simon Ahlstedt fortsatte att träffa Rawan. Sam Wasfi Naim vände sig till 

honom och sade att han skulle döda honom om han ringde till polisen. Det var en 

hemsk situation.  

 

Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim har uppgivit bl.a. följande. 

 

Sam Wasfi Naim. Han var sedan tidigare bekant med Simon Ahlstedt, men han 

kände inte Samuel Huntley överhuvudtaget. Bakgrunden till bråket var att hans sys-
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ter Rawan hade åkt till Göteborg tillsammans med några flickor och att de skulle ta 

sista tåget hem till Hallsberg. Givetvis blev de oroliga när de ringde Rawan sent på 

kvällen och hon inte svarade. Ännu mer bekymrade blev de när de fick höra att sista 

tåget hade kommit till Hallsberg redan vid tolvtiden. Han och Yaser Wasfi Naim 

bestämde sig därför för att åka ut och leta efter henne. En flicka får inte ljuga för sin 

familj. Hon får inte heller vara tillsammans med en svensk pojke. Givetvis har deras 

synsätt att göra med den arabiska tradition som de lever efter. Det dröjde inte länge 

innan de fick klart för sig vad som hade hänt. Det visade sig Rawan hade åkt hem 

med bil tillsammans med bl.a. Simon Ahlstedt och att hon hade blivit avsläppt utan-

för deras bostad. Han och hans bror bestämde sig för att prata med Simon Ahlstedt. 

De körde i var sin bil och stoppade Simon Ahlstedt på Nytorgsgatan. Simon Ahl-

stedt steg ur sin bil. De började omedelbart skrika och skälla på varandra. De ”put-

tade” också på varandra. Han utdelade några slag, men det var mest i självförsvar. 

Det är möjligt att han även hotade Simon Ahlstedt, men det minns han inte. Simon 

Ahlstedt blev kanske rädd, och det ber han om ursäkt för. Däremot hotade han inte 

Samuel Huntley.  

 

Yaser Wasfi Naim. Han och familjen fick höra att Rawan skulle åka tåg hem från 

Göteborg, men de fick aldrig något exakt besked om vilket tåg hon skulle ta. Hon 

svarade inte i sin telefon, vilket gjorde dem oroliga. För honom är det självklart att 

Rawan inte får utsättas för något skrämmande. Han och hans bror Sam åkte därför 

runt i Hallsberg i hopp om att hitta henne. När han var på väg hem såg han att Ra-

wan hoppade ur en bil utanför deras bostad. Han såg att det var Simon Ahlstedt som 

körde bilen och följde därför efter den. Efter en stund stoppade hans bror Sam bilen. 

Det blev bråk mellan Sam och Simon Ahlstedt. Han försökte lugna ned dem. Alla 

skrek och en av flickorna i bilen började gråta. Enligt hans uppfattning var det 

olämpligt att Simon Ahlstedt umgicks med hans syster. Han var arg på Simon Ahl-

stedt och det är möjligt att han i ilskan skrek att han skulle döda Simon Ahlstedt. 

Givetvis menade han inte bokstavligen vad han sade. Däremot nämnde han inte att 
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Samuel Huntley inte fick ringa till polisen. Han förstår om Simon Ahlstedt blev 

rädd över deras beteende, och han ber om ursäkt för vad han sade. 

 

Ida Andersson och Richard Sätterman har hörts som vittnen på åklagarens begäran. 

Av förhören framgår bl.a. följande. 

 

Ida Andersson. Hon hade varit på Liseberg tillsammans med sina kamrater. De åkte 

hem i Simon Ahlstedts bil. Rawan vågade inte säga som det var, utan sade att de 

åkte tåg. Strax efter det att de hade släppt av Rawan utanför hennes bostad blev de 

stoppade av Rawans bröder Sam och Yaser Wasfi Naim. Sam Wasfi Naim sprang 

fram till Simon Ahlstedt och skrek att Simon Ahlstedt inte fick träffa hans syster i 

fortsättningen. Sam Wasfi Naim gav Simon Ahlstedt några slag mot ansiktet. Vissa 

av slagen lyckades Simon Ahlstedt undvika, men han blev träffad några gånger. 

Sam Wasfi Naim skallade också till Simon Ahlstedt i ansiktet med sådan kraft att 

Simon Ahlstedt ramlade omkull. Yaser Wasfi Naim hotade Simon Ahlstedt med att 

de hade släktingar i Kumla, som kunde ta itu med honom om han fortsatte att umgås 

med Rawan. Yaser Wasfi Naim sade att Simon Ahlstedt inte skulle överleva om han 

framhärdade och träffade Rawan. När Simon Ahlstedt frågade varför de inte fick 

träffas, svarade någon av bröderna att det hade med deras religion att göra. Simon 

Ahlstedt blev panikslagen och gav sin telefon Samuel Huntley och bad honom ringa 

till polisen. Detta fick till följd att Sam Wasfi Naim även hotade Samuel Huntley. 

Händelserna skrämde upp henne ordentligt.  

 

Richard Sätterman. Han kommer ihåg att han och hans kollega träffade Simon Ahl-

stedt sent på natten i Kumla och att han fotograferade dennes skador. De uppgifter 

som han antecknat i sin promemoria stämmer. 

 

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat rättsintyg och fotografier (aktbil 7, 

sid 8 – 10 och 12 – 16). Åklagaren har dessutom åberopat vad Sam Wasfi Naim och 
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Yaser Wasfi Naim uppgivit vid polisförhör den8 september 2011 och den 13 sep-

tember 2011 (aktbil 7, sid 34 och 38 i förstreckade delar). 

 

Tingsrättens bedömning 

 

I målet är till en början utrett, att Simon Ahlstedt och Rawan tillbringat kvällen på 

Liseberg tillsammans med sina kamrater Samuel Huntley och Ida Andersson. När 

de kommit tillbaka till Hallsberg och släppt av Rawan vid hennes bostad har Simon 

Ahlstedt, Samuel Huntley och Ida Andersson efter en kort körning stoppats av Sam 

och Yaser Wasfi Naim. Tingsrätten betvivlar inte att Rawans familj kan ha blivit 

orolig när hon inte kommit hem i tid. Allt talar emellertid för att den avgörande or-

saken till Sam och Yaser Wasfi Naims agerande var att de av traditionella skäl inte 

accepterade att deras syster var tillsammans med en svensk man.  

 

Simon Ahlstedts och Samuel Huntleys beskrivning av det efterföljande händelseför-

loppet får stöd av Ida Anderssons vittnesmål, men även av vad Sam Wasfi Naim 

och Yaser Wasfi Naim själva har berättat. Det är således utrett, att Sam Wasfi Naim 

och Yaser Wasfi Naim med sina bilar lyckats stoppa Simon Ahlstedts och hans 

kamraters färd mot Kumla. Sam Wasfi Naim har så gott som omedelbart gått till 

angrepp mot Simon Ahlstedt genom att tilldela honom flera slag och en ”skalle” i 

ansiktet. Klarlagt är också att både Sam och Yaser Wasfi Naim hotat Simon Ahl-

stedt till livet, om han fortsatte att umgås med deras syster. Det finns ingen anled-

ning att misstro Samuel Huntleys uppgift, att Sam Wasfi Naim även hotat döda ho-

nom om han ringde till polisen.  

 

Åtalen för misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak är alltså styrkta. Misshan-

deln kan inte anses ringa. Sam Wasfi Naim skall alltså dömas för misshandel, olaga 

hot och övergrepp i rättssak och Yaser Wasfi Naim för olaga hot.  
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Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim har genom brotten allvarligt kränkt Simon 

Ahlstedts personliga integritet sam vållat honom oro och obehag. Sam Wasfi Naim 

har också vållat Simon Ahlstedt sveda och värk. Tingsrätten anser att kränkningser-

sättningen skäligen kan bestämmas till 10 000 kr. Av detta belopp skall Sam Wasfi 

Naim och Yaser Wasfi Naim solidariskt utge 5 000 kr och resterande 5 000 kr av 

Sam Wasfi Naim ensam. Ersättningen för sveda och värk kan skäligen bestämmas 

till 500 kr. 

 

Även Samuel Huntley är berättigad till kränkningsersättning. Tingsrätten finner 

honom skäligen gottgjord med 5 000 kr. 

 

Påföljdsfrågorna  

 

Sam Wasfi Naim är inte tidigare straffad för brott. Personutredningen ger vid han-

den att han lever under socialt ordnade förhållanden. Enligt frivården föreligger det 

inget övervakningsbehov. Sam Wasfi Naim har godtagit att dömas till samhälls-

tjänst.  

 

Inte heller Yaser Wasfi Naim är tidigare dömd för brott. Frivården har emellertid 

inte kunnat lämna något påföljdsförslag, eftersom Yaser Wasfi Naim inte medver-

kat i personutredningen. Såvitt framkommit lever han under ordnade förhållanden. 

 

Den brottslighet som Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim har gjort sig skyldig 

till är av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse. Såsom särskilda skäl 

för att bestämma påföljden till villkorlig dom i stället för fängelse kan rätten beakta 

att den tilltalade samtycker till att domen förenas med en föreskrift om samhälls-

tjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och 

övriga omständigheter.  
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Både Sam Wasfi Naim och Yaser Wasfi Naim har samtyckt till att domen förenas 

med en föreskrift om samhällstjänst. En föreskrift om samhällstjänst framstår som 

lämplig med hänsyn till vad som framkommit om deras personliga förhållanden och 

övriga omständigheter. Det saknas särskild anledning att befara att de kommer att 

göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Det finns därför särskilda skäl att bestämma 

påföljden för dem till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. 

 

Antalet timmar samhällstjänst ska för Sam Wasfi Naims del bestämmas till 75 tim-

mar och för Yaser Wasfi Naim till 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som 

påföljd, skulle fängelsestraffets längd ha bestämts till två månader respektive en 

månad. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 400) 

Överklagande senast den 16 februari 2012 ställs till Göta hovrätt 

 

På tingsrättens vägnar 

 

Anders Forsbäck 
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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 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  

Bilaga 2
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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. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

 


