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KALMAR TINGSRÄTT
Målenhet 2

DOM B 4520-11
2012-01-25

Påföljd m.m. 

Följande åtal ogillas 
Olaga hot , åtalspunkt 2
Övergrepp i rättssak , åtalspunkt 2

1. 
2. 

Misshandel

Olaga hot

Olaga hot

Stöld

Övergrepp i rättssak

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 5 § 2 st brottsbalken

4 kap 5 § 1 st brottsbalken

8 kap 1 § brottsbalken

17 kap 10 § 1 st 1 p brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Fängelse 1 år

DOMSLUT

Skadestånd

Förverkande och beslag

Häktning m.m.

Allan Koivisto ska solidariskt med Veija Koivisto utge skadestånd till Leroy 
Raimosvou med 17 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) 
från den 8 december 2011 till dess betalning sker.
Allan Koivisto ska utge skadestånd till Leroy Koivisto med 500 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 december 2011 till dess 
betalning sker.
Allan Koivisto ska utge skadestånd till Jaana Koivsito med 7 500 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 december 2011 till dess 
betalning sker.

I beslag tagna kniv och soft airgun förklaras förverkade. Beslaget ska bestå 
(Polismyndigheten i Kalmar län; beslagsliggare 2011-0800-BG2917, nr 2 och 3).
Beslaget av öl ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset 
utlämnas till Leroy Raimosvou (Polismyndigheten i Kalmar län; beslagsliggare 
2011-0800-BG2917, nr 1).

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

Allan Koivisto ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft 
mot honom.
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KALMAR TINGSRÄTT
Målenhet 2

DOM B 4520-11
2012-01-25

Brottsofferfond

Ersättning

Övrigt

Paul Ekstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med 63 957 kr. Av beloppet
avser 32 535 kr arbete, 14 916 kr tidsspillan, 3 715 kr utlägg och 12 791 kr 
mervärdesskatt.
Göran Edgren tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 11 500 kr. Av beloppet avser 9 000 kr arbete och 2 250 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

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

Leroy Raimosvou förklaras äga bättre rätt än Allan Koivisto till i beslag tagen öl.
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KALMAR TINGSRÄTT
Målenhet 2

DOM B 4520-11
2012-01-25
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Åklagarkammaren i Kalmar

Leroy Raimosvuo

VEIJA Richard Aleksi Koivisto, 841108-7490

c/o Jaana Koivisto
Lysingsvägen 3 B Lgh 1201

Lyckevägen 6 A

593 53 Västervik

715 31 Odensbacken
Medborgare i Finland

Påföljd m.m. 

Kalmar

Kammaråklagare Johan Henningsson

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Göran Edgren

Advokat Curt Sandström

391 21 Kalmar

751 44 Uppsala

Misshandel

Olaga hot

1. 

2. 

3 kap 5 § brottsbalken

4 kap 5 § 2 st brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Fängelse 8 månader

Box 117

Box 1416

Kalmar Advokatbyrå HB

Advokaten Curt M. Sandström AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 613
391 26  Kalmar

Smålandsgatan 28 0480-226 77 måndag - fredag 
08:00 - 16:00kalmar.tingsratt@dom.seE-post: 

0480-47 78 00
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KALMAR TINGSRÄTT
Målenhet 2

DOM B 4520-11
2012-01-25

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning
Curt Sandström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 111 790 kr. Av 
beloppet avser 28 920 kr arbete, 47 115 kr tidsspillan, 13 397 kr utlägg och 22 358 
kr mervärdesskatt.
Fredrik Liljeblad, som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare, tillerkänns 
ersättning av allmänna medel med 12 993 kr. Av beloppet avser 4 664 kr arbete, 4 
815 kr tidsspillan, 915 kr utlägg och 2 599 kr mervärdesskatt.
Göran Edgren tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 11 500 kr. Av beloppet avser 9 000 kr arbete och 2 250 kr 
mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

4. 

Veija Koivisto ska solidariskt med Allan Koivisto utge skadestånd till Leroy Raimosvou
med 17 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 
december 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. 

 

Jaana Koivisto har yrkat att tingsrättens ska förplikta Allan Koivisto att till henne 

utge skadestånd med 9 000 kr, varav 7 000 kr för kränkning och 2 000 kr för tillgri-

pet gods. På beloppet har hon yrkat ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 december 

2011 till dess betalning sker. 

 

Leroy Ramisvou har yrkat att tingsrättens ska förplikta Allan Koivisto och Veija 

Koivisto att solidariskt till henne utge skadestånd med 37 000 kr, varav 5 000 kr för 

sveda och värk, 30 000 kr för kränkning och 2 000 kr för tillgripet gods. På beloppet 

har hon yrkat ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 december 2011 till dess betal-

ning sker. 

 

DE TILLTALADES INSTÄLLNING 

 

Allan Koivisto har erkänt att han har piskat Leroy Raimosvuo med ett bälte tre eller 

fyra gånger. Vidare har han erkänt att han skurit sönder Leroy Raimosvuos hängs-

len. Han har vidare gjort gällande att handlat i nödvärn. I övrigt har han förnekat 

gärningarna. Allan Koivisto har bestritt det enskilda anspråket och inte vitsordat 

några belopp som i och för sig skäliga. Han har bestritt det särskilda yrkandet.  

 

Veija Koivisto har förnekat brott. Veija Koivisto har bestritt det enskilda anspråket 

och inte vitsordat några belopp som i och för sig skäliga. Veija Koivisto har inte 

haft något att erinra mot det särskilda yrkandet. 
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UTREDNINGEN I TINGSRÄTTEN 

 

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat protokoll över brottsplatsundersök-

ning, fotografi över Leroys Raimosvuos skador, rättsintyg, analysbesked, beslags-

protokoll och foto över beslagtaget gods. 

 

I tingsrätten har förhör hållits med Jaana Koivisto, Leroy Raimosvuo, Gunnar Koi-

visto, Astrid Lindemann, Allan Koivisto, Veija Koivisto samt vittnena Mirette 

Flink, Robert Koivisto, Patrik Loord och Ingemar Sjöö. De har uppgett i huvudsak 

följande. 

 

 

Jaana Koivisto 

 

Allan Koivisto är hennes halvbror. De har samma pappa, Gunnar Koivisto, men inte 

samma mamma. Hon är syster till Veija Koivisto. Hon har varit tillsammans med 

Leroy Raimosvuo i två år och de väntar ett gemensamt barn i mars 2012. Relationen 

accepteras av familjen. Hennes bröder kände inte till relationen från början men fick 

veta några månader innan den nu aktuella händelsen. Bröderna hade inget emot re-

lationen från början. Den aktuella kvällen var första gången Allan och Veija träffa-

de Leroy. 

 

Tidigare under kvällen hade Leroy pratat med Gunnar Koivisto i telefon och det 

uppstod tjafs när Leroy inte ville följa med Gunnar på en resa till Finland. Varken 

Veija eller Allan hade velat följa med och därför frågade Gunnar Leroy. När Leroy 

inte heller ville följa med blev Gunnar arg och tyckte inte att Jaana skulle vara till-

sammans med Leroy. 

 

Senare under kvällen, någon gång mellan kl 21 och 22, kom Allan hem till henne 

och Leroy i sällskap med sin sambo Mirette. De hade inte ringt innan utan bara dök 
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upp. Dörren var olåst och plötsligt kom de in. Hon blev chockad men tog emot dem. 

Leroy hade tidigare under kvällen druckit något glas whiskey men var inte särskilt 

berusad. Allan verkade inte berusad när denne kom. Allan och Leroy började dricka 

alkohol tillsammans. Det var bra stämning och inget som tydde på att det skulle bli 

bråk. Varken hon eller Mirette drack något. Efter ett tag tog whiskyn slut. Allan och 

Leroy åkte iväg för att hämta mer. Hon och Mirette stannade hon kvar i lägenheten 

under tiden. När Allan och Leroy kom tillbaka fortsatte de att dricka och de sjöng 

karaoke. Allan pratade också mycket i telefon. Hon vet inte vem han pratade med. 

Hon och Mirette satt i köket och i hallspegeln kunde hon se in i vardagsrummet. 

Hon gick och tittade i vardagsrummet ibland. Allan har gjort saker mot hennes fa-

milj tidigare och därför var hon försiktig och beredd på bråk.  

 

Vid kl. 01 på natten kom Veija hem till dem. Hon visste inte att han skulle komma.  

Det var Mirette som släppte in honom. Leroy och Veija presenterade sig för var-

andra och tog i hand.  

 

En stund senare gick Leroy ut på balkongen tillsammans med Allan och Veija för 

att röka. De stängde dörren om sig och hon tänkte att det var något konstigt på gång. 

Det hade inte varit några hårda ord eller dålig stämning innan. Persiennerna till bal-

kongen var nerdragna. Hon hörde skrik och öppnade dörren. När hon tittade ut såg 

hon att Allan höll en kniv med eggen mot Leroys strupe. Det var samma kniv som 

finns på bild i förundersökningsprotokollet. Hon vet inte om Allan höll den vassa 

eller den trubbiga sidan av bladet mot Leroys hals. Hon hörde Allan säga att Leroy 

ska dö. Veija stod bredvid men hon hörde inte att han sade eller gjorde något. Allan 

såg henne och sade åt henne att ”det är manssaker” och att hon inte skulle bry sig 

utan gå därifrån. Hon vågade inte göra något då hon var rädd för sitt barns skull. 

Hon skrek att Allan skulle sluta. Mirette befann sig i hallen. Hon gick in i ett annat 

rum en stund men gick tillbaka. Leroy, Allan och Veija befann sig då i vardags-

rummet.  
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Allan tog tag i Leroys hår och slängde ner honom på golvet i vardagsrummet. Allan 

sade åt Leroy att gå på knä och säga att han var en ”mammaknullare”. Veija plock-

ade fram en pistol som han först höll i armhöjd på Leroy och sedan mot magen. 

Veija darrade jättemycket och det såg ut som att han var rädd själv också. När Le-

roy inte ville säga de fula orden gav Allan denne fyra eller fem knytnävsslag i an-

siktet. Veija stod bredvid och gjorde inget. Vid ett tillfälle när Allan sparkade mot 

Leroy och slog honom med knytnävsslag satte Veija sin fot mot Leroys ansikte. Det 

var mest som en knuff och bara en gång. Allan och Veija hade inga skor på sig. Se-

dan tog Allan pistolen från Veija och höll den mot Leroys huvud och skrek ”nu ska 

du dö”. Han tryckte den mot Leroys vänstra tinning några sekunder och Leroy sade 

då orden Allan ville att han skulle säga. Hon tror att Leroy måste ha varit rädd men 

minns inte hans ansiktsuttryck. Hon blev chockad och tänkte att nu kommer de att 

döda honom.  

 

Därefter tog Allan en kniv och skar av Leroys hängslen. Han slet även av Leroy 

hans skjorta. Skjortan gick sönder. Det är samma skjorta som polisen senare hittade 

i en påse i lägenheten. Allan tog tag i en antennsladd men ändrade sig och tog i stäl-

let sitt läderbälte som han använde för att slå Leroy över ryggen och rumpan. Hon 

känner inte till att det skulle ha någon särskild förnedrande betydelse bland romska 

män att bli piskad på rumpan. Allan bankade Leroys huvud mot golvet. Sedan tog 

han stryptag på Leroy och bankade hans huvud mot en byrålåda tre-fyra gånger. 

Stryptaget var så hårt att hon hörde Leroy kippa efter andan, och hon trodde att han 

skulle dö. Hon gick emellan och knuffade Allan hårt för att han skulle släppa.  

 

Allan gick och hämtade en kniv i köket. Det var en mindre kniv som efter händelsen 

inte finns kvar i lägenheten. Allan slog med kniven mot Leroys huvud, ansikte och 

mot sidan. Hon tror att skadorna som Leroy hade i ansiktet kommer dels från knyt-

nävsslagen och dels från när Allan slog honom med kniven i ansiktet. Allan slog 

med knivspetsen i Leroys ansikte. Hon såg inte Allan skära Leroy i ansiktet. Hon 

försökte ta tag i Allans jacka för att dra bort honom från Leroy. Allan vände sig mot 
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henne och visade kniven och frågade ”vill du dö, vill du smaka på den här?”. Då 

kom Veija och knuffade bort henne från Allan. Veija sade att han skulle ta hand om 

det här. Veija tog kniven från Allan och sade att det räckte, att polisen kommer och 

att de måste gå därifrån. Sedan gick Veija från lägenheten. Mirette och Allan dröjde 

sig kvar i lägenheten. Innan de gick tog Allan en påse med sex whiskyflaskor från 

bordet i vardagsrummet och Mirette tog ett flak med 24 öl. Ölen var av samma sort 

som polisen senare hittade hemma hos Allan. Mirette och Allan hade inte tillåtelse 

att ta sakerna. Efteråt såg hon att hennes körkort, bankkort och ett par guldörhängen 

var försvunna från köket. Det var Mirette som var mest i köket och hon tror att det 

är Mirette som har tagit dem. Leroys mobiltelefon och bilnycklar försvann också. 

 

När Allan lämnade lägenheten efter bråket sade han till henne att ”du får behålla 

barnet men han ska inte vara här” och menade att hon inte får vara ihop med Leroy. 

Hon vet inte vad som hade hänt innan Allan höll en kniv mot Leroys hals på bal-

kongen. Hon vet att Leroy inte hade någon kniv.  

 

Pistolen i lägenheten kan ha varit en sådan som finns på bild i förundersöknings-

protokollet men den kan ha varit mindre. Pistolen i lägenheten var svart med någon 

silverdel i mitten. Det var en pistol och inte en revolver. Hon är inte helt säker på att 

det var den pistol som visas på bilden [fup s. 75]. Hon såg inte om Allan eller Veija 

gjorde mantelrörelse med vapnet.  

 

Under tiden tumultet pågick ringde hon till sin mamma, Astrid. Hon berättade att 

det var bråk, att hon trodde att Leroy kommer att dö och frågade vad hon skulle 

göra. Astrid hörde allt eftersom hon lät mobiltelefonen vara på. Vid ett tillfälle tog 

Allan telefonen ifrån henne och sade till henne ”våga inte ringa polisen”. Då hade 

hon stängt av telefonen. Allan ställde telefonen på bordet i vardagsrummet när han 

fortsatte slå Leroy. Hon tog telefonen från bordet och ringde på nytt till sin mamma. 

Därefter hade hon hela tiden telefonen i ärmen så att mamman kunde höra allt som 

hände.  
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När Veija, Allan och Mirette hade lämnat lägenheten var hon helt hysterisk och bara 

grät. Ungefär fem-tio minuter efter att de hade åkt kom polisen. Det såg ut som en 

katastrof i lägenheten. Det var blod på golvet i vardagsrummet och Leroy var helt 

nedblodad i ansiktet. Dagen efter, när bilderna i förundersökningsprotokollet togs, 

hade hon städat. Det blod som fanns i lägenheten fanns på golvet mellan granen och 

soffan. Det var inte blod någon annanstans. Eventuellt kan det ha kommit blod på 

badrumsdörren när Leroy tvättade sitt ansikte. Det var inget som gick sönder under 

bråket men julgranen välte. Bråket i lägenheten höll på mellan 15 och 30 minuter.  

 

Dagen efter händelsen pratade hon mycket med sin mamma om vad som hade hänt 

och hur hon kände det. På eftermiddagen eller kvällen ringde Allan till henne. Han 

sade att han skulle komma, att han har flera pistoler och att ”ni ska få sota för det 

här”. Det var riktat både mot henne och mot Leroy. När Allan ringde var hon i kö-

ket och Leroy i vardagsrummet. Hon berättade för Leroy vad Allan hade sagt. Hon 

tänkte att hon inte kunde vara kvar i huset då Allan kunde komma tillbaka dit. 

 

Efter händelsen har hon mått psykiskt dålig, haft mardrömmar och inte kunnat sova 

eller äta. Hon har varit stressad och tänkt jättemycket. Hon har inte sökt läkare eller 

psykolog utan mest pratat med Leroy. 

 

 

Leroy Raimosvuo 

 

Han hade varken träffat Veija eller Allan före den aktuella kvällen. Veija hade han 

pratat med i telefon men inte med Allan. Han och Jaana har varit mycket hemma 

hos Jaanas föräldrar, Astrid och Gunnar. Han har aldrig uppfattat att det varit något 

problem att han inte är av Romsk härkomst. När han och Veija pratades vid i telefon 

samma kväll som händelsen så handlade det om att Gunnar hade blivit sur när han 

inte ville följa med denne till Finland. Det var Jaana som ringde upp Veija och han 
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pratade med Veija för att förklara sin syn på samtalet med Gunnar så att det inte 

skulle bli några missförstånd. Han sade till Veija att denne kunde komma på besök 

när han hade vägarna förbi. Det fanns inga planer på att Veija skulle komma just 

den här kvällen. 

  

Han satt vid datorn och lyssnade på musik när Allan och Mirette plötsligt kom in. 

Klockan var nog mellan 20 och 21. Han blev lite chockad och undrade varför de 

kom. De hälsade på varandra och småpratade lite. Han och Allan drack whisky. 

Efter ett tag åkte han och Allan iväg och hämtade mer whisky. När de kom tillbaka 

fortsatte de att dricka. Allan drack mest öl. Allan pratade en del i telefon under 

kvällen. Vem Allan pratade med vet han inte. Han fick en känsla av att Allan vänta-

de på någon.  

 

Efter ett tag kom Veija till lägenheten. Det var Mirette som öppnade åt honom. Han 

var då ganska berusad. Även Allan var berusad, men inte lika mycket. Han och Vei-

ja hälsade snabbt på varandra. De gick sedan ut på balkongen för att röka. Det var 

Allan som föreslog det. Han tänkte inte på om persiennerna i balkongdörren var 

nerdragna. När de kom ut på balkongen började Allan skrika åt honom. Det var en 

massa hotelser och han förstod ingenting. Allan skrek till honom att han inte är rom, 

han skulle gå därifrån och att Allan ville ta livet av honom. Allan lade en kniv med 

den vassa sidan av eggen mot hans hals. Det var kniven som finns på bild i förun-

dersökningsprotokollet. Han var rädd för sitt liv. Sedan skrek både Allan och Veija 

åt honom. Exakt vad de sade minns han inte. Han ville bara att allt skulle lugna ner 

sig. 

 

Veija hade en pistol. Möjligen kan det ha varit en revolver. Veija hade den i handen 

men riktade den inte mot honom och uttalade inte något hot. Han kan ha sagt i för-

hör att Veija hade pistolen riktade mot honom. Anledningen till att han sa så var att 

han var arg och ledsen. Allan slängde ner honom på golvet och han fick både spar-
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kar och slag från denne. Allan skrek och höll kniven framför ansiktet på honom. 

Han försökte skydda sig.  

 

Allan drog honom i håret och knuffade in honom i vardagsrummet. Han blev ner-

knuffad och fick ta emot sparkar och slag. Veija var bakom hans rygg och han kon-

centrerade sig mest på att skydda sig mot Allan. Han fick ta emot intensivt med 

sparkar framifrån. Han har inte sett Veija sparka eller utdela slag. Allan slet sönder 

hans skjorta och skar av hans hängslen. Allan slog honom med kniven samt drog 

med den vassa sidan av kniven i hans ansikte. Allan tog också strypgrepp på ho-

nom. Han har inget minne av att Allan dunkade hans huvud i golvet. Allan ville att 

han skulle säga fula ord om sig själv. När han inte gjorde det riktade Allan en pistol 

mot hans huvud och sade att han skulle dö. Han vet inte om det var samma pistol-

liknande föremål som Veija hade hållit i.  

 

Han såg inte att Allan hotade Jaana med kniv. Detta måste ha hänt efter att Allan 

hade tagit strypgrepp på honom. Allan skrek något i stil med ”du får välja, ska du 

vara med honom eller ska du dö själv”. Detta var i slutet av händelseförloppet. När 

Allan och Mirette lämnade lägenheten tog Allan med sig en påse med whiskyflas-

kor som han hade tagit från bordet i vardagsrummet. Allan hade inte lov att ta dem. 

Påsen innehöll sex whiskyflaskor. Det försvann även en mobiltelefon, en Nokia, 

som är värd ca 1 000 kr. Det försvann även ett flak med 24 öl och ett par örhängen.  

 

Bråket tog 20-30 minuter. Han hade ingen kniv och har inte gått till angrepp eller 

hotat Allan eller Veija. Ute på balkongen fick ha ta emot kanske tre slag men inga 

sparkar. Inne i vardagsrummet tror han att han fick ta emot 20-25 sparkar och slag.  

När Allan tog strypgrepp på honom trodde han att han skulle dö. Allan ville göra ett 

stort ärr på honom så att han skulle minnas händelsen varje gång han ser sig i spe-

geln.  
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Veija gick emellan och tog knivar från Allan vid två tillfällen. Detta skedde först 

när Allan hade slagit honom i ansiktet med kniven och vid ett andra tillfälle när Ja-

ana försökte gå emellan. Han vet inte vad Veija gjorde när Allan var i köket och 

hämtade kniven. Han har en minnesbild av att Mirette var i hallen. Hon gjorde inget 

för att gå emellan. 

 

Han kan ha sagt i förhör att han inte såg Allan ha pistol. Polisförhören var röriga. 

Det kan ha skett missförstånd. Han kan inte säkert säga att han har fått allt uppläst 

för sig. Det är därför hans uppgifter kan avvika från vad han har sagt i förhören. 

 

Han vet inte riktigt hur han fick märkena på sidan av kroppen men det var troligen 

av sparkarna eller slagen. Han vet inget om att det skulle vara särskilt förnedrande 

att bli piskad. 

 

När polisen kom till platsen var han väldigt upprörd och han slog sönder en spegel i 

hallen. Vad han sade vid det tillfället minns han inte. Han har inte sökt vård eller 

behandling. Han var bara hos läkare när polisen körde honom dit men det var inte 

för vård utan för att hans skador skulle fotograferas.  

 

 

Gunnar Koivisto 

 

Han var inte på plats hemma hos Jaana och Leroy den aktuella kvällen utan kan 

bara redogöra för det han har hört. Tanken var att Veija först skulle komma hem till 

honom för att hämta vinterdäck och pengar. Sedan skulle Veija hälsa på hos sin 

syster i Västervik. Man brukar hälsa på sina släktingar när man kör förbi. När han 

besökte Veija i Odensbacken fick han berättat för sig vad som hände hemma hos 

Jaana och Leroy. Veija berättade att det var något bråk mellan Leroy och Allan när 

denne kom till lägenheten. Veija sade något om att Leroy hade blivit träffad med en 

kniv i benet i tumultet som uppstod vid bråket. Enligt Veija hade Allan fått kniven i 
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handen men han vet inte hur eftersom han bara fått det berättat för sig. De som var 

inblandade i bråket var hans söner Taisto (Allan) och Veija, samt Jaana, Leroy och 

en kvinnlig vän till Allan. Han vet inte varför det blev bråk.  

 

Han eller hans hustru hade någon telefonkontakt med Allan den 8 december 2011. 

Han vet inte hur dags det var, men det var mörkt ute. Uppgifterna om att han och 

Astrid skulle ha blivit hotade av Allan både under natten och under dagen stämmer 

inte. Han har inte alls blivit hotad och han känner sig inte hotad. Astrid har berättat 

att hon och Allan bråkade i telefon men inte om att Allan skulle ha hotat dem.  

 

Han har inget emot Leroy. Denne har varit och besökt dem och övernattat. Veija 

och Allan har inte sagt något till honom om att de skulle ha en annan uppfattning. 

Han och Leroy har inte pratat om någon Finlandsresa.  

 

 

Astrid Lindeman 

 

Den här kvällen ringde Jaana till henne. Jaana var upprörd och rädd. Jaana sade att 

det var bråk i lägenheten och plötsligt stängdes telefonen av. Samtalet varade bara 

några sekunder. Efter en liten stund ringde Jaana igen och sade att det var bråk. Hon 

hörde Jaana skrika ”Taisto, ta inte kniven”. Hon förstod då att det var Allan, som 

kallas för Taisto, som var där och bråkade. Hon sade till Jaana att ringa polisen. 

Allan ropade ”våga ringa polisen” och ”nu får du din jävla gris”. Hon hörde Veija 

ropa ”sluta Taisto” och ”stick härifrån”. Hon tror att han menade Allan. Jaana grät 

och skrek. Hon var rädd att Jaana skulle få missfall. Hon ropade i telefonen ”snälla 

Taisto kom till telefonen” men ingen hörde henne. Hon hörde inte Leroys röst utan 

mest Allans röst. Hon tog en annan telefon och ringde till polisen. Under samtalet 

hörde hon inte att det nämndes något om en pistol. Uppgiften i polisförhör om att 

hon hört Jaana säga att någon hade pistol stämmer inte. Hon har endast hört Jaana 

nämna kniven. Hon kanske sade något om skjutvapen när hon ringde polisen. Det 
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var i så fall för att polisen skulle komma snabbt till platsen. Hon har inte nämnt nå-

gon pistol i förhören.  

 

Jaana berättade i ett senare samtal att Allan och Veija hade lämnat lägenheten och 

att polisen hade kommit till platsen. Hon ringde Allan och sade till honom att han 

inte skulle komma undan den här saken och att både hon och Jaana skulle anmäla 

honom. Han blev jättearg och sade att han skulle döda henne, Jaana och Leroy.  

 

Senare under natten fick hon flera samtal från Allan. Vid samtalen sade Allan att 

han skulle slå henne och Gunnar och att om de gjorde polisanmälan så kommer de 

inte att leva mer. Hon har även pratat med Mirette som sade att hon skulle komma 

med Allan. 

 

Hon känner inte till något om att bröderna har tyckt illa om att Jaana är tillsammans 

med Leroy. Det var första gången de sågs. En gång hörde hon dock när Gunnar pra-

tade med Allan om att Leroy inte är rom och att det inte är bra.  

 

Robert är son till henne och Gunnar. Han har varit med när hon har pratat med Al-

lan. Vid samtalet befann hon sig i vardagsrummet. Robert var i samma rum och 

spelade på sin mobiltelefon. Han hörde att hon pratade med Allan men sedan gick 

han ner till lägenheten som han delar med sin bror. Hon hade på högtalarfunktionen 

i sin telefon eftersom hon inte hör så bra. Robert har inte hört vad som sades i sam-

talet. Hon har berättat för barnen vad Allan har sagt och att de måste vara försiktiga. 

Hon är rädd att Allan ska komma och slå sönder rutor som han har gjort tidigare. 

Allan har även ringt till Gunnar och hotat denne. Hon känner till detta eftersom 

högtalarfunktionen var på. Gunnar var jättefull och hon sade åt honom att lägga på 

luren.  

 

Efter händelsen har Jaana ringt då och då och varit mycket orolig. Jaana och Leroy 

mår inte bra. Jaana vågar inte vara i sitt hem. Veija har inte gjort något. Det var hon 
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som sa till Jaana att hon måste säga att Veija har gjort något. Detta sa hon för att 

hon var arg på Veija då hon inte tycker att han respekterar henne.  

 

 

Veija Koivisto 

 

Han hade inte träffat Leroy före den aktuella kvällen och visste inte heller så myck-

et om honom. Under dagen var han in Blomstermåla och bytte till vinterdäck. När 

han var på väg hem därifrån ringde Jaana och Leroy och sade att han skulle hälsa på 

hos dem när han hade vägarna förbi. På kvällen fick han ett samtal där Allan sade 

till honom att komma till Jaana och Leroy och dricka tillsammans med dem. När 

han kom till lägenheten hälsade han på alla som var där. Därefter gick han till köket 

för att dricka kaffe. Allan och Leroy var i vardagsrummet och drack. Han drack 

själv ingen alkohol. 

 

Efter en stund frågade Allan och Leroy om han ville följa med dem ut på balkongen 

och röka. De var så berusade och det gick inte riktigt att prata med dem. När de stod 

på balkongen hade han handen i fickan eftersom han frös. Leroy sade åt honom att 

ta bort handen från fickan. Han frågade varför men det gick inte att prata med dem. 

Plötsligt såg han som om Leroy höll på att ta fram en kniv. Han backade in från 

balkongen. Också Allan och Leroy kom in från balkongen. Han fick uppfattningen 

att Leroy kom emot honom med kniven. Han tog Leroy i axeln och försökte tränga 

bort honom. Leroy var så berusad att denne tappade kniven och ramlade omkull.  

 

Efter det lämnade han lägenheten. Han såg inte om Leroy hade några skador då. 

Han vet han inte om det hade varit något bråk mellan Allan och Leroy innan de gick 

ut på balkongen. Han vet inte heller vad Allan gjorde när Leroy tog fram kniven 

eftersom han bara tittade på Leroy. Han hade inte någon pistol med sig till lägenhe-

ten. Däremot har han ägt en likadan luftpistol som den på bilderna. Han kan ha haft 

sin pistol i bilen eftersom hans son brukar leka med den. Han minns inte om han 
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och Allan har diskuterat någon pistol. Han har inte sett att Allan skulle ha slagit 

Leroy eller skurit sönder dennes hängslen. Han var inte heller med och slog Leroy 

med bältet. Eftersom han lämnade lägenheten så snabbt såg han inget av detta. Det 

stämmer inte att det skulle ha varit på hans initiativ att de skulle slå Leroy.  

 

Han har en bra relation till sin syster. Han vet inte varför hon har berättat att han 

skulle ha gjort detta. Han tycker att det är bara bra att Jaana har träffat en kille och 

har inget emot att Leroy inte är Rom. Han och Allan hade inte pratat om att markera 

att de ogillade relationen.  

 

 

Allan Koivisto 

 

Han åkte oanmält till Leroy och Jaana. Klockan var mellan 20-21 på kvällen. Jaana 

öppnade dörren. Leroy stod på balkongen pratade i telefon. De hälsade på varandra. 

Därefter satte sig Leroy vid datorn och spelade musik. De drack tillsammans och 

sjöng karaoke. Det var trevlig stämning. Jaana och Mirette lagade mat tillsammans. 

När alkoholen tog slut sade Leroy att de kunde hämta mer. De åkte iväg tillsam-

mans och hämtade ett flak öl och ett tiotal flaskor whisky. När de kom tillbaka till 

lägenheten satte Leroy fram alla flaskorna på bordet i vardagsrummet. De fortsatte 

att dricka och lyssna på musik. 

 

Efter en stund kom Veija dit. Veija och Leroy presenterade sig för varandra och 

drack kaffe i köket. Han och Leroy tog någon mer drink. Därefter gick alla ut på 

balkongen för att röka. Först var kvinnorna på balkongen och sedan han, Leroy och 

Veija. Leroy sade åt Veija att ta upp handen ur byxfickan. Leroy hade själv handen i 

fickan och han sade till denne ”ta du upp handen ur fickan”. När Leroy tog upp 

handen såg han att denne höll i en kniv. I samma sekund drog han upp en kniv och 

sade till Leroy ”kom emot om du vill bråka”. Leroy gjorde ingenting. Han skar då 
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av dennes hängslen. Leroy vågade nog inte ge sig på honom eftersom han hade 

kniv.  

 

Leroy började springa efter Veija in mot vardagsrummet. Veija knuffade till Leroy 

så att denne ramlade omkull och tappade kniven. I samma ögonblick sprang han 

själv fram till Leroy. Han tog upp Leroys kniv och kastade den mot hallen. Han 

skrek åt Leroy och frågade vad fan han höll på med. Leroy låg där och sade ”jag ska 

döda er, jag ska döda er”. Han frågade Leroy vem denne skulle döda. Därefter drog 

han ner dennes byxor och smiskade denne på rumpan med sitt bälte tre eller fyra 

gånger. Jaana sade att han inte skulle göra så.  

 

Efter detta tog han på sig bältet. Han frågade Jaana vad det var för psykopat hon 

hade träffat som hoppat på honom och Veija med kniv. Leroy satt i soffan och skrek 

att han skulle döda dem båda två. Han sprang då in i köket och hämtade en kniv. 

Han höll fram kniven mot Leroy och sade ”varsågod, här, ta kniven och hugg mig”.  

 

Han gjorde det för att han inte orkade höra Leroy säga att denne skulle döda dem. 

Leroy gjorde ingenting. Jaana sade att han inte skulle slå Leroy samtidigt som hon 

drog i hans jacka. Han svarade att han inte hade slagit Leroy och inte skulle göra det 

heller. Sedan åkte de därifrån.  

 

När han var i lägenheten hade Leroy skador och var blodig i ansiktet. Skadorna fick 

Leroy när denne ramlade mot bordet efter Veijas knuff. Det fanns flaskor och glas 

på bordet när Leroy slog i bordet. Detta kanske förklarar varför Leroy hade flera 

skador. 

 

I det första förhöret har han uppgett att Leroy försökte hugga Veija och att Veija 

knuffade denne. Han har i de efterföljande förhören inte velat berätta för polisen att 

Leroy tog upp kniven mot honom också . Uppgifterna han har lämnat i förhör om 

att han gick in på toaletten och hörde att tumult uppstod i vardagsrummet stämmer 
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inte. Han vill inte ”tjalla” på någon utan tar ansvar för det han har gjort. Det var han 

som sade till Veija ”nu ska jag smiska honom (Leroy) på baken”.  

 

Pistolen som hittades hemma hos honom hade han tagit från Veijas bil för att ge till 

sin son. Han har inte sett pistolen i lägenheten och han har inte sett Veija ha någon 

pistol. 

 

Han har sagt fula ord till Leroy men inte tvingat denne att säga något. Han har hört 

vad Jaana och Leroy har berättat och tycker att det är en bra ”saga” de berättar. Jaa-

na vill antagligen rädda sin man då det var Leroy som först drog kniv.  

 

När han lämnade lägenheten tog han med sig fyra eller fem whiskyflaskor. Innan 

bråket började hade Leroy sagt att de skulle dela på whiskyn de hade varit och häm-

tat. Flaskorna låg redan i en platspåse. Det stämmer att han tog med sig två plattor 

öl också. Några smycken har han absolut inte tagit med sig.  

 

Han hade kontakt med sin styvmor, Astrid, den aktuella kvällen. Hon ringde unge-

fär en halvtimme efter att han hade lämnat lägenheten. Det var när han och Veija 

satt i bilen. Hon sade att de skulle få sota för det som hänt och att hon skulle polis-

anmäla. Han sade åt henne att ringa polisen och att berätta sanningen i stället för att 

ljuga som de brukar göra. Han var frustrerad när hon ringde och skrek åt henne. 

Han har inte hotat henne. Sedan pratade han med henne och Gunnar senare under 

natten. De bara skrek åt honom och till varandra.  

 

Han har inte ringt till Jaana dagen efter händelsen. Däremot pratade Jaana med Mi-

rette den dagen. Jaana och Leroy ljuger om att han skulle ha ringt och hotat dem. 

 

Före den här händelsen tyckte han bra om Leroy. Han hade inget emot att denne 

inte är rom. Han skulle inte dricka och sjunga karaoke med någon han inte tycker 

om. Inte heller skulle han åka iväg två mil ensam med Leroy för att hämta mer sprit 
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om han hade något emot denne. Före den här händelsen var hans relationen till 

Astrid bra. Idag är relationen som den är. 

 

 

 

Robert Koivisto 

 

Han var i vardagsrummet när hans mamma, Astrid, pratade med Allan i telefon. 

Högtalarfunktionen var på men han lyssnade inte så mycket på vad som sades. Ton-

fallet var som vanligt, ibland lite upprört. Han vet inte hur länge samtalet varade 

eftersom han gick till sin brors lägenhet. Hans mamma berättade dagen efter att 

Allan hotat familjen och sagt något om att skjuta hela familjen om de polisanmälde. 

Han har inte hört hotet själv utan Astrid har berättat för honom. Han vet inte vad 

Allan tycker om Leroy. Han blev rädd när han mamma berättade vad Allan hade 

sagt. Hon lät så upprörd att han förstod att det var något allvarligt.  

 

 

Mirette Flink 

 

Hon och Taisto (Allan) hade en stående inbjudan hem till Jaana och Leroy. Den här 

kvällen hade de ringt och talat om att det skulle komma. Efter ett tag började Leroy 

bli berusad och bete sig aggressivt mot Allan. Leroy försökte knuffa Allan och ta 

dennes hatt. Allan sade åt Leroy att sluta men gjorde ingenting. Då var det inga 

handgripligheter.  

 

När Veija kom till lägenheten gick denne, Allan och Leroy ut på balkongen och 

rökte. Hon och Jaana tittade ut på balkongen genom ett fönster. Leroy hade en kniv 

som han försökte hugga Allan med. Veija tog tag i Leroys hand så att denne inte 

kunde hugga Allan. Hon uppfattade det som att Leroy försökte slå Allan med kni-

ven.  
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Männen kom in från balkongen och Allan kastade kniven till henne. Hon tog kniven 

till köket. Sedan såg hon inget mer eftersom hon befann sig i köket och de andra var 

i vardagsrummet. Leroy hade då inga skador. Senare när de skulle gå såg hon att 

han hade blod i ansiktet och på skjortan. Skadorna måste ha uppstått av att Leroy 

ramlat. Leroy var så berusad att denne hade svårt att hålla sig upprätt. Hon vet inte 

varför Leroys skjorta var trasig och hängslena var sönderskurna.  

 

Hon såg en pistol i lägenheten. Den låg på vardagsrumsgolvet. Pistolen hon såg 

under bråket var samma som beslagtogs i hennes och Allans bostad. Det är egentli-

gen en leksak. Hon vet inte vem som hade den med sig till lägenheten. Hon har inte 

sett någon hålla i den och hon vet inte hur pistolen kom hem till hennes bostad. På 

närmare fråga ändrar hon sig sedan och uppger att det var fråga om olika pistoler 

som möjligen liknade varandra.  

 

Kniven som hittades hemma hos henne och Allan är den hon hade i en ficka i sin 

kjol under kvällen. Hon brukar alltid ha en egen kniv med sig. Hon har inte tagit 

fram den under något skede. Det är ingen annan som har hanterat den. Allan hade 

inte kunnat ta den ur hennes ficka utan att hon hade märkt det. På närmare fråga 

uppger hon att det kan hända att Allan hade kniven under kvällen och att hon inte 

minns. På närmare fråga uppger hon också att det kan ha varit fråga om en annan 

kniv som beslagtogs hemma hos dem. 

 

Anledningen till att hon lämnat olika uppgifter om kniven och pistolen är att hon 

missförstått frågorna och att det varit svårigheter att förstå tolken, så även vid polis-

förhören.  

 

Allan och Veija lämnade lägenheten först och hon gick strax därefter. Allan hade 

med sig både öl och sprit till lägenheten och det tog han med sig därifrån. Hon har 

inte tagit med sig något från lägenheten.  
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Patrik Loord 

 

Han minns den aktuella natten mycket bra eftersom det var sista arbetspasset innan 

han gick på semester. Klockan var strax före ett på natten och ledningscentralen 

ropade ut att det var lägenhetsbråk på den aktuella adressen. Han och en kollega 

åkte på larmet. Det var helt öde i Västervik. På Östersjövägen mötte de två bilar i tät 

följd. Den första var en vit Toyota Carina och den andra var en Volvo 940 om han 

inte missminner sig. Han antecknade registreringsnumren men minns dem inte idag. 

De mötte bilarna mellan tvåhundra och trehundra meter från adressen de var på väg 

till. Hade de kommit till platsen tio-femton sekunder tidigare hade de förmodligen 

mött personerna när de startade sina bilar.  

 

När de kom fram var porten öppen och de sprang upp till lägenheten. Någon skrek 

upprört. Han kände igen rösten och vet att det är där Leroy och Jaana bor. De 

knackade på. Han förstod att Leroy tittade i nyckelhålet och var rädd för vem som 

var utanför. Leroy var mycket upprörd. Jaana var väldigt chockad. Leroy var om-

växlande ledsen och förbannad. Denne ville inte berätta vad som hänt utan ville lösa 

det själv. Leroy sade att han hade löst sådant själv tidigare och att de som hade gjort 

detta mot honom skulle ”få smaka på kulor”. Först fick de inte fotografera hans 

skador. Leroy slog även sönder en hallspegel i affekt. 

 

Leroy var mycket onykter och i affekt. När Leroy tillfrågades om bilarna de hade 

mött uppgav denne att det var personerna i bilarna som hade varit hos honom och 

Jaana. Leroy uppgav att de hade försökt sticka honom med kniv, att de hade hotat 

honom och satt en pistol mot hans tinning. Leroys skjorta och eventuellt även hans 

hängslen var trasiga. Leroy hade rispor på armarna och på sidan av kroppen. I an-

siktet hade denne utsmetat blod och båda ögonbrynen var spräckta. Eftersom Leroy 

inte ville medverka undersökte de inte honom på kroppen. Han såg att Leroy hade 

röda märken på överkroppen som skulle kunna ge blåmärken senare. Enligt hans 
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bedömning var de spräckta ögonbrynen orsakade av sparkar eller slag. Den slutsat-

sen drar han av att Leroy även var röd runt omkring ögonbrynen.  

 

I vardagsrummet var det stökigt. Det stod spritflaskor på vardagsrumsbordet och det 

låg något på golvet, kanske trasiga kläder. Det var ingen extrem oordning men det 

såg ut som att någon hade haft fest. Det kan ha funnits mer blod i lägenheten. Han 

vet inte eftersom han mest fokuserade på Leroy. 

 

Innan de lämnade lägenheten för att försöka få tag i bilarna som lämnat platsen för-

säkrade han sig om att Jaana inte var rädd för Leroy. Jaana uppgav att personerna i 

bilarna var bland annat hennes halvbror. Personerna hade haft pistol och kniv. Jaana 

var nykter och gav ett trovärdigt intryck. Hon sade inget om att hon själv hade blivit 

utsatt för något. Leroy ropade något på finska åt henne. Han uppfattade det som att 

Leroy sade åt henne att inte säga något. 

 

Efter att ha konfronterats med förhörsuppgifter minns han att det kan ha sagts något 

om att en mobiltelefon hade blivit stulen samt att det stulits whisky och öl från lä-

genheten. 

 

 

Ingemar Sjöö 

 

Det första förhöret med Leroy höll han per telefon samma morgon som den aktuella 

händelsen inträffat. Vid det tillfället ville Leroy inte medverka. Det hölls ett nytt 

förhör dagen därpå. Leroy berättade då spontant att Veija hade haft en pistol. Han 

träffade sedan Leroy vid ytterligare två tillfällen. Vid det ena tillfället hade han med 

bilder av pistolen. Leroy uppgav då att det var en revolver med runt magasin Veija 

hade haft. 
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Han brukar alltid läsa upp konceptanteckningarna under förhörets gång för att kon-

trollera att han har uppfattat rätt. Det gör han även vid förhör per telefon. Om Leroy 

hade haft något att erinra mot det som lästs upp så hade det antecknats. De hade 

inga problem att förstå varandra. Det som står i förhöret är det Leroy har sagt.  

 

Det förhör som hölls med Allan sedan denne fått ta del av förundersöknings-

materialet hölls inte av honom utan av en kollega. Allan har inte sagt något till ho-

nom om att Leroy hade kniv. Allan har inte nämnt att Leroy skulle ha haft vapen 

eller tillhygge. Det andra förhöret med Allan höll han på häktet. Han hade då med 

sig utskriva frågor och noterade Allans svar. Han frågade Allan och dennes försvare 

om de ville att han skulle ringa dagen efter förhöret och läsa upp vad han antecknat. 

De kom emellertid överens om att höras av efter att förhöret delgivits om det var 

något som behövde korrigeras. Han skrev konceptanteckningar under förhörets 

gång och läste upp dem för att kontrollera att han förstått rätt. 

 

Han minns förhöret med Mirette Flink. Först var det en kollega som var i Linköping 

och höll förhör med henne. Kollegan hade inte läst upp konceptanteckningarna för 

Mirette och han beslöt därför att ha ett trepartssamtal med tolk för att läsa upp an-

teckningarna för henne. Tolken översatte det han läste upp. Mirette fick säga till om 

något inte stämde. De gick igenom hela förhöret och det var en del hon ville ändra. 

Han gjorde anteckningar som hon fick godkänna med hjälp av tolken. Enligt hans 

uppfattning var det en bra tolk. Det var inget rörigt och Mirette gav absolut inte 

intryck av att inte förstå. De uppgifter som finns antecknade är de uppgifter hon 

lämnat. 

 

Vad han minns så träffade han Leroy minst tre gånger. När han träffade honom för-

sta gången var Leroy på skyddat boende, han och Jaana hade blivit hotade kvällen 

innan. Han vet inte om Leroy sade något om att han kände sig pressad men han för-

stod det på hans uppträdande. Leroy var rädd för gärningsmännen. Leroy berättade 

om det som hade hänt på balkongen, att Veija hade haft en pistol och att Allan hade 
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haft en kniv. Han minns inte om de vid det tillfället pratade om något som var stulet 

från lägenheten. Det gjorde de under alla förhållanden vid senare förhör. Det kan 

stämma att det nämndes sex flaskor whisky. Han har också fått uppgifter om att en 

mobiltelefon, körkort och pengar stulits.  

 

Han har tagit del av det förhör som hölls med Allan när denne hade gripits i Linkö-

ping [se fup s. 93]. Det stämmer att Allan vid första förhöret har sagt att Leroy hade 

bråkat med kniv med Allans bror, men detta har Allan sagt till polisen i Linköping 

och inte till honom. Det stämmer som det står i förhöret som hölls den 22 december 

2011 [se fup s. 103], att Allan uppgav att han inte ville uttala sig när han tillfrågades 

om Leroy hade kniv. 

 

 

DOMSKÄL 

 

Skuld och rubricering 

 

Åtalspunkt 1 

 

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det i målet har lämnats vitt skilda beskriv-

ningar av händelseförloppet. Det är uppenbart att flera av de hörda personerna med-

vetet lämnat felaktiga och tillrättalagda uppgifter. I flera fall har också uppgifterna 

ändrats under utredningens gång.  

 

Jaana Koivisto har emellertid på ett trovärdigt och detaljerat sätt redogjort för hän-

delseförloppet. Hon har i huvudsak lämnat samma uppgifter vid polisförhör som vid 

huvudförhandlingen. Hon har varit nykter vid tillfället och stått fast vid sina uppgif-

ter trots att hennes egen mor, Astrid Lindeman, påstått att hon sagt åt Jaana Koivisto 

att lämna felaktiga uppgifter till nackdel för Veija Koivisto.  
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Leroy Raimosvuo var mycket berusad vid tillfället. Han har lämnat delvis motstri-

diga uppgifter om Veija Koivistos inblandning i händelseförloppet. Leroy Raimos-

vuos uppgifter bör därmed inte utan väsentligt stöd läggas till grund för bedömning-

en.  Hans uppgifter stöder dock i huvudsak Jaana Koivistos utsaga.  

 

Allan Koivistos och Veija Koivistos uppgifter är motstridiga. Allan Koivisto har 

också under utredningen lämnat skilda redogörelser för händelseförloppet. Det är 

uppenbart att Allan Koivisto ändrat sina uppgifter sedan han tagit del av övriga in-

blandades utsagor. Under förhöret med Mirette Flink försökte Allan Koivisto vid ett 

flertal tillfällen genom gester påverka hennes svar. Detta fick också till följd att Mi-

rette Flink ändrade flera centrala uppgifter, bland annat beträffande om det var 

samma pistol hon sett i lägenheten som senare anträffades i hennes och Allans lä-

genhet. Det är uppenbart att Mirette Flink försökt att lämna för Allan Koivisto för-

delaktiga uppgifter. I ett avseende har emellertid Mirette Flink lämnat en betydelse-

full uppgift till nackdel för såväl Allan Koivisto som Veija Koivisto. Hon har berät-

tat att hon sett en pistol i lägenheten. Detta är en uppgift som stöder vad Jaana Koi-

visto och Leroy berättat men motsäger Allan Koivistos och Veija Koivistos uppgif-

ter. Genom Jaana Koivistos, Leroy Raimosvuos och Mirette Flinks uppgifter om ett 

pistolliknande föremål är det utrett att en sådan funnits på platsen. Det står därmed 

klart att såväl Allan Koivisto som Veija Koivisto lämnat felaktiga uppgifter om cen-

trala delar av händelseförloppet.  

 

De skador på Leroy Raimosvuo som redovisas i rättsintyget kan inte rimligen för-

klaras av det händelseförlopp som Allan Koivisto och Veija Koivisto gjort gällande. 

Uppgifterna i rättsintyget ger dock inte heller stöd för Leroy Raimosvuo och Jaana 

Koivistos påståenden om knivskärning respektive knivhugg i ansiktet. Under alla 

förhållanden visar rättsintyget att Leroy Raimosvuo vid tillfället utsatts för miss-

handel. Enligt åberopat rättsintyg talar Leroy Raimosvuos skador för att det orsakats 

av trubbigt våld mot huvudet. Detta stöds av polismannen Loords iakttagelser och 

slutsatser rörande skadorna på Leroy Raimosvuo. De tilltalades uppgifter om att 

27



   

KALMAR TINGSRÄTT 

 

Målenhet 2 

DOM 

2012-01-25 

B 4520-11 

 

 

 

 

 

Leroy Raimosvuo skulle ha kunnat erhålla skadorna genom att han ramlat över ett 

bord är så orimliga att de kan lämnas utan avseende. 

 

Sammantaget finner tingsrätten att Jaana Koivistos uppgifter vinner sådant stöd av 

Leroy Raimosvuos uppgifter och den övriga utredningen att den bör läggas till 

grund för tingsrättens bedömning.  

 

Mot den bakgrunden finner tingsrätten utrett att händelseförloppet i huvudsak över-

ensstämmer med det som åklagaren gjort gällande. Allan och Veija Koivistos in-

vändning om att det i inledningsskedet förelegat en nödvärnssituation framstår mot 

bakgrund av det ovan anförda som en ren efterhandskonstruktion. I målet är således 

utrett att Allan Koivisto och Veija Koivisto gemensamt och i samförstånd hotat Le-

roy Raimosvuo genom att hålla en kniv mot hans hals samt rikta en pistol mot hans 

huvud samtidigt som flera dödshot har uttalats. Det är vidare utrett att Allan Koivis-

to och Veija Koivisto misshandlat Leroy Raimosvuo på det sätt som åklagaren gjort 

gällande. Det är dock inte, mot bakgrund av uppgifterna i rättsintyget, utrett att Le-

roy Raimosvuo blivit skuren i ansiktet med kniv.  

 

Veija Koivistos inblandning har bestått i att han riktat pistolen mot Leroy Raimos-

vuo samt sparkat mot denne. Veija Koivisto har därigenom tagit sådan del i hoten 

mot och misshandeln av Leroy Raimosvuo att han ska dömas för att ha utfört denna 

gemensamt och i samförstånd med Allan Koivisto. Det är vidare utrett att det varit 

Allan Koivisto som haft den drivande rollen. 

 

Allan Koivisto har medgett att han tog med sig whiskyflaskor och öl från lägenhe-

ten men uppgett att de var en gåva från Leroy Raimosvuo. Såväl Jaana Koivisto 

som Leroy Raimosvuo har emellertid bestritt att det förelegat någon gåva. Mot bak-

grund av det ovan anförda finner tingsrätten utrett att Allan Koivisto olovligen till-

gripit alkoholen. Det är emellertid inte styrkt att Allan Koivisto även tillgripit 

smycken och en mobiltelefon.  
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Rubricering 

 

Hoten har framförts i samband med en förhållandevis allvarlig misshandel. Leroy 

Raimosvuo har hotats med såväl kniv som pistol. Det saknar härvid avgörande be-

tydelse att det varit fråga om en luftpistol. Hotet har dessutom skett av två personer 

samtidigt i Leroy Raimosvuos eget hem. På grund av det anförda har gärningen 

varit så hänsynslös att den är att bedöma som grovt olaga hot.  

 

Misshandeln har inte föranlett några allvarligare skador på Leroy Raimosvuo. Även 

om misshandeln varit utdragen och präglats av hänsynslöshet är den enligt tingrät-

tens mening inte så allvarlig att den bör bedömas som grov misshandel. Gärningen 

är därmed att bedöma som misshandel av normalgraden.  

 

Gärningarna är i övrigt att bedöma på det sätt som åklagaren gjort gällande.  

 

 

Åtalspunkt 2, olaga hot och övergrepp i rättssak (Allan Koivisto) 

 

Gunnar Koivisto har uppgett att han inte utsatts för något hot och inte heller känner 

sig hotad. Den enda bevisningen i den här delen är därmed Astrid Lindemans upp-

gifter om att Allan Koivisto hotat henne och Gunnar Koivisto vid telefonsamtal. 

Vittnesmålet från Robert Koivisto saknar avgörande betydelse då denne enbart fått 

saken berättad för sig av Astrid Lindeman. Astrid Lindeman har vid förhör inför 

rätten uppgett att hon försökt förmå Jaana Koivisto att lämna felaktiga uppgifter 

under utredningen och vid huvudförhandlingen. Mot den bakgrunden bör Astrid 

Lindemans uppgifter värderas med mycket stor försiktighet. I avsaknad av stödbe-

visning och mot Allan Koivistos förnekande kan det inte anses styrkt att Allan Koi-

visto hotat Astrid Lindeman och Gunnar Koivisto. Åtalet ska därför ogillas i den här 

delen. 
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Åtalspunkt 3, olaga hot (Allan Koivisto) 

 

I enlighet med bedömningen under åtalspunkten 1 finner tingrätten att Jaana Koivis-

tos uppgifter är tillförlitliga och bör läggas till grund för tingsrättens bedömning. 

Genom hennes uppgifter är det styrkt att Allan Koivisto hotat henne och Leroy 

Raimosvuo i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Gärningen är att bedöma 

på det sätt som åklagaren gjort gällande. 

 

Skadestånd 

 

På grund av utgången i skuldfrågan är Allan Koivisto och Veija Koivisto solidariskt 

skadeståndsskyldiga när det gäller Leroy Raimosvuos yrkanden i anledning av 

misshandel och olaga hot. I övriga delar är Allan Koivisto ensam skadeståndsskyl-

dig. Tingsrätten bestämmer det solidariska skadeståndets storlek till skäliga 17 000 

kr, varav 2 000 kr för sveda och värk, 15 000 kr för kränkning. Därutöver ska Allan 

Koivisto utge skadestånd till Leroy Raimosvuo med skäliga 500 kr för tillgripet 

gods. 

 

På grund av utgången i skuldfrågan är Allan Koivisto skadestånds skyldig mot Jaa-

na Koivisto. Tingsrätten bestämmer skadeståndet till skäliga 7 500 kr, varav 7 000 

kr för kränkning och 500 kr för tillgripet gods. 

 

Påföljd 

 

Allan Koivisto  

 

Allan Koivisto förekommer under 28 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes 

senast den 23 september 2011 för olovlig körning och rattfylleri till ett kraftigt bö-

tesstraff. Dessförinnan dömdes han den 4 mars 2011 för grov stöld till fängelse sex 
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månader. Den 10 maj 2010 dömdes han den 10 maj 2010 av Svea hovrätt för miss-

handel och olaga hot. En tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjdes därvid och på-

följden bestämdes till fängelse sex månader. Dessförinnan dömdes han den 8 maj 

2009 av Kalmar tingsrätt för bl. a. olaga hot och stöld till fängelse sex månader  

 

De gärningar Allan Koivisto dömd för har ett så högt straffvärde att någon annan 

påföljd än fängelse inte bör komma ifråga. Flera av brotten är därutöver av sådan art 

att påföljden bör bestämmas till fängelse. Allan Koivisto har också återfallit i likar-

tad brottslighet. Av dessa skäl är det uteslutet med någon annan påföljd än fängelse. 

Tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd till ett år. 

 

Det finns risk för att Allan Koivisto på fri fot återfaller i brott. Han ska därför stan-

na kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft. 

 

Veija Koivisto 

 

Veija Koivisto förekommer under 56 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes 

senast den 23 mars 2011 av Västmanlands tingsrätt för snatteri, olovlig körning, 

rattfylleri och brott mot knivlagen till fängelse en månad. Påföljden verkställdes 

under sommaren år 2011. Övriga punkter avser huvudsakligen tillgreppsbrott, ratt-

fyllerier och ringa narkotika brott. Veija Koivisto är inte tidigare dömd för vålds-

brott. 

 

Brottsligheten är av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om det inte 

föreligger särskilda skäl för annan påföljd. Några sådana skäl kan inte anses före-

ligga. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse åtta månader. 
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Övriga frågor 

 

Mot bakgrund av utgången i skuldfrågan är de särskilda yrkandena är lagligen 

grundade och ska därför bifallas. 

 

Allan Koivisto och Veija Koivisto döms för ett brott för vilket fängelse finns i 

straffskalan. De ska därför betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) 

Den som vill överklaga denna dom ska ge in överklagandet till tingsrätten senast 

den 15 februari 2012. Överklagandet ska vara ställt till Göta hovrätt.  

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Henrik Elfving 

 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbil  
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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



 
www.domstol.se 

 

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. 
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Dok.Id 246283     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 613 

391 26 Kalmar 

Smålandsgatan 28 0480-47 78 00  0480-226 77 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kalmar.tingsratt@dom.se 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Eriksdotter Forsman är av skiljaktig mening och anför: 

 

Veija Koivisto har endast haft en begränsad inblandning i hoten mot 

och misshandeln av Leroy Raimosvuo. Påföljden för hans del bör därför 

stanna vid fängelse fyra månader.  

 

Överröstad i den delen är jag i övrigt ense med majoriteten. 

 

 

_________________ 
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