
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Göteborgs åklagarkammare

Jan Åke Ola Eriksson

Kim Eriksson

Amir Hamad

Anton Jarlros Gry

Redbergsvägen 13 B Lgh 1501

Galoppvägen 3 A Lgh 1203

Rymdtorget 4 Lgh 1605

Folkungagatan 6 A Lgh 1001

416 65 Göteborg

433 33 Partille

415 19 Göteborg

411 02 Göteborg

1.

2.

3.

4.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Erik Johansson

Emil Korsell

Ilias Liverhorn

Carina Nissfeldt

Sältetångsvägen 31

Markgatan 9 Lgh 1202

Sägengatan 4 Lgh 1202

Sägengatan 4 Lgh 1202

429 35 Kullavik

703 55 Örebro

422 58 Hisings Backa

422 58 Hisings Backa

5.

6.

7.

8.

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Advokat Max Fredriksson

Jur.kand. Anna Mann

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Box 11909

411 21 Göteborg

404 39 Göteborg

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Advokatfirman Wåhlin

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Tilltalad

Axel Svensson

Karl Johan Wehle

ALEXANDER Vahid Ghalandari, 790329-7898
c/o Ghalandari

Sixten Camps Gata 6 Lgh 1301

Lådämnesgatan 25 3tr

Alvestagatan 20 Lgh 1303

416 48 Göteborg

416 79 Göteborg

504 33 Borås

9.

10.

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Hans Gaestadius

Box 7224

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

402 34 Göteborg

Misshandel

Vållande till kroppsskada

Olovligt förfogande

1. 

2. 

3. 

3 kap 5 § brottsbalken

3 kap 8 § 1 st brottsbalken

10 kap 4 § brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Gaestadius Advokatbyrå AB

DOMSLUT
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Påföljd m.m. 

Följande åtal ogillas 
Övergrepp i rättssak, del av åtalspunkten 1, bilaga 1
Misshandel, åtalspunkten 2, bilaga 1
Stöld, del av åtalspunkten 3, bilaga 1
Grov misshandel, åtalspunkten 5, bilaga 1
Grov misshandel, åtalspunkten 6, bilaga 1
Misshandel, åtalspunkten 7, bilaga 1
Grov oredlighet mot borgenärer,  åtalspunkten 2, bilaga 2

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Grovt skattebrott

Dopningsbrott

4. 

5. 

4 § skattebrottslagen (1971:69)

2 § 6 p och 3 § 2 st dopningslagen 
(1991:1969) 

Fängelse 4 år 6 månader

Näringsförbud

Skadestånd

Förverkande och beslag

Alexander Ghalandari ska utge skadestånd till Karl Johan Wehle med 12 300 kr 
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 maj 2010 till 
dess betalning sker.
Alexander Ghalandari ska solidariskt med Martin Ståhl utge skadestånd till Erik 
Johansson med 13 973 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) 
från den 31 januari 2010 till dess betalning sker.
Alexander Ghalandari ska solidariskt med William Nilsson samt Ijad Omran utge 
skadestånd till Axel Svensson med 17 300 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från den 26 december 2008 till dess betalning sker.
Alexander Ghalandari ska utge skadestånd till Amir Hamad med 17 600 kr jämte 
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 september 2009 till 
dess betalning sker.

1. 

2. 

3. 

4. 

Alexander Ghalandari meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om 
näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet 
gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

I beslag tagna dopningsmedel, sprutor, kanyler och sprutpumpar förklaras förverkade. 
Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Västra Götaland; Beslagsnr. 2010-1400-12417
p. 10-11, 13 och 15-20)
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Häktning m.m.

Brottsofferfond

Ersättning
Hans Gaestadius tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 496 520 kr. 
Av beloppet avser 99 304 kr mervärdesskatt.
Max Fredriksson tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 338 157 kr. 
Av beloppet avser 67 631 kr mervärdesskatt.
Anna Mann tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 27 859 kr. Av 
beloppet avser 5 572 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

4. 

Åklagarens häktningsyrkande avslås.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Göteborgs åklagarkammare

Jan Åke Ola Eriksson

Adam Frisk

Gustav Kimfalk

Ilias Liverhorn

Carina Nissfeldt

Redbergsvägen 13 B Lgh 1501

Gredelingatan 10

Topeliusgatan 4 3tr

Sägengatan 4 Lgh 1202

Sägengatan 4 Lgh 1202

416 65 Göteborg

421 65 Västra Frölunda

412 68 Göteborg

422 58 Hisings Backa

422 58 Hisings Backa

1.

2.

3.

4.

5.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Företrädd av åklagaren

Företrädd av åklagaren

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Tilltalad

Axel Svensson

WILLIAM Magnus Klas Nilsson, 830124-4839

Sixten Camps Gata 6 Lgh 1301
416 48 Göteborg

417 14 Göteborg

6.

Påföljd m.m. 

Andra lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
34 kap 3 § 2 st brottsbalken

1. 
2. 

Följande åtal ogillas 
Misshandel, åtalspunkten 2, bilaga 11. 

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Glenn Bejerstrand

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

402 22 Göteborg

3 kap 5 § brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Misshandel

Fängelse 3 månader

Virvelvindsgatan 20 D

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Box 5052

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Odevall Advokatbyrå AB

DOMSLUT
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Grov misshandel, åtalspunkten 6, bilaga 12. 

Skadestånd

Häktning m.m.

Brottsofferfond

Ersättning

William Nilsson ska solidariskt med Alexander Ghalandari samt Ijad Omran utge 
skadestånd till Axel Svensson med 17 300 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från den 26 december 2008 till dess betalning sker.
William Nilsson ska utge skadestånd till Adam Frisk med 5 000 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 december 2008 till dess 
betalning sker.
William Nilsson ska utge skadestånd till Gustav Kimfalk med 7 000 kr.

Glenn Bejerstrand tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 162 872 kr.
Av beloppet avser 32 574 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska William Nilsson till 
staten återbetala 5 000 kr.

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 
3. 

Åklagarens häktningsyrkande avslås.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Göteborgs åklagarkammare

Kim Eriksson

Ilias Liverhorn

Carina Nissfeldt

Axel Svensson

Galoppvägen 3 A Lgh 1203

Sägengatan 4 Lgh 1202

Sägengatan 4 Lgh 1202

Sixten Camps Gata 6 Lgh 1301

433 33 Partille

422 58 Hisings Backa

422 58 Hisings Backa

416 48 Göteborg

1.

2.

3.

4.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Tilltalad
Mohamed Ijad Omran, 810726-0617
c/o L Andersson
Paprikagatan 31 Lgh 1503
424 47 Angered

Påföljd m.m. 

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Anders Lysén

411 21 Göteborg

411 13 Göteborg

3 kap 5 § brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Misshandel

Fängelse 6 månader

Stora Badhusgatan 14

Packhusplatsen 2

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Swedbergs Advokatbyrå HB

DOMSLUT

Skadestånd

Häktning m.m.

Ijad Omran ska solidariskt med Alexander Ghalandari samt William Nilsson utge 
skadestånd till Axel Svensson med 17 300 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § 
räntelagen (1975:635) från den 26 december 2008 till dess betalning sker.
Ijad Omran ska utge skadestånd till Kim Eriksson med 19 600 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 oktober 2008 till dess 
betalning sker.
Ijad Omran ska utge skadestånd till Ilias Liverhorn med 5 000 kr ränta på beloppet 
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 december 2008 till dess betalning sker.

1. 

2. 

3. 

Åklagarens häktningsyrkande avslås.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Brottsofferfond

Ersättning
Anders Lysén tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 147 840 kr. Av 
beloppet avser 29 568 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska Ijad Omran till staten 
återbetala 5 000 kr.

1. 

2. 
3. 

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Göteborgs åklagarkammare

Anton Jarlros Gry

Erik Johansson

Emil Korsell

Thomas Riis Castersen

Folkungagatan 6 A Lgh 1001

Sältetångsvägen 31

Markgatan 9 Lgh 1202

411 02 Göteborg

429 35 Kullavik

703 55 Örebro

1366 Köpenhamn
Danmark

1.

2.

3.

4.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Advokat Max Fredriksson

Jur.kand. Anna Mann

Advokat Max Fredriksson

Box 11909

411 21 Göteborg

404 39 Göteborg

411 21 Göteborg

Nansensgade 39, 1. TH

Stora Badhusgatan 14

Advokatfirman Wåhlin

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Tilltalad
MARTIN Roland Ståhl, 751204-3998
Sägengatan 17 Lgh 1102
422 58 Hisings Backa

Påföljd m.m. 

Kriminalvården 
Frivården Göteborg

Följande åtal ogillas 
Stöld, del av åtalspunkten 3, bilaga 1
Misshandel, åtalspunkten 7, bilaga 1

1. 
2. 

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Anders Fredriksson

411 21 Göteborg

400 91 Göteborg

Misshandel

Vapenbrott

1. 

2. 

3 kap 5 § brottsbalken

9 kap 1 § 1 st och 3 st vapenlagen 
(1996:67)

Begångna brott Lagrum   

Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Stora Badhusgatan 14

Box 9012

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Juristpanelen Advokatbyrån i Göteborg HB

DOMSLUT

Skadestånd
Martin Ståhl ska solidariskt med Alexander Ghalandari utge skadestånd till Erik 
Johansson med 13 973 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) 
från den 31 januari 2010 till dess betalning sker.

1. 

13



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Förverkande och beslag

Brottsofferfond

Ersättning

Martin Ståhl ska solidariskt med Simon Olsson utge skadestånd till Thomas Riis 
Carstersen med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) 
från den 2 april 2010 till dess betalning sker.

Anders Fredriksson tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 115 632 
kr. Av beloppet avser 23 126 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdena Anna Mann och Max Fredriksson, se s 5. 
Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena ska Martin Ståhl till staten 
återbetala 5 000 kr.

2. 

1. 

2. 
3. 

I beslag tagen tårgasspray förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i 
Västra Götaland; Beslagsnr. 2010-1400-12404-1).

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Jan Åke Ola Eriksson

STEVEN Colin Goodwin, 630316-3635

Redbergsvägen 13 B Lgh 1501

Tornväktaregatan 16 D

416 65 Göteborg

415 07 Göteborg
Medborgare i Storbritannien

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Claes Kennedy Nordqvist

411 21 Göteborg

402 25 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Box 5260

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Kennedy advokatbyrå AB

DOMSLUT

Ersättning
Claes Kennedy Nordqvist tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 78 
591 kr. Av beloppet avser 15 718 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 
3. 

Åtalet ogillas.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Erik Johansson

Bo Kenneth PETER Lundell, 740513-4839

Sältetångsvägen 31

Norumshöjd 30 Lgh 0902

429 35 Kullavik

417 45 Göteborg

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Jur.kand. Anna Mann

Advokat Ulf Carlzon

Box 11909

Box 2070

404 39 Göteborg

403 12 Göteborg

Advokatfirman Wåhlin

Advokatbyrån Ulf Carlzon

DOMSLUT

Ersättning
Ulf Carlzon tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 27 426 kr. Av 
beloppet avser 5 805 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Anna Mann, se s 5.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Peter Lundell tillerkänns, med stöd av 31 kap 2 § rättegångsbalken, ersättning av 
allmänna medel för inställelse inför rätten med 2 306 kr. 

1. 

2. 
3. 
4. 

Åtalet ogillas.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Anton Jarlros Gry

Emil Korsell

Patrik Strindberg

STEFAN Somsak Olhage, 750726-9392

Folkungagatan 6 A Lgh 1001

Markgatan 9 Lgh 1202

Värmegatan 4 Lgh 1302

Bräckavägen 8

411 02 Göteborg

703 55 Örebro

418 32 Göteborg

439 92 Onsala

1.

2.

3.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Påföljd m.m. 

Kriminalvården 
Frivården Göteborg

Följande åtal ogillas 

Offentlig försvarare:
Advokat Ingemar H Elison

Box 325
401 25 Göteborg

3 kap 5 § brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Misshandel

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

Misshandel, åtalspunkten 7, bilaga 1

Advokatfirman Ingemar H. Elison

DOMSLUT

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning

Stefan Olhage ska utge skadestånd till Patrik Strindberg med 46 600 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2009 till dess 
betalning sker.
Patrik Strindberg förbehålls rätten att återkomma med ytterligare ersättningsanspråk
mot Stefan Olhage för lyte och men.

Ingemar H Elison tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 52 875 kr. 
Av beloppet avser 10 575 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska Stefan Olhage till staten 
återbetala 5 000 kr.
Stefan Olhages yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslås.

1. 

2. 

1. 

2. 
3. 

4. 

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Patrik Strindberg

Peder KRISTOFER Vogl, 840305-5133

Värmegatan 4 Lgh 1302

Lillsekogsvägen 19

418 32 Göteborg

417 43 Göteborg

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Claes Östlund

411 21 Göteborg

404 21 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Box 11017

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatfirman Ahlstedt HB

DOMSLUT

Ersättning
Claes Östlund tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 23 475 kr. Av 
beloppet avser 4 695 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 
3. 

Åtalet ogillas.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Ilias Liverhorn

Carina Nissfeldt

LISE-LOTTE Linnea Omran, 810608-4984

Sägengatan 4 Lgh 1202

Sägengatan 4 Lgh 1202

Paprikagatan 31 Lgh 1503

422 58 Hisings Backa

422 58 Hisings Backa

424 47 Angered

1.

2.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Leif Almquist

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

411 04 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Lilla Bommen 1

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatfirman Lawcom Almquist AB

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

DOMSLUT

Ersättning
Leif Almquist tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 31 825 kr. Av 
beloppet avser 6 365 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson se s 5.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 
3. 

Åtalet ogillas.
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Anton Jarlros Gry

Emil Korsell

Johnny ANDRÉAS Göran Karlsson, 800301-1718

Folkungagatan 6 A Lgh 1001

Markgatan 9 Lgh 1202

Ljusstöparegatan 12 Lgh 1002

411 02 Göteborg

703 55 Örebro

412 61 Göteborg

1.

2.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Bengt-Erik Sik

Box 154

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

451 16 Uddevalla

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatfirman Hammar KB

DOMSLUT

Åtalet ogillas.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Ersättning
Bengt-Erik Sik tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 41 270 kr. Av
beloppet avser 8 214 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 
3. 
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Anton Jarlros Gry

Emil Korsell

Georgios Mavroudis, 780401-0390

Folkungagatan 6 A Lgh 1001

Markgatan 9 Lgh 1202

Alströmergatan 2 A

411 02 Göteborg

703 55 Örebro

112 47 Stockholm

1.

2.

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Max Fredriksson

Advokat Patrik Lindh

Västra Hamngatan 11

411 21 Göteborg

411 21 Göteborg

411 17 Göteborg

Stora Badhusgatan 14

Stora Badhusgatan 14

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Lagbergs Advokatbyrå AB

DOMSLUT

Åtalet ogillas.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Ersättning
Patrik Lindh tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 65 240 kr. Av 
beloppet avser 13 048 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Georgios Mavroudis tillerkänns, med stöd av 31 kap 2 § rättegångsbalken, 
ersättning av allmänna medel för inställelse inför rätten med 3 900 kr.

1. 

2. 
3. 
4. 
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26
meddelad i

Mål nr 

B 14941-10

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Åklagare

Målsägande

Tilltalad

Göteborgs åklagarkammare

Thomas Riis Castersen

SIMON Carl-Mikael Olsson, 861019-4899
Viktoriagatan 34 Lgh 1501

1366 Köpenhamn

411 25 Göteborg

Danmark

Påföljd m.m. 

Göteborg

Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Max Fredriksson

Advokat Hans Palm

411 21 Göteborg

404 23 Göteborg

3 kap 5 § brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Misshandel

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

Nansensgade 39, 1. TH

Stora Badhusgatan 14

Box 11145

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB

Göteborgs Advokatbyrå AB

DOMSLUT

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

404 83  Göteborg
Ullevigatan 15 031-701 13 03 måndag - fredag 

08:00 - 16:00

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

gbg.tingsratt@dom.seE-post: 
031-701 10 03
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 16929-09
2012-01-26

Kriminalvården 
Frivården Göteborg

Skadestånd

Brottsofferfond

Ersättning
Hans Palm tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med 25 386 kr. Av 
beloppet avser 5 077 kr mervärdesskatt.
Ersättning till målsägandebiträdet Max Fredriksson, se s 5.
Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska Simon Olsson till staten 
återbetala 5 000 kr.

1. 

2. 
3. 

Simon Olsson ska solidariskt med Martin Ståhl utge skadestånd till Thomas Riis 
Carstersen med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från 
den 2 april 2010 till dess betalning sker.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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DOM B 16929-09 

 

 

 

 

 

YRKANDEN    

 

Åklagaren har yrkat enligt bilagorna 1-4.  

 

Åklagaren har yrkat att Ijad Omran, Alexander Ghalandari och William Nilsson 

häktas vid tidpunkten för domens meddelande. Som särskilt häktningsskäl har 

åklagaren åberopat flyktfara.  

 

Målsägandena har yrkat skadestånd, 

- Adam Frisk enligt bilaga 3, 

- Gustav Kimfalk enligt bilaga 4, 

- Johan Wehle enligt bilaga 5, 

- Ola Eriksson enligt bilaga 6, 

- Erik Johansson enligt bilaga 7, 

- Axel Svensson enligt bilaga 8, 

- Kim Eriksson enligt bilaga 9, 

- Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn enligt bilaga 10, 

- Anton Jarlros Gry och Emil Korsell enligt bilaga 11, 

- Amir Hamad enligt bilaga 12, 

- Thomas Riis Castersen enligt bilaga 13 och 

- Patrik Strindberg enligt bilaga 14.    

 

Georgios Mavroudis, Stefan Olhage och Peter Lundell har yrkat ersättning för 

rättegångskostnader vid frikännande dom. 

 

DOMSKÄL 

 

Orientering 

 

Huvuddelen av målet gäller misstankar om att de tilltalade i egenskap av 

ordningsvakter eller entrévärdar och i ett fall driftschef vid restaurangerna Push och 
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Nivå har gjort sig skyldiga till brott mot restaurangernas gäster under perioden 

oktober 2008 till och med september 2010. Restaurangerna ligger nära varandra på 

Kungsportsavenyn och drevs vid den aktuella tiden av företaget Stureplansgruppen. 

Enligt flera av de tilltalade hade Stureplansgruppen ambitionen att lansera Push som 

ett exklusivt nöjesställe, medan Nivå skulle ha en mer folklig inriktning. Ordnings-

vakterna och entrévärdarna ingick i en gemensam vaktstyrka för de båda 

restaurangerna och var anställda av företaget Bevakningskompaniet Sverige 

Aktiebolag, som på Stureplansgruppens uppdrag hade ansvaret för ordnings-

funktionerna i restaurangerna. Stureplansgruppen var arbetsgivare för övrig 

personal. Ijad Omran var chef för vaktstyrkan vid periodens början och uppehöll 

funktionen vid Nivå till månadsskiftet augusti/september 2009 och vid Push till 

november 2009. Därefter övertog Alexander Ghalandari chefskapet och hade kvar 

det under resten av den tidsperiod som omfattas av åtalen.  

 

Brottspåståendena i åtalen innehåller beträffande   

- Alexander Ghalandari grov misshandel i tre fall, misshandel av 

normalgraden i fyra fall samt stöld, misshandel alternativt vållande till 

kroppsskada i ett fall, övergrepp i rättssak och olovligt förfogande i ett fall 

vardera samt grovt skattebrott och grov oredlighet mot borgenärer alternativt 

medhjälp därtill,  

- William Nilsson grov misshandel i två fall och misshandel av normalgraden 

i tre fall,  

- Ijad Omran grov misshandel i tre fall, 

- Martin Ståhl misshandel i tre fall och stöld i ett fall, 

- Steven Goodwin misshandel i ett fall, 

- Peter Lundell misshandel och stöld i vardera ett fall, 

- Stefan Olhage misshandel i ett fall, och misshandel alternativt vållande till 

kroppsskada i ett fall 

- Kristoffer Vogl misshandel alternativt vållande till kroppsskada i ett fall, 

- Lise-Lotte Omran grov misshandel i ett fall, 

29



   

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 3 

DOM B 16929-09 

 

 

 

 

 

- Andréas Karlsson misshandel i ett fall, 

- Georgios Mavroudis misshandel i ett fall och 

- Simon Olsson misshandel i ett fall. 

 

Åtalet utgör resultatet av en omfattande utredning som polisen inledde i februari 

2010 om misstänkt krogvåld från ordningsvakter och entrévärdar mot gäster på 

Nivå och Push. Upprinnelsen till polisutredningen var ett betydande antal 

brottsanmälningar från gäster på restaurangerna.  

 

Åklagaren har anfört att den misstänkta brottsligheten har skett systematiskt och 

efter ett mönster som visar att det bland väktare och entrévärdar på Nivå och Push 

hade etablerats en destruktiv väktarattityd vid den tid som omfattas av åtalen med 

omotiverat våld samt kränkningar och andra övergrepp mot restaurangernas gäster. 

De tilltalade har bestämt motsatt sig att någon sådan attityd finns eller har funnits 

bland ordningsvakterna, entrévärdarna eller övrig personal. De har framhållit att 

ordningsvakternas och entrévärdarnas arbete syftar till att upprätthålla ordning och 

säkerhet och skapa en trevlig atmosfär för alla gäster. De har vidare förklarat att de 

försöker undvika konflikter, men att gäster av ordningsskäl ibland måste 

omhändertas eller avvisas vilket kan leda till ilska och frustration från gäster som 

blir föremål för ingripanden. De tilltalade har anfört att en gäst som måste avvisas 

eller avlägsnas från en restaurang eller nattklubb normalt förs till ett avskilt rum där 

personen får vänta en kort stund medan polis tillkallas för att omhänderta personen. 

Att den avvisade förs bort från de delar av lokalerna dit allmänheten har tillträde 

sker enligt de tilltalade för att undvika onödig uppmärksamhet, både i den avvisades 

och i övriga gästers intresse. De har sagt att rutinen inte är kontroversiell. Vice 

verkställande direktören i Bevakningskompaniet Sverige Aktiebolag, Kocky Surac, 

och Christian Kazemi, som under en period år 2009 var driftsansvarig på Push, har 

åberopats av de tilltalade och lämnat uppgifter i enlighet med det anförda.  
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Det finns skäl att beröra ordningsvakters och entrévärdars uppgifter och åligganden 

och särskilt deras befogenheter att bruka våld. Ordningsvakters verksamhet regleras 

i lagen (1980:578) om ordningsvakter. En ordningsvakt får förordnas av en 

polismyndighet för att medverka till att upprätthålla allmän ordning, t.ex. i 

restauranger eller nattklubbar. En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det 

distrikt som rör hans verksamhet. Ordningsvakten får i sin tjänst avvisa eller 

avlägsna en person som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller 

utgör en omedelbar fara för densamma. En ordningsvakt får omhänderta en person 

med stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer. Han får 

göra skyddsvisitationer mot personer som han ingripit mot. Ordningsvakten får inte 

använda strängare medel än förhållandena kräver vid verkställande av en åtgärd. 

Han bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar. 

När ordningsvakten ingriper ska han se till att åtgärden inte väcker onödig 

uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till 

dess syfte. Allmänt gäller att våld får användas bara när det behövs, dvs. när andra 

medel är otillräckliga för att ordningsvakten ska kunna utföra den tjänsteuppgift det 

är fråga om och våldsanvändningen kan väntas leda till det avsedda resultatet. Vid 

våldsanvändning ska onödig kraftutveckling undvikas. En ordningsvakt har 

rapporteringsskyldighet gentemot polisen för sådant som vakten har erfarit i tjänsten 

och som polisen bör få vetskap om, t.ex. brott, bristande säkerhets- eller 

ordningsföreskrifter och behov av förstärkningar för ordningens upprätthållande. 

Skyldigheten fullgörs genom skriftliga ordningsvaktsrapporter. Till skillnad från en 

ordningsvakt har en entrévärd inte större rättsliga befogenheter att bruka våld än 

varje annan person. Det innebär att entrévärden får använda försvarligt våld för 

nödvärn, för att hjälpa en polis eller ordningsvakt med ett författningsenligt 

ingripande och även för att hjälpa den som befinner sig i en nödvärnssituation. (Se 

om det anförda Johan Munck med flera, Ordningsvakt och väktare, tredje upplagan, 

2005). 
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För bifall till ett misshandelsåtal av det slag som är aktuellt i målet krävs att 

åklagaren bevisar att den tilltalade uppsåtligen har utövat våld mot annan och, om 

så skulle befinnas vara fallet, att den tilltalades våldsutövning inte varit befogad för 

att lösa tjänsteuppgiften och att den tilltalade insett detta.   

 

Utöver brottsmisstankar med anknytning till de tilltalades tjänstgöring vid Push och 

Nivå handläggs tre åtal mot Alexander Ghalandari avseende grovt skattebrott och 

grov oredlighet mot borgenärer, i andra hand medhjälp till dessa brott, och 

dopningsbrott, två åtal mot William Nilsson avseende misshandel vid entréerna till 

restaurangerna Deep och Valand på Kungsportsavenyn och ett åtal mot Martin Ståhl 

avseende ringa vapenbrott. 

 

Tingsrätten övergår till att behandla de enskilda ansvars- och skadeståndsfrågorna i 

målet.  

 

Misshandel och övergrepp i rättssak (bilaga 1, åtalspunkt 1, och bilaga 5)  

 

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari har förnekat gärningen och bestritt Johan Wehles yrkande om 

skadestånd.     

 

Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. 

Alexander Ghalandari har utöver sina egna uppgifter åberopat vittnesförhör med 

Medni Dadashzadeh och Dominic Ghalandari och förhör med medtilltalade Martin 

Ståhl för att styrka att han inte har begått den åtalade gärningen.  

 

Av utredningen framgår följande ostridiga omständigheter. Johan Wehle och några 

vänner till honom, däribland vittnena Jesper Eriksson och Robin Sundin befann sig 

som gäster på Nivå. Sällskapet, som tidigare hade varit på restaurang Berså Bar, satt 

vid ett bokat bord i en särskild avdelning av restaurangen. Ett annat sällskap satt vid 
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ett bord bredvid. Det uppstod en dispyt mellan sällskapen, vilken enligt Johan 

Wehle, Jesper Eriksson och Robin Sundin berodde på att det andra sällskapet 

uppträdde störande. Dispyten ledde till ett mindre tumult med vissa smärre 

materiella skador, vilket gjorde att restaurangens vakter ingrep. Vakterna förde 

Johan Wehle och övriga i hans sällskap till ett avskilt rum, benämnt ”red room”, 

som låg i anslutning till restauranglokalen. Entrévärdarna Medni Dadashzadeh och 

Dominic Ghalandari, som är morbror respektive bror till Alexander Ghalandari, 

deltog enligt sina egna uppgifter i avlämnandet och samma gällde Martin Ståhl. 

Alexander Ghalandari sammanträffade med Johan Wehle i ”red room”. Som strax 

kommer att framgå har de inblandade lämnat oförenliga uppgifter om vad som 

utspelade sig i ”red room”. Efter några minuter i rummet avvisades Johan Wehle 

och övriga i sällskapet från restaurangen. Några i sällskapet försökte komma in på 

Push men nekades detta. Sällskapet tog på Kungsportsavenyn kontakt med en 

polispatrull där vittnet Maria Dahlberg ingick och Johan Wehle gjorde anmälan om 

misshandel.  

 

När det gäller händelsen i ”red room” har Johan Wehle, Jesper Eriksson och Robin 

Sundin sagt att stämningen inledningsvis var lugn, men att situationen helt 

förändrades när Alexander Ghalandari kom in i rummet. De har uppgett att 

Alexander Ghalandari uppträdde mycket aggressivt och kom med grova verbala 

förolämpningar mot hela sällskapet, men att han särskilt riktade sig mot Johan 

Wehle. Målsäganden och vittnena har sagt att Alexander Ghalandari helt omotiverat 

gick till fysiskt angrepp mot Johan Wehle genom att trycka upp honom mot en 

vägg, koppla ett strupgrepp om hans hals och utdela slag mot målsägandens ansikte 

och dunka hans huvud mot en dörr. Enligt Johan Wehle försökte han ringa polisen 

med sin mobiltelefon men hindrades från detta genom att Alexander Ghalandari 

ryckte telefonen från honom och hotade honom på sätt som anges i andra stycket av 

åtalet. Jesper Eriksson och Robin Sundin har förklarat att de inte hörde dessa hot. 

Härefter avvisades de från restaurangen, varvid Johan Wehle fick tillbaka sin 

mobiltelefon. Johan Wehle har sagt att Alexander Ghalandaris våld orsakade honom 
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smärta, andningsvårigheter, bulor och svullnader i bakhuvudet och på ena sidan av 

kinden och värk i struphuvudet. Jesper Eriksson och Robin Sundin har bekräftat att 

Johan Wehle fick iakttagbara skador i ansiktet av slagen från Alexander Ghalandari.      

 

Mot målsägandens och åklagarvittnenas angivna version står Alexander 

Ghalandaris och hans vittnens uppgifter. Alexander Ghalandari har sagt att vakterna 

enligt gängse rutiner vid ordningsstörningar på restauranger tog med sig Johan 

Wehle och hans sällskap till ett avskilt rum, i Nivås fall benämnt ”red room”, för att 

klara ut vad som hade hänt vid sällskapets bord. Enligt Alexander Ghalandari 

uppträdde gästerna kaxigt och talade på ett främmande och för honom okänt språk 

vilket gjorde att han blev misstänksam om deras avsikter och bad dem legitimera 

sig. Han har sagt att sällskapet härefter avvisades från restaurangen och har bestämt 

förnekat att han eller någon annan vakt eller entrévärd misshandlade eller hotade 

målsäganden. Medni Dadashzadeh och Dominic Ghalandari har lämnat uppgifter 

som i huvudsak ligger i linje med vad Alexander Ghalandari har berättat. De har 

sagt att de i dag har svaga minnen av händelsen, men att de skulle ha kommit ihåg 

om målsäganden eller någon i hans sällskap hade blivit misshandlad eller hotad. 

Martin Ståhl har sagt att han var med vid avlämningen av målsägandens sällskap 

vid ”red room” men att han inte vet säkert vad som hände inne i rummet.  

 

Tingsrättens bedömning                  

 

Johan Wehle, Jesper Eriksson och Robin Sundin har i utförliga, sammanhängande 

och följdriktiga berättelser uppgett att Alexander Ghalandari misshandlat Johan 

Wehle. Deras berättelser stämmer i allt väsentligt med vad de berättat i polisförhör 

under förundersökningen. Uppgifterna stöds också av ett rättsintyg enligt vilket 

Johan Wehle efter händelsen haft skador som varit väl förenliga med vad han 

uppgett om att han blivit slagen. Deras uppgifter om att Alexander Ghalandari helt 

omotiverat använt våld mot målsäganden framstår sammantaget som i hög grad 

trovärdiga och tillförlitliga. 
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Medni Dadashzadehs, Dominic Ghalandaris och Martin Ståhls uppgifter ger inte 

anledning att ifrågasätta nyss nämnda personers påståenden om misshandel. Medni 

Dadashzadeh och Dominic Ghalandari har framträtt med sina uppgifter så sent som 

ett par veckor före huvudförhandlingen och då efter att ha blivit kontaktade av sin 

släkting Alexander Ghalandari som också anställt dem som entrévärdar på Nivå och 

Push. Deras uppgifter om händelsen har varit betydligt mer svävande och vaga än 

de uppgifter som Johan Wehle, Jesper Eriksson och Robin Sundin har lämnat och 

de har i vittnesförhören sagt sig ha oklara minnesbilder av händelsen. Martin Ståhl 

har enbart uttalat sig med säkerhet om vad som inträffat i restauranglokalen och har 

förklarat sig inte känna till vad som skett i ”red room”.     

 

Vid de angivna förhållandena är det genom Johan Wehles, Robin Erikssons och 

Robin Sundins uppgifter tillsammans med den skriftliga bevisningen styrkt att 

Alexander Ghalandari har använt våld mot Johan Wehle på sätt som beskrivs i 

första stycket av åtalet. Det är tydligt att våldsanvändningen inte varit motiverad av 

vare sig ordningshänsyn eller något annat godtagbart skäl. Alexander Ghalandari 

ska följaktligen dömas för misshandel enligt åtalet.      

 

Åklagaren har i andra stycket av åtalet gjort gällande att Alexander Ghalandari även 

har begått övergrepp i rättssak mot Johan Wehle. Ord står mot ord i den delen. Det 

finns inte tillräcklig stödbevisning för Johan Wehles påstående om att Alexander 

Ghalandari hotat honom. Eftersom Alexander Ghalandari inte är motbevisad på den 

punkten ska åtalet för övergrepp i rättssak ogillas.  

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet för misshandel ska Alexander Ghalandari 

betala skadestånd till Johan Wehle. Med hänsyn till vad som framkommit om 

gärningen finner tingsrätten med beaktande av Brottsoffermyndighetens och 

Trafikskadenämndens praxis att skadeståndet bör fastställas till 12 300 kronor jämte 

ränta, varav 10 000 kronor för kränkning och 2 300 kronor för sveda och värk.          
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Misshandel (bilaga 1, åtalspunkt 2, och bilaga 6) 

 

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari, William Nilsson och Steven Goodwin har förnekat 

gärningarna och bestritt Ola Erikssons yrkande om skadestånd.   

 

Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. De 

tilltalade har utöver sina egna uppgifter åberopat vittnesförhör med Mattias Nilsson 

för att styrka att de inte har gjort sig skyldiga till misshandel.  

 

Utredningen visar följande. Ola Eriksson och vittnet Mattias Nilsson ingick i ett 

sällskap som hade haft en herrmiddag. Efter middagen begav sig sällskapet till Push 

där de hade bestämt möte med flickvänner till deltagarna i sällskapet, däribland Ola 

Erikssons sambo Susanne Fredin och hennes väninna Cecilia Malmsten. Susanne 

Fredin och Cecilia Malmsten ingick i ett sällskap som före besöket på Push hade 

varit på en dammiddag. Efter att ha kommit in på Push gick Ola Eriksson och 

Mattias Nilsson till baren för att beställa drinkar. Bartendern nekade dock Ola 

Eriksson detta med motiveringen att Ola Eriksson var för berusad för att få köpa 

alkohol. Bartendern tillkallade ordningsvakten Steven Goodwin och bad honom 

avvisa Ola Eriksson från Push. Steven Goodwin tog med sig Ola Eriksson till 

garderoben. Vid garderoben blev det diskussion om det korrekta i personalens 

beslut att avvisa Ola Eriksson. Susanne Fredin, Cecilia Malmsten och Mattias 

Nilsson befann sig någon eller några meter från Steven Goodwin och Ola Eriksson 

vid avvisningen. De hörda personerna har lämnat olika versioner av vad som därvid 

utspelade sig och tingsrätten återkommer till deras olika versioner nedan.  

 

Det framgår i vart fall av utredningen att incidenten utmynnade i att Ola Eriksson 

fördes till ett avskilt rum och blev belagd med handfängsel. Någon av restaurangens 

ordningsvakter eller entrévärdar kontaktade på Kungsportsavenyn en polispatrull 

där vittnena polismännen Jeanette Lövqvist och Fredrik Lansenfeldt ingick. 
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Vakterna förklarade att de hade gripit en person, Ola Eriksson, med anledning av att 

han hade sparkat Steven Goodwin i skrevet och begärde att polispatrullen skulle ta 

med sig Ola Eriksson. Enligt vakternas önskemål följde Jeanette Lövqvist och 

Fredrik Lansenfelt med till det rum där Ola Eriksson fanns. Polismännen har sagt att 

Ola Eriksson satt på golvet och var belagd med handfängsel och verkade glad att bli 

hämtad av polis, ett beteende som är vanligt hos personer som gripits under aktuella 

omständigheter. Poliserna omhändertog Ola Eriksson som misstänkt för våld mot 

tjänsteman. De bedömde att han var så berusad att han inte kunde höras omedelbart 

och han fick därför tillbringa natten på polisstationen. Ett polisförhör om våld mot 

tjänsteman hölls med Ola Eriksson morgonen därpå. Ett par månader senare 

kontaktades Ola Eriksson på nytt av polis och hördes nu som målsägande angående 

den i åtalet aktuella misstanken om misshandel. Efter samtalet med polisen gjorde 

Ola Eriksson en brottsanmälan om misshandel.     

 

Ola Eriksson har berättat följande om restaurangpersonalens ingripande mot honom. 

Efter att bartendern hade vägrat att sälja alkohol till honom anslöt en väktare för att 

avvisa honom från restaurangen. Ola Eriksson var inte påtagligt alkoholpåverkad 

och bad därför om en förklaring till det för honom märkliga avvisningsbeslutet. De 

befann sig vid restauranggarderoben under diskussionen. Möjligen höjde han 

handen under diskussionen som skedde i en hög ljudmiljö, men han uppträdde inte 

aggressivt. Av någon anledning tryckte vakten upp honom mot en vägg och 

brottade därefter ner honom på golvet. Åtminstone två andra vakter anslöt. 

Vakterna slog och sparkade honom mot kroppen upprepat, varpå de drog honom 

nerför en trappa till ett avskilt rum. Han upplevde hela situationen som ytterst 

skrämmande och försökte påkalla andra gästers uppmärksamhet för att få hjälp. I 

det avskilda rummet hölls han fast i armarna av två vakter medan en tredje vakt 

utdelade flera knytnävsslag i magen på honom. Misshandeln orsakade smärta, en 

blånad runt ena ögat, ett sår på handen och en svullnad vid munnen. Vakterna 

vräkte honom över ett bord och satte på honom handfängsel. Strax därpå kom en 

polispatrull och tog med honom. Han kände stor lättnad när polisen kom, vilket han 
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också sade till poliserna. Han har inte kunnat peka ut någon av de vakter som 

misshandlade honom. Vid huvudförhandlingen känner han inte igen någon av de 

tilltalade.  

 

Steven Goodwins version av vad som hände vid vakternas ingripande mot Ola 

Eriksson är som följer. Han tjänstgjorde som vakt på stället och blev ombedd av 

bartendern att avvisa Ola Eriksson från restaurangen på grund av att bartendern 

uppfattade Ola Eriksson som berusad och störande för andra gäster. Steven 

Goodwin har arbetat som ordningsvakt i många år men aldrig blivit anmäld eller 

misstänkt för misshandel eller annat brott. Han är noga med att upprätthålla en bra 

dialog med gästerna och försöker alltid undvika konflikter. Han förklarade 

anledningen till sitt ingripande för Ola Eriksson och Ola Eriksson följde lugnt med 

till restauranggarderoben. Ola Eriksson hade osäker gång och framstod även för 

Steven Goodwin som berusad. Vid garderoben anslöt en kvinna som Steven 

Goodwin antog var Ola Erikssons flickvän. Kvinnan skrek och var upprörd och 

grep tag i hans arm och föranledde att Ola Eriksson blev aggressiv. Ola Eriksson 

satte sin arm mot hans ansikte och Steven Goodwin svarade med att försöka koppla 

avvärjningsgrepp. I det skedet riktade Ola Eriksson en kraftig spark som träffade 

Steven Goodwin i underlivet. Steven Goodwin vacklade undan. Andra vakter, 

däribland Alexander Ghalandari, ingrep. Vakterna fick ner Ola Eriksson på golvet. 

Ola Eriksson fortsatte dock sparka kraftigt, inte bara sprattla, och vakterna fick inte 

kontroll över honom. De tog upp Ola Eriksson och tryckte honom mot en vägg och 

försökte utan framgång sätta på honom handfängsel. Ola Erikssons spark hade 

orsakat Steven Goodwin så kraftig smärta i underlivet att han efter sparken inte 

kunde medverka i ingripandet.  Därefter förde vakterna ner Ola Eriksson i ett avskilt 

rum. Ola Eriksson ändrade nu helt beteende från att ha varit aggressiv till att bli 

förtvivlad. Beteendet är inte ovanligt bland personer som avvisas. I rummet belades 

Ola Eriksson med handfängsel och strax därpå anlände polisen och tog med sig 

honom. Ola Eriksson utsattes inte för något omotiverat våld vid tillfället.     
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Alexander Ghalandari och William Nilsson har uppgett att de inte minns händelsen 

i åtalet men att de inte har anledning att ifrågasätta att de tjänstgjorde i restaurangen 

vid tillfället. De har bestämt förnekat att de eller någon annan vakt eller entrévärd 

misshandlade Ola Eriksson och har förklarat att de skulle ha kommit ihåg om så 

hade skett. Alexander Ghalandari har undertecknat en ordningsvaktsrapport om 

ingripandet, vilken i huvudsak återger samma händelseförlopp som Steven 

Goodwin har beskrivit.   

 

Susanne Fredin har i huvudsak bekräftat Ola Erikssons version av händelseförloppet 

i garderoben. Cecilia Malmsten och Mattias Nilsson har sagt att de tyckte att 

vakternas ingripande var onödigt bryskt men att vakterna inte utdelade några slag 

eller sparkar mot Ola Eriksson såvitt de kunde se. Ingen av vittnena har kunnat peka 

ut någon av de vakter som deltog i ingripandet mot Ola Eriksson. Vittnena har inte 

känt igen de tilltalade vid huvudförhandlingen.  

 

Tingsrättens bedömning                  

 

Utredningen visar att Pushs ordningsvakter eller entrévärdar har ingripit med våld 

mot Ola Eriksson. Med undantag för vad Steven Goodwin har berättat finns det 

ingen utredning som tillförlitligt binder de tilltalade vid någon specifik 

våldsanvändning, varken vid våld utfört personligen eller vid våld utfört 

tillsammans och i samförstånd med annan. Oberoende av våldets beskaffenhet är 

det därför inte styrkt att William Nilsson har gjort sig skyldiga till misshandel mot 

Ola Eriksson.      

 

Stevens Goodwins och Alexander Ghalandaris ingripande mot Ola Eriksson har 

såvitt framkommit innefattat att de tillsammans med andra vakter har tryckt upp 

målsäganden mot en vägg och tryckt ner honom på golvet. Med hänsyn till Steven 

Goodwins utförliga och sammanhängande berättelse om händelseförloppet är det 

inte styrkt annat än att nämnda våld mot Ola Eriksson som Steven Goodwin och 
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Alexander Ghalandari har varit inblandade i har varit försvarligt. Följaktligen är det 

inte heller styrkt att Steven Goodwin eller Alexander Ghalandari har gjort sig 

skyldiga till brott.  

 

På grund av det anförda ska såväl åtalet som Ola Erikssons yrkande om skadestånd 

ogillas.   

 

Misshandel och stöld (bilaga 1, åtalspunkt 3 och bilaga 7) 

 

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari, Martin Ståhl och Peter Lundell har förnekat gärningen och 

bestritt Erik Johanssons yrkande om skadestånd. Martin Ståhl och Peter Lundell har 

vitsordat ett belopp om 1 673 kronor som skäligt i och för sig avseende ersättning 

för en skjorta samt för en taxi- och ambulansresa.  

 

Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet.  

 

Av utredningen framgår följande. Händelsen utspelade sig på nattklubben Push den 

31 januari 2010. Alexander Ghalandari arbetade vid tillfället som vaktchef. Erik 

Johansson och vittnet Victor Bernvid ingick i ett sällskap som hade varit på en 

herrmiddag och därefter begett sig till Push där de hade bokat ett bord i 

nattklubbens VIP-avdelning. Efter några timmar på Push stoppades Erik Johansson 

av en vakt som beslutade att avvisa honom från nattklubben. Vittnet Benjamin 

Lega, som arbetade i restaurangen, har berättat att avvisningen berodde på att Erik 

Johansson hade gett honom en ganska kraftig spark i bröstet. Benjamin Lega har 

sagt att Erik Johansson var skrikig och stökig och att det krävdes flera vakter för att 

genomföra avvisningen. Av Erik Johanssons och Peter Lundells uppgifter framgår 

att Peter Lundell och Alexander Ghalandari deltog i det inledande ingripandet mot 

Erik Johansson och att de förde Erik Johansson till en nedgång till ett avskilt 

källarutrymme.  
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När det gäller det fortsatta händelseförloppet går de inblandades uppgifter isär. Erik 

Johansson har lämnat följande version om vad som hände i källarutrymmet. 

Vakterna tog ett hårt grepp om honom och drog honom ner för en trappa. Han blev 

väldigt rädd och lade sig på trappavsatsen i hopp om att de skulle sluta. En eller två 

ytterligare vakter anslöt och fullföljde ingripandet. Han skrek av rädsla. Vid något 

skede då vakterna drog ner honom i källaren tappade vakterna greppet om hans 

armar med följd att han slog huvudet i trappstegen vilket orsakade en skada i 

tinningen. Inne i källaren låg han inledningsvis på marken. Liggande fick han ta 

emot en eller två sparkar mot mellangärdet från vakterna. Därpå ställde vakterna 

upp honom mot en vägg och visiterade honom. Vakterna var förmodligen fyra till 

antalet. En av vakterna lade hans värdesaker – en plånbok innehållande diverse kort, 

en mobiltelefon samt lösa kontanter om ca 400 kronor – på ett bord. Vakterna sade 

att han skulle få tillbaka sina saker efter att de var färdiga med honom. Han fick 

sedan tre till fyra hårda knytnävsslag i magen av en av vakterna och tre till fyra 

hårda slag med öppen hand mot ansiktet, ett slag från varje vakt. Därefter fick han 

tillbaka kontanterna och mobiltelefonen och fördes ut av en vakt genom en bakdörr. 

Utanför krogen märkte han att plånboken saknades. När det gäller vakternas 

identitet kan han vid huvudförhandlingen konstatera att Martin Ståhl liknar en av de 

vakter som medverkade vid ingripandet. Erik Johansson är säker på att Alexander 

Ghalandari var den som anslöt först och den som slängde ut honom efter 

misshandeln. Han kan inte peka ut de ytterligare vakter som ingrep vid tillfället.  

 

Mot Erik Johanssons uppgifter har Alexander Ghalandari och Martin Ståhl invänt 

att de är säkra på att de inte misshandlade Erik Johansson, men att de efter den 

långa tid som har gått inte har något minne av omständigheterna kring avvisningen. 

Martin Ståhl har sagt att han aldrig har varit i något sådant källarutrymme som Erik 

Johansson har beskrivit och har framhållit att han inte har undertecknat 

ordningsvaktsrapporten avseende ingripandet och därmed inte kan ha medverkat i 

detsamma. Peter Lundell har sagt att Alexander Ghalandari och han stod med Erik 
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Johansson vid trappan till källaren och att han lämnade över målsäganden till 

Martin Ståhl, varpå Peter Lundell återgick till sin position vid entrén.    

 

När det gäller händelserna i källarutrymmet är medtilltalade Simon Olssons 

uppgifter i ett polisförhör under förundersökningen av intresse, trots att Simon 

Olsson vid huvudförhandlingen har sagt att han blev så chockad av brotts-

misstankarna mot honom att han inte minns vare sig avvisningen eller polisförhöret. 

Simon Olsson hade vid ingripandet mot Erik Johansson arbetat ett par månader som 

entrévärd i Push. I polisförhöret har Simon Olsson berättat följande. Alexander 

Ghalandari och han hörde att Benjamin Lega hade fått ett slag i magen av en gäst 

samt att gästen låg i trappan och låtsades vara avsvimmad. Alexander Ghalandari 

blev väldigt arg och uttalade något i stil med ”nu ska han få”. Peter Lundell och 

Alexander Ghalandari lyfte upp gästen, öppnade dörren och gick ner för trappan 

följda av Martin Ståhl. Martin Ståhl gjorde ett stopptecken med handen mot Simon 

Olsson. Dörren stängdes när de gick in. Martin Ståhl uppgav efteråt att gästen ”fick 

sig” eller liknande.  

 

Lina Burnelius arbetade som värdinna i Push och har uppgett att hon skrev en 

ordningsvaktsrapport om den aktuella händelsen men att hon inte undertecknade 

den eftersom hon inte var med om avvisningen. Rapporten undertecknades av 

Alexander Ghalandari och av driftschefen Georgios Mavroudis. I rapporten sägs att 

en man (Erik Johansson) avlägsnades från Push på grund av en ordningsstörning, att 

mannen inte hade garderobsbricka och därför inte kunde få sin jacka samt att 

mannen erbjöds hjälp med taxi men avböjde erbjudandet och lämnade Push. 

Georgios Mavroudis har uppgett att han bevittnade avvisningen och därför 

undertecknade ordningsvaktsrapporten. Han har vidare sagt att han pratade med 

Erik Johansson utanför nattklubben och bad om dennes jackbricka, men att Erik 

Johansson inte lämnade ifrån sig någon bricka och på eget initiativ gick därifrån 

utan jacka. 
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Även om det alltså är tvistigt huruvida Erik Johansson blev misshandlad på Push är 

det som framgått ostridigt att han avlägsnades från restaurangen. Efter några 

minuter påträffades han i sträng kyla sittande på huk en bit från nattklubben av 

vittnet Oliver Nyman som hjälpte honom med taxi. Oliver Nyman har uppgett att 

Erik Johansson var blodig, sönderslagen och chockad samt att han hade ett 

skoavtryck i bröstet eller mellangärdet. Erik Johansson hade inga ytterkläder på sig. 

Oliver Nyman har sagt att Erik Johansson berättade att han hade blivit indragen i ett 

rum på Push och där blivit misshandlad av vakter, att han hade blivit av med 

plånboken och att hans mobil gått sönder. 

 

Erik Johansson har sagt att han till följd av misshandeln fick en skada i hårbotten, 

ett sår över ena ögat och i vardera kinden, svullnad i ansiktet samt ömhet i 

bakhuvudet och bröstet. Victor Bernvid har uppgett att Erik Johansson dagen efter 

händelsen berättade att han hade blivit misshandlad i ett rum på Push av 

nattklubbens vakter. Victor Bernvid har vidare uppgett att Erik Johansson hade en 

tydligt iakttagbar skada i ansiktet över ögonbrynet. Erik Johansson gjorde en 

polisanmälan om misshandel två dagar senare och i samband med denna iakttog 

polisinspektören Gunnar Odnäs skador på Erik Johansson. Enligt Gunnar Ödnäs 

promemoria hade Erik Johansson ett sår över höger öga samt ett sår på vardera 

kinden. Erik Johansson var på akutintaget på Sahlgrenska den 31 januari 2010 

(samma natt som händelsen i åtalet). Det finns ett rättsintyg den 2 augusti 2010 

vilket grundar sig på iakttagelserna vid sjukhusbesöket. Rättsläkaren har i intyget 

angett att utredningsunderlaget inte påvisade att Erik Johansson hade några skador.    

 

Tingsrättens bedömning 

 

Erik Johansson har utförligt, sammanhängande och utan inslag av överdrifter 

berättat att han har blivit indragen och misshandlad av vakter i Pushs källare. Han 

har i allt väsentligt berättat på samma sätt ända från det att han påträffades av Oliver 

Nyman omedelbart efter avvisningen, via uppgifterna nästa dag till Victor Bernvid, 
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över polisförhören under förundersökningen till huvudförhandlingen i tingsrätten. 

Vad som framkommit om hans berusningsgrad vid besöket på Push kan inte 

föranleda att hans uppgifter skulle sakna tillförlitlighet.     

 

Simon Olssons detaljerade uppgifter i polisförhör om vakternas agerande ligger i 

linje med Erik Johanssons beskrivning av vad som förekommit i källaren. Simon 

Olsson har inte lämnat någon rimlig förklaring till varför hans uppgifter under 

förundersökningen skulle vara felaktiga och hans försök vid huvudförhandlingen att 

fjärma sig från uppgifterna ska lämnas utan avseende. Ett motiv till en misshandel 

kan också skönjas. Erik Johanssons spark mot Benjamin Lega kan ha inneburit att 

vakterna ansett sig ha haft skäl att ”straffa” Erik Johansson.    

 

Erik Johanssons uppgifter stöds också av vad som framkommit om hans skador 

efter avlägsnandet. Såväl Victor Bernvid och Oliver Nyman som Gunnar Odnäs har 

iakttagit tydliga och ganska omfattande skador på honom, vilka kan antas ha 

uppkommit genom en sådan misshandel som målsäganden har beskrivit. Mot de 

omständigheterna ger inte avsaknaden av påvisade skador i rättsintyget tillräcklig 

anledning att ifrågasätta att Erik Johansson blivit misshandlad vid det aktuella 

tillfället.    

 

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att Erik Johanssons uppgifter är trovärdiga 

och att de ska läggas till grund för bedömningen. Genom hans uppgifter och 

utredningen i övrigt är det således styrkt att Erik Johansson har utsatts för våld i den 

omfattning som anges i åtalet. Mot bakgrund av vad som framkommit om 

upprinnelsen till avvisningen får vakternas inledningsvis genomförda ingripande 

mot Erik Johansson anses befogat och förenligt med lag. Att Erik Johansson i 

samband med att han transporterats till källarutrymmet slagit i trappstegen kan ha 

skett oavsiktligt från vakternas sida. Däremot är det uppenbart att det omfattande 

våld som utövats i källaren mot Erik Johansson inte har varit försvarligt. 
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Utredningen visar således att Erik Johansson har utsatts för misshandel i källaren i 

form av slag mot hans ansikte och kropp samt sparkar mot hans kropp.  

Utredningen binder Martin Ståhl och Alexander Ghalandari, men däremot inte Peter 

Lundell, vid misshandeln. Sålunda har Erik Johansson pekat ut Alexander 

Ghalandari som en av dem som deltagit vid misshandeln i källaren. Utpekandet har 

stöd av Peter Lundells och Simon Olssons uppgifter och även av uppgifter i den 

ordningsvaktsrapport som upprättats om händelsen. Martin Ståhl är tillförlitligt 

identifierad som en av gärningsmännen genom Peter Lundells och Simon Olssons 

uppgifter. Erik Johansson har också, i och för sig med viss osäkerhet, angett att 

Martin Ståhl har varit med vid ingripandet. Utöver en svävande uppgift från Simon 

Olsson finns det ingen bevisning som talar för att Peter Lundell har varit nere i 

källaren vid tillfället. Sammanfattningsvis ska Alexander Ghalandari och Martin 

Ståhl dömas för att tillsammans och i samförstånd ha begått misshandel mot Erik 

Johansson i den omfattning som angetts ovan. Åtalet mot Peter Lundell för 

misshandel ska ogillas.  

 

Åklagaren har i andra stycket av åtalet gjort gällande att de tilltalade har gjort sig 

skyldiga till stöld. Utredningen visar dock inte närmare hur Erik Johanssons 

plånbok har försvunnit. Mot bakgrund härav och med hänsyn till att Erik 

Johanssons övriga egendom återlämnats (pengarna och mobilen vid avlägsnandet 

och jackan ett par dagar senare) kan det inte uteslutas att plånboken har förkommit 

på annat sätt än genom att någon av de tilltalade har stulit den. Åtalet för stöld är 

således inte styrkt och ska ogillas.  

 

Vid den angivna bedömningen i ansvarsfrågan ska Martin Ståhl och Alexander 

Ghalandari solidariskt betala skadestånd till Erik Johansson. Med hänsyn till vad 

som framkommit om gärningen finner tingsrätten att skadeståndet bör fastställas till 

13 973 kronor varav 10 000 kronor för kränkning, 2 300 kronor för sveda och värk, 

999 kronor för en förstörd skjorta, 150 kronor för en ambulansresa och 524 kronor 

45



   

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 3 

DOM B 16929-09 

 

 

 

 

 

för en taxiresa. Eftersom tingsrätten ogillar åtalet för stöld ska Erik Johanssons 

skadeståndsyrkande avslås såvitt avser ersättning för en plånbok.  

 

Grov misshandel (bilaga 1, åtalspunkt 4, och bilaga 8) 

 

Utredningen 

 

Ijad Omran, Alexander Ghalandari och William Nilsson har förnekat gärningen och 

bestritt målsägandens yrkande om skadestånd. Ijad Omran och William Nilsson har 

godtagit 6 000 kronor jämte ränta som i och för sig skäligt skadestånd, varav  

5 000 kronor för kränkning och 1 000 kronor för sveda och värk.   

 

Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. 

Utöver sina egna uppgifter har de tilltalade åberopat vittnesförhör med Sabrine 

Swedan för att motbevisa påståendena i åtalet om att Axel Svensson haft skador 

efter misshandel.  

 

Omständigheterna i åtalet är med få undantag tvistiga. Några av Axel Svenssons 

och åklagarvittnenas uppgifter är dock inte ifrågasatta. Sålunda har det framkommit 

att Axel Svensson var ute med sina vänner Malin Johansson, Josefine Blom och 

Robin Dahlén. Även andra personer ingick i sällskapet. Några var på Nivå medan 

andra var på restaurang Valand. Axel Svensson har sagt att han hade bokat plats för 

ett visst antal personer på Nivå. Malin Johansson var på Valand men ringde och 

sade att hon ville in på Nivå i stället. Axel Svensson uppfattade att han hade platser 

kvar på sin bokning och gick ut för att be vakterna släppa in Malin Johansson. 

Eftersom han avsåg att gå in igen hade han inte med sig sina ytterkläder. Malin 

Johansson blev dock inte insläppt på Nivå. Inte heller Axel Svensson fick komma 

tillbaka in utan greps i stället av restaurangvakterna. Hans version av 

omständigheterna kring gripandet återges nedan. Axel Svenssons kamrater 

protesterade mot gripandet och ett tumult utbröt med flera vakter och privatpersoner 

inblandade. Tumultet upplöstes genom ett ingripande av en polispatrull i vilken 
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vittnet Lisa Ringdahl ingick. Patrullen omhändertog Axel Svensson som satt 

handfängslad i ett rum i restaurangen och förde honom till Mölndals polisstation där 

han fick stanna till nästa morgon. Polisens omhändertagande skedde med stöd av 

lagen om omhändertagande av berusade personer. Den 31 december 2008 gjorde 

Axel Svensson en brottsanmälan om misshandel mot vakterna på Nivå.    

 

Med hänsyn till att nästan alla målsägandens uppgifter är ifrågasätta återger 

tingsrätten här Axel Svenssons berättelse relativt ingående.  

 

När det gäller det inledande förloppet kring själva gripandet har Axel Svensson 

berättat följande. Både han och Malin Johansson vägrades komma in på Nivå. 

Vakten som tog beslutet var Alexander Ghalandari, det är han vid 

huvudförhandlingen säker på. Axel Svensson hade druckit några öl men var inte 

berusad. Han insåg att det var meningslöst att diskutera Alexander Ghalandaris 

uppfattning utan godtog dennes beslut. Eftersom han hade räknat med att komma in 

igen hade han inte med sig sina ytterkläder och han bad därför att få hämta dessa 

innan han lämnade Nivå. Alexander Ghalandari vägrade dock att släppa in honom 

ens för detta ändamål, trots att han visade sin garderobsbricka. Alexander 

Ghalandari hänvisade honom till att återkomma en annan dag och hämta 

ytterkläderna. Det var dock vinter och kallt och Axel Svensson ville inte lämna 

restaurangen utan sina ytterkläder och det uppstod en utdragen diskussion mellan 

Alexander Ghalandari och honom. Efter en stunds meningsutbyte sade han att det 

fick vara nog och klev över avspärrningsrepen för att gå till garderoben och hämta 

ytterkläderna. Omedelbart efter att han hade klivit över repen vräkte sig Alexander 

Ghalandari över honom och tryckte ner honom på marken. Fler vakter anslöt och 

kopplade grepp och slog honom och belade honom med handfängsel. Han hörde 

sina kamrater skrika ”släpp honom”, ”sluta slå” och liknande. Emellertid lyfte och 

släpade vakterna in honom i restauranglokalerna. Härvid slog han huvudet i en 

dörrkarm, kanske oavsiktligt från vakternas sida, med följd att han en kort stund 

förlorade medvetandet. Han vaknade när han hade burits in i ett upplyst mindre 
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rum. Han var fortfarande belagd med handfängsel. Alexander Ghalandari, Ijad 

Omran och William Nilsson stod framför honom. Det finns ingen tvekan om deras 

identitet. Några andra fanns inte i rummet. 

 

Axel Svensson har berättat följande om händelserna i rummet. William Nilsson 

tryckte ner Axel Svensson med en så kallad pushkick så att han blev sittande i en 

trappa i rummet. Axel Svensson förstod att han var illa ute, ensam med tre vakter i 

ett avskilt utrymme och med händerna låsta med handfängsel bakom ryggen. 

Alexander Ghalandari var den som hade skapat hela den våldsamma situationen 

genom sitt agerande vid entrén men i det avskilda utrymmet var det William 

Nilsson som var den mest aktive. William Nilsson frågade hur det kändes och om 

han var lika tuff som tidigare. Vakterna verkade vilja förnedra honom och få honom 

att gråta. Även om Axel Svensson var rädd ville han inte vika ned sig och låta 

vakterna ”vinna”. Han fortsatte därför att uppträda trotsigt och ställde motfrågor till 

vakterna om de själva kände sig tuffa. Alla tre vakterna var aggressiva. De slog 

honom upprepat i ansiktet med handflatorna och slog och sparkade honom på 

ryggen och i magen. Våldet pågick under hela fångenskapen i rummet, dock med ett 

kort avbrott när några diskplockare av en händelse råkade komma in. Han försökte 

utan framgång få hjälp från dem. De tre vakterna uppträdde helt lugnt när disk-

plockarna var i rummet. Vakternas misshandel mot honom var inte besinningslös 

utan kontrollerad och hade av allt att döma till syfte att få honom att bryta ihop. Det 

var tydligt att misshandeln inte var en engångsföreteelse. Trots misshandeln 

ansträngde han sig för att inte bryta samman och ge vakterna glädjen av att ha 

lyckats med sin förnedring. Under misshandeln blev han liggande på golvet. Han 

minns särskilt starkt hur William Nilsson långsamt särade hans ben med sin fot och 

gav honom en kraftig spark som träffade pungen. Sparken gav upphov till en så 

kraftig smärta att han började gråta.  

 

Beträffande avslutningen av gärningen har Axel Svensson uppgett följande. Efter 

William Nilssons spark mot Axel Svenssons pung upphörde misshandeln. Ett larm 
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gick varpå Alexander Ghalandari och William Nilsson gav sig iväg. Ijad Omran, 

som nu uppträdde helt lugnt, blev kvar med honom. Någon minut senare kom 

polisen. Han var mycket upprörd och skrek att poliserna skulle ta fast vakterna, men 

polisen sade åt honom att vara lugn och tog med honom till en polisstation. Han 

förklarade att han inte var berusad och bad om att få göra ett alkoholtest, vilket han 

dock inte gavs möjlighet till. Morgonen därpå släpptes han. Polisen bad om ursäkt 

för frihetsberövandet.  

 

De tilltalade har som tidigare sagts helt förnekat påståendena om misshandel och 

har för sin del berättat följande. De tjänstgjorde den aktuella kvällen som var 

mycket stökig. Juldagen är en dag då många ungdomar går ut. Det uppstod en 

upploppsliknande situation utanför Nivå varvid William Nilsson enligt egen uppgift 

blev avryckt sin jacka med bricka. Situationen blev så allvarlig att vakter från andra 

restauranger i närheten kom till deras undsättning. De gjorde ingripanden mot 

personer vid entrén. Ingen av dem var dock med Axel Svensson eller någon annan 

person i något rum på Nivå. Det skulle för övrigt ha varit omöjligt att avsätta tre 

vakter för Axel Svensson med hänsyn till de allvarliga ordningsstörningar som 

rådde vid tillfället. Axel Svenssons anklagelser om att de misshandlat honom är helt 

grundlösa.        

 

Det finns en ordningsvaktsrapport om ingripandet mot Axel Svensson. Det framgår 

inte vem som undertecknat rapporten. I rapporten sägs att Axel Svensson blev 

avvisad på grund av berusning, att han försökte ta sig in på Nivå men greps och 

belades med handfängsel av vakterna. Vidare står det i rapporten att Axel Svensson 

gjorde mycket motstånd och slog en ordningsvakt.    

 

Malin Johansson och Josefine Blom har i alla delar bekräftat Axel Svenssons 

uppgifter om det inledande händelseförloppet fram till dess att Axel Svensson 

släpades eller bars in i restauranglokalerna, däribland att de tilltalade var de vakter 

som grep Axel Svensson vid Nivås entré. Malin Johansson och Josefine Blom har 
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därutöver sagt att vakterna slog Axel Svensson med batonger. Båda har betonat att 

vakternas våld mot Axel Svensson var helt omotiverat och oprovocerat. Enligt 

Malin Johanssons, Josefine Bloms och Robin Dahléns uppgifter kom de tilltalade en 

stund efter gripandet av Axel Svensson ut från restaurangen och angrep vittnena och 

folk i deras sällskap med våldsam kraft med anledning av vittnenas protester mot 

det enligt dem omotiverade gripandet av Axel Svensson. Vittnena har uppgett att 

Alexander Ghalandari och William Nilsson kom ut först och att Ijad Omran anslöt 

strax därefter. Vittnena har vidare berättat att det slogs ganska friskt och att William 

Nilsson tog av sig sin jacka och sade ”nu kör vi man mot man” och ”det här gör jag 

privat”. Lisa Ringdahl har berättat att hennes polispatrull ingrep med anledning av 

det tumult som hade uppstått till följd av vakternas gripande av Axel Svensson. 

Även enligt henne utövades det vid tillfället omotiverat mycket våld och flera 

vakter använde batong. Lisa Ringdahl har sagt att polispatrullen fick intrycket att 

ordningsvakternas agerande hade bidragit till att situationen urartade och inte till att 

lugna stämningen. En person, som uppgav att någon slitit av honom hans jacka och 

bricka, uppträdde på ett sådant sätt att polismännen övervägde att gripa honom.  

   

Axel Svensson har berättat att han orsakades skador av misshandeln i form av 

svullnader och blånader i ansiktet och på kroppen samt skrapsår på båda 

armbågarna. Han har sagt att pungen svullnade upp kraftigt och blev blåröd och att 

denna skada var den värsta. Vidare har Axel Svensson uppgett att han hade kraftig 

smärta under ganska lång tid efteråt. Ett par dagar efter misshandeln försökte Axel 

Svensson enligt sina egna uppgifter hämta ut sin jacka på Nivå men vägrades detta 

av Alexander Ghalandari, som verkade känna igen honom. Det framgår av Malin 

Johanssons, Josefines Blom, Robin Dahléns och Hans-Erik Sörmans uppgifter att 

målsäganden berättade på i allt väsentligt samma sätt för dem om händelsen när de 

träffades en eller ett par dagar efter densamma. Enligt samma vittnen hade Axel 

Svensson de närmaste dagarna efter händelsen tydliga misshandelsskador i enlighet 

med vad han själv har berättat. Hans-Erik Sörman har berättat att Axel Svenssons 

pung var kraftigt svullen och missfärgad och att han tog bilder av målsägandens 
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underliv, vilka han dock senare raderade av misstag. Sabrine Swedan har gett en 

åtminstone delvis annan bild av Axel Svenssons skador efter händelsen. Hon och 

Axel Svensson vid den aktuella tiden en kortare relation. Sabrine Swedan har 

berättat att de hade sex på nyårsdagen och trettondedags jul 2009 och att hon inte 

vid något av tillfällena observerade eller märkte att Axel Svensson hade skador som 

försvårade samlag.  

  

Tingsrättens bedömning       

 

Berättelsen från Axel Svensson om att han blivit misshandlad av de tilltalade vid 

det aktuella ingripandet har varit lång, levande och detaljrik och framstår som 

sammanhängande och följdriktig. Det finns inte stöd i utredningen för att 

målsäganden varit så berusad att hans uppgifter därför inte skulle förtjäna tilltro. 

Vidare stämmer berättelsen i allt väsentligt med vad han har berättat för Malin 

Johansson, Josefine Blom, Robin Dahlén och Hans-Erik Sörman någon dag efter 

händelsen. De skador som kamraterna iakttagit är väl förenliga med vad han har 

berättat om skadornas uppkomstsätt. Axel Svensson har också lämnat i huvudsak 

samma uppgifter i förhör under förundersökningen. De smärre avvikelser som finns 

främst i förhållande till ett konceptförhör som han inte har godkänt är inte av den 

arten att de sänker hans trovärdighet. Vittnenas uppgifter, inte minst de som lämnats 

av Lisa Ringdahl, visar att Nivås vakter varit mycket aggressiva vid tillfället, en 

omständighet som låter sig väl förenas med Axel Svenssons uppgifter om vakternas 

handlande mot honom.    

  

Axel Svenssons utpekande av Ijad Omran, Alexander Ghalandari och William 

Nilsson som gärningsmän framstår i sig som tillförlitligt. Han har både vid 

förundersökningen och vid huvudförhandlingen varit säker på utpekandena, som i 

hög grad stöds av Malin Johanssons, Josefine Bloms och Robin Dahléns 

identifieringar. Det framgår också av tjänstgöringslistorna och ordningsvakts-

rapporterna att de tilltalade har varit i tjänst vid tillfället.  
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 Det ovan anförda visar att Axel Svenssons berättelse är trovärdig och tillförlitlig 

med följd att den ska läggas till grund för bedömningen av åtalet. Genom Axel 

Svenssons uppgifter och utredningen i övrigt är det således bortom rimligt tvivel 

styrkt att de tilltalade tillsammans och i samförstånd har utövat våld mot 

målsäganden på sätt som anges i åtalet. Det är tydligt att de tilltalades vålds-

användning i sin helhet har varit oförsvarlig och att de har agerat utanför sin laga 

befogenhet att bruka våld. De tilltalade måste ha insett detta. Den åtalade gärningen 

är således styrkt.  

 

När det gäller brottets rubricering står det klart att misshandeln har varit allvarlig. 

Axel Svensson har dock inte behövt söka läkarvård för sina skador. Gärningen har 

inte varit livsfarlig och heller inte lett till svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom 

för honom såvitt framkommit. De tilltalades brottslighet bör sammantaget 

rubriceras som misshandel av normalgraden.   

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet ska de tilltalade solidariskt betala 

skadestånd till Axel Svensson. Med hänsyn till vad som framkommit om gärningen 

bör skadeståndet fastställas till 17 300 kronor jämte ränta, varav 15 000 kronor för 

kränkning och 2 300 kronor för sveda och värk.  

 

Grov misshandel (bilaga 1, åtalspunkt 5, och bilaga 9) 

 

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari och Ijad Omran har förnekat gärningen och bestritt Kim 

Erikssons skadeståndsyrkande. Ijad Omran har godtagit 6 000 kronor jämte ränta 

som i och för sig skäligt skadestånd, varav 5 000 kronor för kränkning och 1 000 

kronor för sveda och värk 

 

Händelsen utspelade sig på nattklubben Nivå under den tid då Ijad Omran var 

vaktchef. Kim Eriksson befann sig som gäst på Nivå med några kamrater däribland 
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vittnet Robert Jonsson. Omkring klockan ett på natten bestämde han sig för att bege 

sig hem och gick till garderoben för att hämta sin jacka. Emellertid gjorde 

restaurangens vakter ett ingripande mot honom. De inblandade har lämnat 

oförenliga uppgifter beträffande omständigheterna kring ingripandet.  

 

Utredningen visar i varje fall att Kim Eriksson fördes till ett avskilt rum av 

ordningsvakterna och belades med handfängsel. En polispatrull där vittnet Karin 

Jacobsson ingick anlände till platsen och hittade Kim Eriksson i rummet, 

handfängslad och under tillsyn av åtminstone två ordningsvakter. Karin Jacobsson 

har uppgett att Kim Eriksson hade en bula i huvudet och var skadad samt att han 

uppträdde aggressivt och var berusad. Ijad Omran gjorde vid tillfället en 

brottsanmälan mot Kim Eriksson om hot mot tjänsteman. Polisen omhändertog Kim 

Eriksson som misstänkt för hot mot tjänsteman och förde honom därefter till 

Aminogatan för tillnyktring. Polisen bedömde att Kim Eriksson var för berusad för 

att kunna höras omedelbart och han tillbringade natten på polisstationen. Kim 

Eriksson gjorde nästa dag en brottsanmälan om misshandel mot ordningsvakterna 

på Nivå.  

 

Kim Eriksson har uppgett följande om vad som utspelade sig vid vakternas 

ingripande på Nivå. Vakterna grep honom helt obefogat när han var på väg till 

garderoben för att hämta sin jacka. Han blev indragen i ett rum intill garderoben och 

handfängslad med händerna bakom ryggen. Försedd med fängsel blev han sedan 

slagen flera gånger i ansiktet och på överkroppen. Han hamnade på golvet och fick 

då en spark i magen vilken var så kraftig att han kräktes. Slagen var hårda och 

gjorde fruktansvärt ont. Han försökte kura ihop sig för att skydda sig. I övrigt har 

han inga klara minnen av detaljerna i händelseförloppet.  

 

Vid en fotokonfrontation hos polisen har Kim Eriksson bland nio fotografier pekat 

ut fotografier på tre personer, däribland på Ijad Omran och Alexander Ghalandari. 
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Han har sagt att deras ansikten känns bekanta men att han inte kan sätta dem direkt i 

samband med den aktuella händelsen. 

 

Ijad Omran har uppgett följande. Det uppstod ett bråk på dansgolvet och han fick ett 

anrop via radio om att hans kollegor hade tagit en stökig gäst till köket. Han gick 

ner och såg att gästen var väldigt irriterad och arg. I köket fanns även en entrévärd 

som heter Joakim Nilsson och som hade haft första kontakten med Kim Eriksson. 

Kim Eriksson hotade Ijad Omran med repressalier från en person som – enligt 

uppgifter han fick senare – är känd inom Hells Angels. Ijad Omran sade till gästen 

att han avsåg att anmäla detta som hot mot tjänsteman. Eftersom han skrivit 

fängselrapporten och undertecknat den måste det ha varit han som satte handfängsel 

på Kim Eriksson. Alexander Ghalandari var också med vid ingripandet. Han minns 

inte om han iakttog några skador på Kim Eriksson. Ijad Omran har i polisförhör 

under förundersökningen uppgett att det var han som omhändertog Kim Eriksson, 

att Kim Eriksson gjorde motstånd, att andra kollegor hjälpte honom att sätta på 

denne handfängsel samt att Kim Eriksson hotade Ijad Omran i samband med 

omhändertagandet. 

 

Alexander Ghalandari har uppgett att han inte minns händelsen i åtalet. Han har 

varken sett någon misshandla gäster eller någonsin bevittnat övervåld mot gäster på 

Nivå.   

 

Ijad Omran har upprättat och undertecknat en ordningsvaktsrapport om händelsen 

vilken i huvudsak återger samma händelseförlopp som Ijad Omran beskrivit vid 

huvudförhandlingen. Rapporten anger inte vilka andra vakter som utöver Ijad 

Omran deltog i ingripandet mot Kim Eriksson.  

 

Robert Jonsson har uppgett att han var väldigt berusad den aktuella kvällen och att 

han inte kommer ihåg händelsen. Han har uppgett att han träffade Kim Eriksson en 

vecka efteråt och att Kim Eriksson då berättade att han hade blivit misshandlad men 
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att han mindes händelsen dåligt på grund av hjärnskakning. Robert Jonsson har sagt 

att han sett bilder på Kim Erikssons skador.  

 

Dagen efter händelsen på Nivå gjordes en medicinsk undersökning av Kim Eriksson 

på Östra Sjukhuset och den undersökande läkaren dokumenterade hans skador. På 

grundval av dokumentationen och visst annat underlag upprättades senare ett 

rättsintyg. Av rättsintyget framgår att Kim Eriksson hade blånader i pannan och på 

näsan, svullnad och blånad på högra ögats ögonlock, svullnad och rodnad på vänstra 

kinden, blånader på underkäken till vänster samt på halsen till vänster, rodnader i 

handlederna, rodnader och blånader på ryggen och armar och blånad på buken. 

Enligt rättsintyget hade skadorna uppkommit genom trubbigt våld. Utseendet av 

skadorna på handlederna talade enligt intyget starkt för att Kim Eriksson hade blivit 

belagd med handfängsel. Rättsintyget anger vidare att utseendet av skadorna i Kim 

Erikssons ansikte och på buken talade för upprepade slag och att utseendet av 

övriga skador talade för kraftig fasthållning eller tryck mot underlag. Enligt 

rättsintyget var skadorna färska och ej livshotande.    

 

Tingsrättens bedömning 

 

Kim Eriksson har berättat att han har blivit slagen i ansiktet och slagen och sparkad 

på kroppen av ordningsvakterna på Nivå vid tillfället och att misshandeln skett efter 

det att han belagts med handfängsel. Både Kim Erikssons och Robert Jonssons 

berättelser är i viss mån oklara och ofullständiga. Emellertid finns ett rättsintyg som 

anger så omfattande skador på Kim Eriksson att det inte kan råda någon tvekan om 

att han utsatts för en kraftig misshandel. Uppenbarligen har våldet varit oförsvarligt 

och legat utanför ordningsvakternas laga befogenhet.           

 

När det gäller frågan om vilka som utfört misshandeln kan konstateras att Ijad 

Omrans uppgifter vid huvudförhandlingen och under förundersökningen och hans 

ordningsvaktsrapport visar att Ijad Omran varit närvarande då Kim Eriksson blivit 
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misshandlad. Kim Erikssons uppgifter vid fotokonfrontationen ger också visst stöd 

för att Ijad Omran ingått bland gärningsmännen. Det framgår inte av utredningen 

om vilket specifikt våld Ijad Omran brukat, men det står i alla fall klart att han inte 

försökt begränsa våldsanvändningen mot Kim Eriksson. Någon annan rimlig 

tolkning av omständigheterna än att han medverkat i misshandeln mot Kim 

Eriksson tillsammans och i samförstånd med andra finns inte. Ijad Omran är således 

överbevisad om att ha begått den åtalade gärningen.       

 

När det gäller åtalet mot Alexander Ghalandari kan konstateras att det inte finns 

omständigheter som ensamma eller tillsammans styrker att han har befunnit sig i det 

aktuella källarutrymmet och deltagit i misshandeln mot Kim Eriksson. Åtalet mot 

Alexander Ghalandari ska således ogillas.  

 

Misshandeln mot Kim Eriksson påminner om misshandeln mot Axel Svensson i 

föregående åtalspunkt. Liksom den gärningen bör brottet mot Kim Eriksson 

rubriceras som misshandel och inte som grov misshandel.  

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet ska Ijad Omran betala skadestånd till Kim 

Eriksson. Med hänsyn till vad som framkommit om gärningen bör skadeståndet 

fastställas till 19 600 kronor jämte ränta, varav 15 000 kronor för kränkning och 

4 600 kronor för sveda och värk.  

 

Målsägandens yrkande om skadestånd mot Alexander Ghalandari ska avslås i 

konsekvens med bedömningen av åtalet mot honom.  

 

Grov misshandel (bilaga 1, åtalspunkt 6, och bilaga 10) 

 

Utredningen  

 

Ijad Omran, Alexander Ghalandari, William Nilsson och Lise-Lotte Omran 

(tidigare Lise-Lotte Andersson) har förnekat gärningen och bestritt målsägandenas 
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yrkanden om skadestånd. Ijad Omran har godtagit 6 000 kronor jämte ränta, varav 

5 000 kronor för kränkning och 1 000 kronor för sveda och värk, som i och för sig 

skäligt skadestånd till målsägandena vardera.    

Åklagaren och målsägandena har åberopat den bevisning som anges vid åtalet.  

Av utredningen har följande ej ifrågasatta omständigheter framkommit om 

inledningen till händelsen. Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn är sambor. Den 

aktuella kvällen var de och andra i ett större sällskap på Push. Paret hade haft en 

rolig kväll och skulle bege sig hem. Vid garderoben skulle de hämta ut sina jackor, 

men det visade sig då att Carina Nissfeldt inte hade garderobsbrickan på sig och 

därför inte kunde få ut sin jacka. Ordningsvakten Lise-Lotte Omran kom i kontakt 

med målsägandena i närheten av garderoben. När Lise-Lotte Omran fick klart för 

sig att Carina Nissfeldt inte hade sin garderobsbricka försökte hon på olika sätt 

hjälpa målsäganden. Lise-Lotte Omran letade i garderoben efter jackan, men 

lyckades inte hitta densamma. Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn uppmanades att 

komma tillbaka och hämta jackan vid ett senare tillfälle, men de ville inte gå utan 

jackan. 

 

Utredningen visar följande om fortsättningen av händelseförloppet. Det blev en 

diskussion mellan målsägandena och Lise-Lotte Omran. Stämningen blev upprörd 

och andra vakter anslöt. Parterna har lämnat olika versioner om vad som sedan 

hände, men det är i vart fall ostridigt att Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn greps 

av vakterna och belades med handfängsel och därefter fördes bort från restaurangen. 

Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn togs till olika rum med en tunn vägg emellan. 

Polisen larmades till Push av personalen som anmälde att de hade gripit 

målsägandena för ordningsstörning och våld mot tjänsteman. En polispatrull, där 

vittnet Lisa Ringdahl var med gick ner i källaren där de omhändertagna befann sig. 

Lisa Ringdahl har uppgett att Carina Nissfeldt var handfängslad och hade tröjan 

uppdragen över bh-n vilket Lisa Ringdahl upplevde som ovärdigt och frågade 

vakterna varför. Lisa Ringdahl hämtade målsägandena och omhändertog dem med 

stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. Lise-Lotte Omran och 
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Alexander Ghalandari gjorde därvid brottsanmälningar mot målsägandena om våld 

mot tjänsteman. Förundersökningen med anledning av dessa anmälningar lades ned. 

Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn polisanmälde vakterna vid restaurangen för 

misshandel den 28 december 2008, en anmälan som ledde fram till det aktuella 

åtalet.      

 

Parterna har alltså olika beskrivningar av omständigheterna vid vakternas 

ingripande mot målsägandena. Versionen från målsägandena är som följer. De 

kunde inte acceptera vakternas uppmaning att Carina Nissfeldt skulle lämna 

restaurangen utan sina ytterkläder, inte minst som det var vinter och mycket kallt 

ute. Carina ville vänta inomhus, men av oklar anledning vägrades hon detta och 

erbjöds i stället att låna en filt och vänta utanför restaurangen. De hade en utdragen 

och upprörd diskussion om saken med Lise-Lotte Omran. Andra vakter ingrep. En 

vakt fällde Carina Nissfeldt och satte på henne handfängsel. Någon av vakterna tog 

bakifrån ett strupgrepp med armbågen på Ilias Liverhorn och belade även honom 

med handfängsel. Varken Carina Nissfeldt eller Ilias Liverhorn hade uppträtt på ett 

sådant sätt att det fanns rimliga skäl att ingripa med våld mot dem. Efter ingripandet 

förflyttades Carina Nissfeldt och Ilias Liverhorn hastigt till ett källarutrymme och 

placerades i två separata rum. Carina Nissfeldt var livrädd och skrek högt i panik. 

Vakterna skrattade och sade åt henne att hålla käften och inte titta på vakterna. 

Någon av vakterna drog upp hennes tröja över huvudet på henne, vilket hon 

upplevde som väldigt förnedrande. De sparkade henne bakifrån i ryggen och mot 

huvudet. Eftersom sparkarna kom bakifrån såg hon inte vem som utförde våldet. 

Ilias Liverhorn tvingades ner på knä i rummet och beordrades att titta neråt. Ilias 

Liverhorn hörde vakterna viska sinsemellan om att Lise-Lotte Omran hade en 

gammal skada som de kunde skylla på Carina Nissfeldt. När han vid ett tillfälle 

tittade upp fick han en kraftig örfil i ansiktet. Örfilen utdelades av Ijad Omran. Efter 

örfilen kom Alexander Ghalandari in i det rum Ilias Liverhorn befann sig och skrev 

i Ilias Liverhorns närvaro en rapport. Ijad Omran var även inne i det rum där Carina 

Nissfeldt hölls fången. Det fanns ytterligare vakter i källaren. Lise-Lotte Omran 
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följde med nerför trappan till källarutrymmet men lämnade strax därpå utrymmet. 

Varken Carina Nissfeldt eller Ilias Liverhorn vet om Lise-Lotte Omran var 

närvarande när de blev slagna av vakterna.      

 

Lise-Lotte Omran har berättat följande om vakternas ingripande mot målsägandena. 

Hon mötte målsägandena en bit från garderoben. Carina Nissfeldt var mycket 

upprörd och Lise-Lotte Omran följde med till garderoben för att försöka hjälpa 

henne. Trots att hon ägnade lång tid åt saken lyckades hon inte hitta Carina 

Nissfeldts jacka. Hon förklarade att målsägandena inte kunde vara kvar i lokalerna 

utan att de fick hämta jackan en annan dag eller återkomma vid stängningsdags. 

Carina Nissfeldt blev ännu mer upprörd, nästan hysterisk, och stämningen blev 

hetsig. Alexander Ghalandari anslöt. Carina Nissfeldt föll av något skäl bakåt och 

hamnade i en sittande ställning. Lise-Lotte Omran försökte hjälpa henne upp men 

fick då ett avsiktligt slag i ansiktet av henne. Slaget orsakade ett rivsår. Vakterna 

beslöt att sätta handfängsel på målsägandena och föra dem till ett avskilt rum i 

väntan på att de omhändertogs av polis. I villervallan drogs Carina Nissfeldts tröja 

oavsiktligt upp så att den hamnade i brösthöjd. Lise-Lotte Omran försökte dra ned 

den men det gick inte på grund av Carina Nissfeldts våldsamma motstånd. 

Alexander Ghalandari och andra vakter tog ner målsägandena i källaren. Själv var 

hon bara kvar där nere en kort stund. Hon misshandlade inte målsägandena och såg 

heller inte att någon annan förgrep sig mot dem.  

 

Alexander Ghalandari har berättat följande. Han medverkade i gripandet av 

målsägandena genom att övermanna Ilias Liverhorn och belägga honom med 

handfängsel. Ilias Liverhorn hade dessförinnan gjort en svepande rörelse med 

armen som för att utdela ett slag. När Alexander Ghalandari ingrep var det redan 

fullt bråk. Tillsammans med andra vakter eller entrévärdar, eventuellt William 

Nilsson, förde han ner målsägandena till källaren. Någon ringde polis som strax 

därefter omhändertog målsägandena. Obefogad våldsanvändning eller annat 

olämpligt uppträdande förekom varken från honom eller från någon annan ur 
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personalen. Under tumultet åkte Carina Nissfeldts tröja upp. Lise-Lotte Omran 

försökte dra ner den men hindrades från att göra detta av Carina Nissfeldt. 

Målsägandena var vid tillfället tydligt berusade.  

 

Ijad Omran har lämnat följande uppgifter om den åtalade gärningen. Han var 

vaktchef vid tillfället. Även om han efter den långa tid som har gått inte har några 

närmare minnesbilder kommer han ihåg att han medverkade i gripandet av 

målsägandena genom att bära ner Carina Nissfeldt i källaren. Carina Nissfeldt var 

högljudd, skrikig och arg. Ingripandet hade ursprungligen föranletts av att hon hade 

rivit Lise-Lotte Omran i ansiktet. I källaren var Ijad Omran troligen i samma rum 

som Carina Nissfeldt. Varken han eller någon annan vakt eller entrévärd 

misshandlade eller förgrep sig på annat sätt mot målsägandena.  

 

William Nilsson har uppgett att han ytligt minns att Lise-Lotte Omran vid ett 

tillfälle blev riven i ansiktet av en gäst, men har sagt att han i dag inte har några 

minnen av ingripandet mot målsägandena eller av sin egen eventuella medverkan i 

åtgärden. Han har dock förklarat att han är säker på att han inte har använt obefogat 

våld mot målsägandena, vilket han i så fall skulle ha kommit ihåg.                

 

Alexander Ghalandari upprättade och undertecknade en ordningsvaktsrapport om 

händelsen. Rapporten återger i huvudsak samma händelseförlopp som Alexander 

Ghalandari och Lise-Lotte Omran har beskrivit. Det finns rättsintyg avseende båda 

målsägandenas skador. Intygen baserar sig på läkarundersökningar den  

29 december 2008. Enligt intyget för Ilias Liverhorn har han haft en påvisad skada i 

form av blånad på höger överarm. Det framgår av intyget att skadan har orsakats av 

trubbigt våld och varit lindrig och att skadan kan ha uppkommit vid tidpunkten för 

den åtalade gärningen. Rättsintyget för Carina Nissfeldt anger att hon haft påvisade 

skador som bestått i två svullna blånader, en på vänstra skulderbladet och en i 

bakhuvudet. Enligt intyget har skadorna varit lindriga och kan ha uppkommit vid 

tidpunkten för den åtalade gärningen. Vid målsägandenas brottsanmälan mot 
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vakterna den 28 december 2008 noterade anmälningsupptagaren polismannen 

Tobias Kreuter att Ilias Liverhorn hade ett blåmärke vid höger öga, vilket enligt 

Ilias Liverhorns uppgift till Tobias Kreuter hade uppkommit genom ett slag på 

kinden från Ijad Omran.            

         

Tingsrättens bedömning 

 

Utredningen visar ostridigt att målsägandena har gripits av Pushs ordningsvakter 

eller entrévärdar vid tillfället och att det har förekommit våld vid ingripandet. 

Målsägandena har framfört relativt detaljerade uppgifter om de närmare 

omständigheterna vilka i sig själva framstår som trovärdiga. De tilltalade, särskilt 

Lise-Lotte Omran, har emellertid också lämnat berättelser som inte kan avfärdas. 

Det finns inte någon bevisning som vederlägger de tilltalades påståenden om att 

målsägandena uppträtt på ett sådant sätt att det funnits fog för att ingripa mot dem 

och belägga dem med handfängsel.  

 

Det står klart att sådana struptag, sparkar och slag som målsägandena enligt sina 

egna uppgifter har blivit utsatta för inte kan vara försvarliga vid ett ingripande av 

aktuellt slag. Huruvida sådant våld förekommit är dock omstritt. Det finns varken 

vittnesiakttagelser eller annan utredning som annat än i ett fall motbevisar de 

tilltalades version av händelseförloppet. Vissa lindriga skador finns i och för sig 

dokumenterade i rättsintyg, men de angivna skadorna är inte av det slaget att det 

kan uteslutas att de uppkommit som följd av befogat våld under vakternas 

ingripande vid garderoben.  

 

Undantaget där utredningen styrker misshandel består i åtalspåståendet om att Ijad 

Omran utdelat ett slag med öppen hand mot Ilias Liverhorns ansikte. Ilias 

Liverhorns bestämda uppgift härom vid huvudförhandlingen får tillräckligt stöd av 

Tobias Kreuters iakttagelser av målsägandens skador vid brottsanmälan och 

målsägandens även då tydliga uppgift om att Ijad Omran slagit målsäganden i 
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ansiktet. Slaget har orsakat Ilias Liverhorn smärta och en blånad på kinden. Ijad 

Omran har således på angivet sätt gjort sig skyldig till misshandel mot Ilias 

Liverhorn.      

 

På grund av det anförda är det inte styrkt att någon annan än Ijad Omran har gjort 

sig skyldig till misshandel av målsägandena. Åtalet ska med nämnda undantag 

ogillas.  

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet bör Ijad Omran betala skadestånd till Ilias 

Liverhorn med 5 000 kronor jämte ränta avseende kränkning. I övrigt ska 

målsägandenas yrkanden om skadestånd avslås.           

 

Misshandel (bilaga 1, åtalspunkt 7, och bilaga 11) 

   

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari, Georgios Mavroudis, Stefan Olhage, Andréas Karlsson och 

Martin Ståhl har förnekat brott och bestritt målsägandenas skadeståndsanspråk.   

 

Åklagaren och målsägandena har åberopat den bevisning som anges vid åtalet.  

 

Av utredningen framgår följande ostridiga omständigheter. Händelsen utspelade sig 

på restaurang Push där Alexander Ghalandari var vaktchef vid tiden för händelsen. 

Anton Jarlros Gry och Emil Korsell befann sig som gäster på Push. De stod vid en 

vägghängd bardisk. Av någon anledning fick de för sig att sparka på några spjälor 

under bardisken. Åtminstone en av spjälorna gick sönder vilket föranledde att 

restaurangens vakter ingrep och förde Anton Jarlros Gry och Emil Korsell till ett 

angränsande rum. Samtliga tilltalade deltog enligt sina egna uppgifter i olika skeden 

av ingripandet. De inblandade har lämnat skilda versioner om vad som utspelade sig 

i rummet. I alla fall är det ostridigt att Anton Jarlros Gry och Emil Korsell 

avlägsnades från restaurangen efter några minuter i rummet. Anton Jarlros Gry 
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ringde polisen. Målsägandena åkte till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en 

akutkontroll. Under tiden anlände en polispatrull till Push som fick besked av 

restaurangens vakter att målsägandena redan hade lämnat platsen. På sjukhuset 

konstaterades att Anton Jarlros Gry hade märken på halsen och i ansiktet. På väg 

hem från sjukhuset ringde Anton Jarlros Gry återigen till polisen och gjorde en 

brottsanmälan per telefon. Anton Jarlros Grys mor tog bilder på hans skador.  

 

Ett år efter händelsen upprättades ett rättsintyg. Underlaget för slutsatserna i intyget 

bestod av uppgifter i Anton Jarlros Grys brottsanmälan och målsägandens mors 

bilder av hans skador. Av rättsintyget framgår att Anton Jarlros Gry efter den 

aktuella händelsen hade hudmissfärgningar på högra ögat, rodnad i högra ögats 

bindehinna och hudmissfärgningar på halsen.  

 

När det gäller händelsen i rummet dit målsägandena fördes av vakterna efter 

ingripandet och det efterföljande avlägsnandet har Anton Jarlros Gry och Emil 

Korsell uppgett följande. Stämningen i rummet var hotfull. Vakterna tryckte upp 

Anton Jarlros Gry och Emil Korsell mot väggen, kopplade ett strupgrepp på Anton 

Jarlros Gry och slog honom upprepat i ansiktet och magen. Anton Jarlros Gry har 

uppgett att en av vakterna föreslog att målsägandena skulle tas ner till källaren för 

att ”lära sig hur man beter sig”. Detta skrämde honom kraftigt, det svartnade för 

ögonen och han föll ihop på marken. När han låg ner kände han att någon sparkade 

på honom. Därefter lyfte två vakter upp honom och ledde honom ut ur rummet. 

Anton Jarlros Gry frågade om sin jacka. Vakterna tog därvid ett ännu hårdare grepp 

om hans armar och böjde honom framåt. Genom att behålla samma hårda grepp 

förde vakterna honom bryskt ner för en trappa och ut på gatan. Han ifrågasatte 

vakternas agerande och stretade emot. Emil Korsell har förklarat att han inte hörde 

något om att han och Anton Jarlros Gry skulle föras till källaren men han har 

bekräftat att han såg Anton Jarlros Gry falla ihop på marken som om han hade fått 

ett slag i magen och tappat andan. Emil Korsell har uppgett att han fördes ut ur 

restaurangen av en ensam vakt som höll honom i ett skuldergrepp. Enligt Anton 
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Jarlros Gry var det en man iklädd en vit kofta som först konfronterade dem i 

anledning av skadegörelsen. Mannen framstod genom sitt uppträdande som ägare 

till restaurangen.  

 

Mot målsägandenas berättelser står de tilltalades uppgifter. Samtliga tilltalade har 

bestämt förnekat att någon misshandel förekom mot målsägandena. De har uppgett 

följande. Georgios Mavroudis uppmärksammade att målsägandena skadade några 

spaljéer i restaurangen och konfronterade dem om saken. Han anropade 

restaurangens ordningsvakter. Eftersom de befann sig i en hög ljudmiljö tog han in 

målsägandena i ett avskilt angränsande rum och skällde ut dem för deras tilltag att 

avsiktligt skada restaurangens egendom. Tjänstgörande ordningsvakterna Alexander 

Ghalandari, Andréas Karlsson och Stefan Olhage samt entrévärden Martin Ståhl 

kom till platsen med anledning av Georgios Mavroudis anrop. Georgios Mavroudis 

gav dem i uppdrag att avlägsna målsägandena och återvände därefter till sitt arbete i 

restaurangen. Alexander Ghalandari, Martin Ståhl, Andréas Karlsson och Stefan 

Olhage verkställde avlägsnandet. En målsägande uppträdde aggressivt och sparkade 

Stefan Olhage i skrevet. I stort sett gick dock avlägsnandet lugnt till väga. Det 

förekom inga slag eller sparkar eller annat obefogat våld från de tilltalade mot 

målsägandena.     

 

Det finns en ordningsvaktsrapport från incidenten som värdinnan Lina Burnelius 

har skrivit och som Alexander Ghalandari har undertecknat. Rapporten återger 

händelsen i allt väsentligt så som de tilltalade har beskrivit saken.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Utredningen visar att de tilltalade har ingripit mot målsägandena med anledning av 

att målsägandena utfört viss skadegörelse i restaurangen samt att ingripandet 

innefattat att målsägandena förts till ett avskilt rum och därefter avlägsnats från 

restaurangen. När det gäller de närmare omständigheterna kring ingripandet står 
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parternas ord mot varandra. Bevisningen motbevisar inte de tilltalades version av 

händelseförloppet och de tilltalades version ska därför läggas till grund för 

bedömningen. Med hänsyn härtill är det inte styrkt att det förekommit mer våld vid 

ingripandet än de tilltalade angett. Detta våld har varit försvarligt och legat inom de 

tilltalades laga befogenhet. Det är således inte styrkt att någon av de tilltalade har 

gjort sig skyldig till misshandel mot målsägandena. Åtalet och målsägandenas 

yrkande om skadestånd ska således ogillas.          

 

Misshandel alternativt vållande till kroppsskada (bilaga 1, åtalspunkt 8, och 

bilaga 12) 

 

Åklagaren har uppgett att hon har gjort föreskriven åtalsprövning. 

 

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari har förnekat gärningen och bestritt yrkandet om skadestånd.  

 

Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. 

Alexander Ghalandari har utöver sina egna uppgifter åberopat vittnet Dana 

Slahaldins uppgifter i polisförhör under förundersökningen.  

 

Genom utredningen har framkommit följande. Amir Hamad ingick i ett sällskap 

som skulle till Nivå. Inför nattklubbsbesöket hade han tagit några drinkar, men 

enligt sina egna uppgifter var han inte berusad utan hade full kontroll på sig. Alla i 

sällskapet utom Amir Hamad blev insläppta och det uppstod en diskussion mellan 

Amir Hamad och Alexander Ghalandari, som vid tillfället tjänstgjorde i entrén, om 

skälen till att Amir Hamad inte fick komma in.  

 

Amir Hamad har uppgett att han ifrågasatte Alexander Ghalandaris avvisnings-

beslut, vilket föranledde Alexander Ghalandari att be honom hålla käften och ge 

honom ett hårt knytnävsslag i ansiktet. Amir Hamad har sagt att han försökte slå 
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tillbaka men misslyckades eftersom Alexander Ghalandari tillsammans med tre 

andra ordningsvakter kastade sig över honom och bröt ner honom på marken och 

belade honom med handfängsel. Amir Hamad har berättat att vakterna vred hans 

handleder så kraftigt att strålbenet i ena handleden bröts. 

Alexander Ghalandari har lämnat en avvikande version av händelseförloppet. Han 

har sagt att Amir Hamad blev arg över att inte bli insläppt och grep tag i eller 

riktade ett slag mot Alexander Ghalandaris axel när han hade ryggen mot 

målsäganden. Alexander Ghalandari har sagt att han reagerade instinktivt genom att 

vända sig om och utdela ett distraktionsslag mot övre delen av Amir Hamads kropp, 

varpå andra ordningsvakter ingrep och lade ner Amir Hamad på marken. Alexander 

Ghalandari har sagt att någon, kanske Alexander Ghalandari själv, belade Amir 

Hamad med handfängsel. 

 

Vittnet Dana Slahaldin är en kamrat till Amir Hamad. I polisförhör har Dana 

Slahaldin sagt att han blev vittne till vakternas ingripande mot Amir Hamad. Vittnet 

har uppgett att Alexander Ghalandari stod med ryggen mot Amir Hamad och att 

Amir Hamad lade sin hand på Alexander Ghalandaris axel, varpå Alexander 

Ghalandari svängde runt och utdelade ett slag mot Amir Hamad. Dana Slahaldin har 

sagt att ytterligare vakter anslöt och att de grep och förde bort Amir Hamad.     

 

Det är ostridigt att Amir Hamad fördes till ett avskilt rum inne i Nivå efter gripandet 

och att han där omhändertogs av polis. Några dagar senare gjorde Amir Hamad 

brottsanmälan om misshandel.           

 

Amir Hamad undersöktes på Sahlgrenska den 26 september 2009. Ett rättsintyg 

avseende hans skador finns upprättat. Enligt rättsintyget hade Amir Hamad ett 

färskt brott på högra strålbenets ledyta i handleden, vilket hade orsakats av kraftigt 

trubbigt våld. Lokaliseringen och utseendet av skadan talar enligt intyget starkt för 

att skadan berodde på en vridning av handleden. Rättsläkaren anför i intyget att det 

finns risk för framtida men i form av nedsatt rörlighet i handleden. Amir Hamad har 
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beträffande sina skador efter händelsen uppgett att han hade gips om handleden i 

två månader och att han fortfarande har ont i handleden och nedsatt styrka där samt 

att han tvingades byta arbete på grund av skadan.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Amir Hamads och Alexander Ghalandaris uppgifter i förening med övrig utredning 

visar att Alexander Ghalandari har utdelat ett slag mot Amir Hamads ansikte och att 

han därefter tillsammans med andra vakter har brutit ner Amir Hamad på marken 

och belagt honom med handfängsel. Rättsintyget och parternas uppgifter visar 

också att de ingripande vakterna har gripit tag i och vridit Amir Hamads handled så 

kraftigt att strålbenets ledyta i handleden har brutits.     

 

Alexander Ghalandaris version av bakgrunden till ingripandet, däribland att Amir 

Hamad själv försökt bruka våld, är inte motbevisad. Annat är inte styrkt än att 

Alexander Ghalandaris och övriga vakters åtgärder att utdela ett slag mot Amir 

Hamads ansikte och belägga målsäganden med handfängsel har varit försvarliga i 

den uppkomna situationen. Utredningen visar inte att vakterna uppsåtligen har 

överskridit sin laga befogenhet att bruka våld. Vakterna måste dock anses ha 

handlat oaktsamt vid ingripandet genom att bruka så kraftigt och okontrollerat våld 

att Amir Hamad orsakats ett strålbensbrott.  

 

Alexander Ghalandari har varit personligen delaktig i ingripandet. Som vaktchef får 

han anses ha haft en arbetsledande ställning och ett särskilt ansvar att ingripa för att 

begränsa vakternas och entrévärdarnas våldsanvändning till förebyggande av skador 

på Amir Hamad. Alexander Ghalandari har därvidlag inte visat den aktsamhet som 

kunnat begäras av en person i hans ställning. Även om det är oklart om det våld 

som han personligen har brukat har orsakat Amir Hamads strålbensbrott har han 

således av oaktsamhet i sin arbetsledande ställning medverkat till att Amir Hamad 
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orsakats skadan. Alexander Ghalandari ska följaktligen dömas för vållande till 

kroppsskada enligt åtalets gärningsbeskrivning för det brottet.       

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet ska Alexander Ghalandari betala 

skadestånd till Amir Hamad. Skadeståndet bör fastställas till 17 600 kronor jämte 

ränta, varav 4 600 kronor för sveda och värk och 13 000 kronor för lyte och men. 

Med hänsyn till att Alexander Ghalandari inte döms för uppsåtligt brott ska han inte 

betala ersättning för kränkning till målsäganden.             

 

Misshandel (bilaga 1, åtalspunkt 9, och bilaga 13) 

 

Utredningen 

 

Martin Ståhl och Simon Olsson har förnekat gärningen och bestritt det enskilda 

anspråket.    

 

Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet.  

 

Av utredningen framgår att Thomas Riis Castersen och Philip Scarff-Jensen, som är 

kamrater, var gäster på Push vid tillfället. De hade druckit en del alkohol, men 

upplevde sig inte som berusade. Efter att ha varit på Push ett par timmar blev 

Thomas Riis Castersen avvisad av Alexander Ghalandari på grund av berusning. 

Thomas Riis Castersen tyckte att avvisningen var helt ogrundad och det uppstod en 

diskussion om saken. Simon Olsson, som var ordningsvakt, fick i uppgift att 

avlägsna Thomas Riis Castersen från lokalerna och förde i det syftet Thomas Riis 

Castersen mot utgången. Thomas Riis Castersen fortsatte ifrågasätta vakternas 

beslut att avlägsna honom. Martin Ståhl blev tillkallad för att hjälpa Simon Olsson 

med avlägsnandet. Philip Scarff-Jensen anslöt och försökte bilda sig en uppfattning 

om vad som pågick. Situationen utmynnade i att både Thomas Riis Castersen och 

Philip Scarff-Jensen tvingades lämna Push. Som kommer att framgå nedan har de 

inblandade lämnat oförenliga uppgifter om i vilken utsträckning personalen 
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använde våld vid ingripandet. Det har i alla fall framkommit att Thomas Riis 

Castersen omedelbart efter avlägsnandet fick kontakt med en polispatrull på 

Avenyn i vilken polisassistent Christina Johansson ingick. Thomas Riis Castersen 

uppgav för Christina Johansson att han hade blivit slagen och sparkad och därefter 

utkastad av personal på Push och gjorde en brottsanmälan om misshandel mot 

personalen. Christina Johansson gick till Push för att ta reda på vad som hade hänt 

vid avvisningen. Hon träffade en ordningsvakt som hänvisade henne till Simon 

Olsson. Enligt informationen från Pushs personal till Christina Johansson var Simon 

Olsson med om hela avlägsnandet av målsäganden. 

 

När det gäller de närmare omständigheterna kring avlägsnandet har Thomas Riis 

Castersen berättat att en vakt (ostridigt Simon Olsson) förde honom mot garderoben 

och utgången och att han på nytt försökte övertyga vakten om att han inte var 

berusad och att det därför inte fanns skäl att avvisa honom. Thomas Riis Castersen 

har vidare uppgett att han inte uppträdde aggressivt men att ytterligare vakter ändå 

anslöt och omotiverat grep tag i honom och tryckte honom mot en vägg och därefter 

fällde honom till golvet så att han blev liggande på mage. Enligt Thomas Riis 

Castersen gav vakterna honom örfilar i ansiktet när han låg ner och sparkade honom 

också i sidorna på kroppen och i ryggen. Han har sagt att örfilarna utdelades när han 

försökte se vad vakterna företog sig. Philipp Scarff-Jensen har sagt att han blev 

åsyna vittne till händelsen från det att Thomas Riis Castersen trycktes upp mot 

väggen. Philip Scarff-Jensen har bekräftat Thomas Riis Castersens uppgifter om 

vakternas agerande och har framhållit att samtliga slag mot Thomas Riis Castersen 

utdelades när denne låg på golvet och att samtliga vakter stod i en ring runt 

målsäganden och deltog i att slå och sparka målsäganden. Thomas Riis Castersen 

har sagt att hans skador av vakternas våld inskränkte sig till smärta i sidorna av 

kroppen under ett par dagar.    

 

Simon Olssons och Martin Ståhls version av vakternas ingripande är 

sammanfattningsvis som följer. Enligt instruktioner från Alexander Ghalandari 
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förde Simon Olsson iväg Thomas Riis Castersen mot utgången för att avlägsna 

honom från restaurangen. Thomas Riis Castersen var märkbart berusad. 

Målsäganden skrek och var aggressiv och flängde med armarna. Thomas Riis 

Castersens beteende föranledde Martin Ståhl att kom till Simon Olssons hjälp. 

Målsäganden ville inte lämna Push och Simon Olsson och Martin Ståhl kopplade 

därför transportgrepp på målsäganden för att bringa honom under kontroll. Av 

någon anledning, förmodligen berusning, ramlade Thomas Riis Castersen under 

ingripandet. Simon Olsson och Martin Ståhl lyfte upp honom och tog ut honom från 

restaurangen. Ingen av dem slog eller sparkade målsäganden. Kamrater till 

målsäganden involverade sig i situationen och betedde sig liksom Thomas Riis 

Castersen hotfullt och aggressivt. Även andra ordningsvakter eller entrévärdar än 

Simon Olsson och Martin Ståhl tvingades därför medverka i ingripandet och 

avlägsna även en kamrat till målsäganden.        

 

Simon Olsson och Martin Ståhl har skrivit under en ordningsvaktsrapport som i 

stora drag redovisar händelsen som de har beskrivit den vid huvudförhandlingen.        

 

Tingsrättens bedömning                     

 

Det är ostridigt att Thomas Riis Castersen vid det aktuella tillfället har blivit 

föremål för ett ingripande av ordningsvakter och entrévärdar på Push. Utredningen 

visar till en början att ingripandet omfattat våld i form av att de tilltalade 

tillsammans och i samförstånd med annan personal greppat tag i målsäganden och 

tryckt upp honom mot en vägg och därefter tryckt ner honom mot golvet. De 

tilltalades version av upprinnelsen till ingripandet är inte motbevisad och med 

hänsyn härtill är annat inte styrkt än att personalens ingripande mot Thomas Riis 

Castersen varit befogat och att våldet som angetts ovan har varit försvarligt med 

hänsyn till omständigheterna.  
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Enligt Thomas Riis Castersens och Philip Scarff-Jensens uppgifter har vakterna 

därefter gett målsäganden flera örfilar och sparkat honom mot kroppen då han legat 

på marken. Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta deras samstämmiga och 

bestämda uppgifter härom, vilka i Philipp Scarff-Jensens fall lämnats under ed. De 

har också lämnat i huvudsak samma uppgifter till polis både omedelbart efter att de 

avlägsnats från Push och i senare polisförhör. Det står klart att sparkarna och slagen 

inte varit försvarliga och att våldet inte omfattats av ordningsvakternas laga 

befogenheter. Detta måste vakterna eller entrévärdarna ha insett. Simon Olsson och 

Martin Ståhl har ostridigt deltagit i ingripandet. Härigenom och särskilt genom 

Philipp Scarff-Jensens uppgifter är det styrkt att Simon Olsson och Martin Ståhl 

liksom övriga har varit delaktiga i att utöva det angivna våldet. Följaktligen är det 

styrkt att Simon Olsson och Martin Ståhl tillsammans och i samförstånd har gjort 

sig skyldiga till misshandel genom att utdela slag mot Thomas Riis Castersens 

ansikte samt slag och sparkar mot hans kropp.  

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet ska de tilltalade solidariskt betala 

skadestånd till Thomas Riis Castersen. Tingsrätten fastställer skadeståndet till  

5 000 kronor jämte ränta, allt avseende kränkning. Utredningen visar inte att 

målsäganden orsakats sådana skador som ger rätt till ersättning för sveda och värk.  

 

Misshandel alternativt vållande till kroppsskada (bilaga 1, åtalspunkt 10, och 

bilaga 14) 

 

Åklagaren har uppgett att hon gjort föreskriven åtalsprövning. 

 

Utredningen 

 

Kristofer Vogl och Stefan Olhage har förnekat gärningen och bestritt Patrik 

Strindbergs yrkande om skadestånd. 
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Åklagaren och målsäganden har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. 

Målsäganden har därutöver åberopat fotografier av sina skador. Stefan Olhage har 

utöver sina egna uppgifter åberopat vittnesförhör med Andréas Strand som är 

ansvarig för säkerheten på Frölunda Torg och med instruktören Peter Stanojkovic.    

Andréas Strand har redogjort för Stefan Olhages verksamhet som chef för en 

väktargrupp på Frölunda Torg i mycket positiva ordalag och har framhållit att han 

har stort förtroende för Stefan Olhage. Peter Stanojkovic har redogjort för och 

förevisat hur olika polisiära säkerhetsgrepp ska kopplas och i vilka situationer 

greppen ska användas.  

 

Av utredningen framgår att Patrik Strindberg vid tillfället blev vägrad inträde till 

Nivå av Kristofer Vogl, som tjänstgjorde vid insläppet tillsammans med bland andra 

Stefan Olhage. Båda tilltalade är ordningsvakter. Patrik Strindberg var i sällskap 

med vittnet Ronney Hedlund. De hade druckit en del alkohol på en fest. Det 

uppstod en diskussion mellan Kristofer Vogl och Patrik Strindberg. Efter en stund 

beslutade Kristofer Vogl och Stefan Olhage, som nu hade anslutit, att avlägsna 

Patrik Strindberg från platsen. De har uppgett att Patrik Strindberg blev alltmer 

högljudd och hotfull och att de kopplade transportgrepp om Patrik Strindbergs båda 

armar när han trots flera uppmaningar vägrade att lämna platsen och fortsatte orsaka 

störning. Kristofer Vogl höll målsägandens högra arm, medan Stefan Olhage höll 

hans vänstra arm. Enligt de tilltalade och i strid mot vad Patrik Strindberg sagt 

gjorde Patrik Strindberg motstånd vilket föranledde dem att övergå från 

transportgrepp till skuldergrepp. Det senare greppet kännetecknas av att armarna på 

den fasthållne kopplas upp på hans rygg varvid han hamnar i ett framåtböjt läge. Ett 

skuldergrepp är mer smärtsamt än ett transportgrepp för den som hålls fast. Både 

transportgrepp och skuldergrepp är emellertid fullt godtagna inom polisiärt arbete, 

dock att polisens instruktionsmaterial betonar att det krävs försiktighet vid 

kopplande av skuldergrepp eftersom greppet är förenat med en viss skaderisk för 

den fasthållne.  
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Patrik Strindberg har sagt att båda tilltalade kopplade skuldergreppen mycket hårt 

trots att han inte gjorde motstånd och han har framhållit att greppen gav upphov till 

en mycket stark smärta. Han har sagt att de tilltalade förde iväg honom mellan tio 

och tjugo meter från entrén och därefter släppte honom. Han har vidare sagt att han 

uppfattade det som att de tilltalade gav en sista knyck när de släppte honom, som 

för att sätta honom på plats. Stefan Olhage och Kristofer Vogl har sagt att de inte 

kopplade greppen hårt, men att det ligger i sakens natur att skuldergrepp ska ge 

upphov till viss smärta för att uppnå den avsedda verkan att bringa den som ska 

föras bort under kontroll. Ronney Hedlund såg inte själva transporten av Patrik 

Strindberg.    

 

Efter att vakterna hade släppt Patrik Strindberg kände han sig omtöcknad av smärta 

och förstod att han behövde akut sjukhusvård. Av en händelse råkade en ambulans 

befinna sig i närheten och ambulanspersonalen ombesörjde att han kördes till 

Mölndals sjukhus. Dagen efter den åtalade gärningen gjorde han brottsanmälan mot 

de tilltalade.  

 

Patrik Strindberg fick en skada i form av en urledvridning av vänstra armbågen vid 

vakternas ingripande. Enligt rättsintyg orsakades skadan av vridvåld och uppkom 

genom en vridning av underarmen på ett för armbågsleden onormalt och kraftigt 

sätt. Patrik Strindberg har opererat armbågen. Det framgår av hans egna uppgifter 

och av den medicinska utredningen att armbågen dock fortfarande inte är återställd 

samt att skadan är väl synlig och orsakar besvär. Ortopeden Johan Sampson har 

undersökt och opererat Patrik Strindberg. Johan Sampson har anfört att det behövs 

en ansenlig kraft för att en armbåge ska gå ur led på det sätt som Patrik Strindbergs 

har gjort, inte minst då ledbanden först måste gå sönder. Johan Sampson har 

kommit till slutsatsen att Patrik Strindbergs armbågsskada utgör ett resultat av 

övervåld. Johan Sampson har uppskattat den akuta sjukdomstiden för skadan till 

omkring åtta månader.          
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Tingsrättens bedömning 

 

Kristofer Vogl och Stefan Olhage har avlägsnat Patrik Strindberg från området 

utanför Nivås restaurangentré. De tilltalade har kopplat grepp om Patrik Strindbergs 

armar för att verkställa åtgärden, först transportgrepp och sedan skuldergrepp. Det 

är inte styrkt att de vid åtgärden har tryckt upp målsäganden mot en reklampelare 

eller en vägg. Patrik Strindberg har orsakats en kroppsskada vid åtgärden, vilken 

bestått i bl.a. en urledvridning av vänstra armbågen. Den medicinska utredningen 

tillsammans med Patrik Strindbergs uppgifter visar att skadan orsakats av ett 

kraftigt vridvåld mot armbågen.  

 

Kristofer Vogl och Stefan Olhage har som de själva sagt haft uppsåt att orsaka 

Patrik Strindberg smärta, något som också legat inom ramen för deras laga 

befogenhet vid tjänsteåtgärden. Med hänsyn till det kraftiga våld som enligt den 

medicinska utredningen krävts för att orsaka Patrik Strindbergs vridskada måste 

Stefan Olhage även anses ha haft uppsåt, åtminstone genom likgiltighet, till att 

orsaka målsäganden nämnda skada. Det är således styrkt att Stefan Olhage har gjort 

sig skyldig till misshandel mot Patrik Strindberg genom att genom att greppa tag 

om målsägandens armar och vrida om och därigenom orsaka honom den angivna 

kroppsskadan.  

 

Det finns inte stöd i utredningen för att Kristofer Vogls grepp om Patrik Strindbergs 

högra arm haft någon betydelse för målsägandens skada och det finns heller inget 

som ger anledning att anta att Kristofer Vogl har haft uppsåt att skada Patrik 

Strindberg. Åtalet mot Kristofer Vogl ska följaktligen ogillas.  

 

Vid den angivna bedömningen ska Stefan Olhage betala skadestånd till Patrik 

Strindberg. Tingsrätten anser att det yrkade skadeståndet om 46 600 kronor jämte 

ränta i sin helhet är skäligt. Det finns inget hinder mot att förbehålla Patrik 
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Strindberg att återkomma med ytterligare ersättningsanspråk mot Stefan Olhage för 

lyte och men. Yrkandet om skadestånd mot Stefan Olhage ska alltså helt bifallas.  

 

Bedömningen av åtalet innebär att yrkandet om skadestånd mot Kristofer Vogl ska 

avslås.          

 

Dopningsbrott, ringa brott, och olovligt förfogande (bilaga 1, åtalspunkterna 

11 och 12)            

 

Alexander Ghalandari har erkänt dopningsbrott och förnekat olovligt förfogande. 

Han har inte framfört någon erinran mot det särskilda yrkandet om förverkande. 

  

Utredningen visar att polisen gjorde en husrannsakan i Alexander Ghalandaris 

dåvarande bostad på Opaltorget den 28 september 2010 och därvid hittade angivna 

dopningsmedel, körkort och mobiltelefoner. Alexander Ghalandari har sagt att 

dopningsmedlen tillhörde en av hans bekanta. Han har sagt att han tog hem 

körkortet och mobiltelefonerna från Push eller Nivå eftersom godset hade 

kvarglömts av gäster på restaurangerna och han inte hade någon lämplig plats på 

restaurangerna att förvara godset. Han har sagt att hans hustru städade undan 

egendomen och att han sedan glömde att han hade den hemma. Han har sagt att han 

aldrig hade för avsikt att tillägna sig eller behålla egendomen.  

 

Tingsrätten konstaterar att Alexander Ghalandaris förklaring till att han förvarat 

körkortet och mobiltelefonerna i sin bostad under lång tid inte stöds av någon annan 

utredning än hans egna uppgifter. Invändningen kan mot den bakgrunden inte anses 

trovärdig. Därmed är Alexander Ghalandari överbevisad om att uppsåtligen ha 

tillägnat sig körkortet och mobiltelefonerna. På grund härav och genom hans 

erkännanden och utredningen i övrigt är det styrkt att han har gjort sig skyldig till 

dopningsbrott och olovligt förfogande på sätt som anges i åtalen. Både åtalen och 

det särskilda yrkandet ska alltså bifallas.          
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Vapenbrott, ringa brott (bilaga 1, åtalspunkt 13) 

 

Martin Ståhl har förnekat gärningen. Han har inte framfört någon erinran mot det 

särskilda yrkandet.  

 

 Åklagaren har åberopat den bevisning som anges vid åtalet.  

 

Utredningen visar att polisen hittade en burk tårgasspray i Martin Ståhls bostad på 

Sägengatan den 28 september 2010. Enligt ett sakkunnigutlåtande har det krävts 

tillstånd att inneha tårgassprayen. Martin Ståhl har inte sådant tillstånd.  

 

Martin Ståhl har uppgett att han köpte tårgassprayen för många år sedan och gav 

den till sin sambo varefter han inte har tagit någon befattning med den. Han har 

förklarat att han inte visste att preparatet var tillståndspliktigt vid inköpet och har 

vidare invänt att ett eventuellt brott borde vara preskriberat med tanke på den tid 

som gått sedan hans inköp. Han har också ifrågasatt om tårgassprayen numera ens 

är brukbar.  

 

Tingsrätten konstaterar att  

- åklagarens sakkunnigutlåtande styrker att tårgassprayen omfattas av 

tillståndsplikt,  

- Martin Ståhls eventuellt bristande insikt om att tårgassprayen varit 

tillståndspliktig inte fritar från ansvar och  

- brottet inte är preskriberat eftersom preskriptionstiden börjat löpa först den 

28 september 2010 då Martin Ståhl förlorat besittningen till sprayen. 

 

Utredningen visar att Martin Ståhl i vart fall av oaktsamhet har begått vapenbrott, 

ringa brott, enligt åtalet. Både åtalet och det särskilda yrkandet ska bifallas.  
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Grovt skattebrott, i andra hand medhjälp därtill, grov oredlighet mot 

borgenärer, i andra hand medhjälp därtill och näringsförbud (bilaga 2)              

 

Utredningen 

 

Alexander Ghalandari har förnekat grovt skattebrott men erkänt medhjälp därtill. 

Han har förnekat såväl grov oredlighet mot borgenärer som medhjälp därtill. Han 

har bestritt yrkandet om näringsförbud. 

 

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges vid åtalet.  

 

Alexander Ghalandari har sammanfattningsvis uppgett följande beträffande åtalet 

för grovt skattebrott. Han medverkade som legal ställföreträdare i Godis & Tobak 

Gross Borås Aktiebolag (Godis & Tobak) under styrning och direkt ledning av två 

personer, varav en ingift släkting med anknytning till Hells Angels, som också 

betalade samtliga kostnader för bolaget och finansierade det aktuella cigarettpartiet. 

Godis & Tobak registrerades den 1 februari 2010 som upplagshavare för tobak. Han 

ifrågasätter inte uppgifterna i åtalet om att bolaget underlät att lämna 

punktskattedeklaration för perioden juni 2010 och om att deklarationstidpunkten 

inträffade den 12 augusti 2010. Alexander Ghalandari godtar också uppgifterna i 

samma åtal om att Godis & Tobak borde ha redovisat uppkommen punktskatt 

avseende 14 730 000 cigaretter och om att fara för skatteundandragande med 

omkring 19 000 000 kronor uppstod. Den 16 juni 2010 överlät han samtliga aktier i 

Godis & Tobak jämte hela varulagret (cigaretterna) till numera framlidne Mikael 

Fredriksson. Merparten av cigaretterna togs ut ur upplaget med början den 17 juni 

2010 av köparen. Alexander Ghalandari utgick ifrån att skattskyldigheten för 

cigaretterna hade övergått till köparen i och med överlåtelsen av hela bolaget. 

Alexander Ghalandari förvissade sig dock inte om på vilket sätt köparen skulle 

komma att förfoga över cigaretterna eller om dennes förmåga eller avsikt att erlägga 

punktskatt för cigarettpartiet. Initialt (början av år 2009) ställde han sina tjänster till 

bolagets förfogande frivilligt och mot löfte om viss ersättning, som också kom att 
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utbetalas kort tid före överlåtelsen. Dessförinnan hade han emellertid kommit till 

insikt om att de faktiska företrädarna för verksamheten inte var seriösa. Hans försök 

att dra sig ur möttes med underförstådda hot men också direkt uttalade och 

materialiserade sådana; bland annat brändes familjen Ghalandaris bil upp.  

 

När det gäller åtalet för grov oredlighet mot borgenärer har Alexander Ghalandari 

sammanfattningsvis anfört följande. Han vitsordar inte påståendena i åtalet om att 

han avhände Godis & Tobak tillgångar till ett värde av 14 000 000 kronor och heller 

inte påståendena om att bolaget vid tillfället då åtgärderna företogs var på obestånd 

eller att bolaget genom åtgärderna försattes på obestånd. Han bär inte ansvar för 

vare sig grov oredlighet mot borgenärer eller medhjälp härtill. Enligt praxis är 

sådana förfaranden som beskrivs i åtalet för övrigt tillräckligt sanktionerade genom 

straffstadgandena om skattebrott. 

 

Alexander Ghalandari har i fråga om yrkandet om näringsförbud anfört att han inte 

har åsidosatt vad som ålegat honom som formell företrädare för Godis & Tobak i 

sådan grad att det finns tillräckliga skäl från allmän synpunkt att meddela honom 

näringsförbud.           

 

Tingsrättens bedömning 

 

Alexander Ghalandaris egna uppgifter, som stöds av den skriftliga bevisningen, 

visar att han har varit delaktig i det åtalade skattebrottet. Beträffande frågan om 

brottet ska rubriceras som grovt skattebrott eller som medhjälp därtill kan 

konstateras att Alexander Ghalandari i egenskap av legal ställföreträdare har haft en 

central roll i Godis & Tobak och att hans medverkan har varit helt avgörande för att 

skattebrottet kunnat genomföras. Han har invänt att han handlat under hot från icke 

namngivna personer, men hans invändning härom har inte stöd i övrig utredning 

och kan inte inverka på bedömningen av hans handlande. Vid de angivna 
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förhållandena bör Alexander Ghalandaris dömas för grovt skattebrott enligt 

gärningsbeskrivningen i åtalet.  

 

När det gäller frågan om Alexander Ghalandari ska dömas även för oredlighet mot 

borgenärer konstaterar tingsrätten att det inte har framkommit att Godis & Tobak 

varit på obestånd då bolaget avhänt sig cigaretterna. Avhändandet har dock lett till 

så stora skattedebiteringar att bolaget därefter kommit på obestånd. Stadgandet om 

straff för oredlighet mot borgenärer tar dock inte sikte på föreliggande situationer 

utan de är tillräckligt sanktionerade genom främst straffstadgandena om skattebrott. 

Åtalet för grov oredlighet mot borgenärer eller medhjälp därtill ska således ogillas. 

(Se angående det anförda hovrättens för Västra Sverige dom den 16 februari 2010 i 

mål nummer B 1659-10, särskilt s. 6 med hänvisning till s. 81 fjärde stycket i 

underinstansens dom.) 

 

Genom sitt skattebrott har Alexander Ghalandari grovt åsidosatt vad som ålegat 

honom i näringsverksamhet. Det är påkallat från allmän synpunkt att han meddelas 

näringsförbud i fem år, räknat från tidpunkten för tingsrättens dom.  

 

Misshandel (bilaga 3)                  

 

Utredningen 

 

William Nilsson har förnekat gärningen och bestritt Adam Frisks yrkande om 

skadestånd.  

 

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. William Nilsson har 

utöver sina egna uppgifter åberopat vittnesförhör med ordningsvakterna Johan 

Björkman och Ijad Omran.  

 

Av utredningen framgår att Adam Frisk ingick i ett sällskap med bland andra hans 

kamrater Anton Skog och Mattias Landhage. Sällskapet stod i en kö till nattklubben 
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Deep. Klockan var mellan halv tolv och tolv på kvällen. De hade druckit en del 

alkohol under kvällen, men inte mer än att de enligt sin uppfattning väl minns vad 

som hände. I kön uppstod det ett mindre bråk mellan Adam Frisk och en kille i 

sällskapet. Nattklubbens vakter grep tag i Adam Frisks armar och bröt bråket. Den 

andre inblandade killen försvann från platsen.   

 

Adam Frisk, Anton Skog och Mattias Landhage har berättat att en vakt, som 

utredningen visar måste vara William Nilsson, kom rusande från restaurang Nivå 

och utan förvarning och helt omotiverat utdelade ett kraftigt knytnävsslag som 

träffade Adam Frisk i ansiktet. De har sagt att slaget utdelades medan vakterna höll 

Adam Frisk i armarna och att slaget var så kraftigt att Adam Frisk föll till marken. 

Anton Skog och Mattias Landhage har uppgett att William Nilsson återvände till 

Nivå omedelbart efter att han hade utdelat slaget. De har vidare berättat att slaget 

orsakade Adam Frisk en sårskada i mungipan och en viss svullnad på ena kinden. 

Adam Frisk gjorde en polisanmälan på platsen.   

 

William Nilsson har lämnat en avvikande version om händelsen enligt följande. 

Han arbetade som entrévärd på Nivå vid tillfället. Han har sagt att han iakttog ett 

stort tumult vid Deep och rusade dit för att hjälpa vakterna. Vidare har William 

Nilsson uppgett att Adam Frisk slog honom, kanske oavsiktligt, på övre delen av 

kroppen och att han som en direkt reaktion på slaget kan ha svarat med attvifta till 

Adam Frisk i ansiktet. Enligt William Nilsson hade han ingen avsikt att skada 

Adam Frisk.  

 

Johan Björkman tjänstgjorde på Deep vid tillfället, medan Ijad Omran arbetade på 

Nivå men följde med William Nilsson till Deeps entré. Johan Björkman och Ijad 

Omran har sagt att ingen ordningsvakt eller entrévärd slog Adam Frisk såvitt de såg.    

 

Tingsrättens bedömning     
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Adam Frisk, Anton Skog och Mattias Landhage har samtliga bestämt hävdat att en 

vakt som måste vara William Nilsson utdelat ett knytnävsslag i ansiktet på Adam 

Frisk med smärta, svullnad och sårskada som följd. Johan Björkmans och Ijad 

Omrans uppgifter utesluter inte att William Nilsson slagit Adam Frisk på angivet 

sätt. Varken försvarsvittnenas uppgifter eller någon annan omständighet ger 

anledning att ifrågasätta Adam Frisks, Anton Skogs och Mattias Lundbergs 

uppgifter. De sist nämndas berättelser styrker således att William Nilsson har gjort 

sig skyldig till misshandel mot Adam Frisk. Åtalet ska bifallas.  

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet ska Adam Frisks yrkande om skadestånd 

bifallas.                   

 

Misshandel (bilaga 4) 

 

Utredningen 

 

William Nilsson har förnekat gärningen och bestritt Gustav Kimfalks yrkande om 

skadestånd. 

 

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges vid åtalet. William Nilsson har 

utöver sina egna uppgifter åberopat vittnesförhör med ordningsvakterna Steven 

Goodwin och Henrik Lindau.  

 

Av utredningen framgår att Gustav Kimfalk hade varit på Valand och blivit avvisad 

på grund av berusning. Gustav Kimfalk försökte smita in ett par gånger men blev 

stoppad av vakter. William Nilsson, Steven Goodwin och Henrik Lindau 

tjänstgjorde som ordningsvakter på Valand. William Nilsson och Steven Goodwin 

deltog i ett ingripande mot Gustav Kimfalk vilket utmynnade i att han belades med 

handfängsel och överlämnades till polis. Vittnet Erik Kristoffersson känner Gustav 

Kimfalk och råkade bli vittne till ingripandet mot honom.  
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Frågan gäller i vilken utsträckning William Nilsson har brukat våld mot Gustav 

Kimfalk vid ingripandet. Gustav Kimfalk har uppgett att William Nilsson stoppade 

honom när han försökte smita in. Enligt målsäganden blev William Nilsson 

omedelbart aggressiv och utdelade två eller tre kraftiga knytnävsslag som träffade 

målsäganden i ansiktet. Gustav Kimfalk har sagt att han föll vid andra eller tredje 

slaget och att andra vakter strax därefter anslöt och belade honom med handfängsel. 

Erik Kristoffersson har uppgett att han från 25-30 meters håll såg att Gustav 

Kimfalk föll i marken som följd av att en vakt tryckte ner honom och att ytterligare 

vakter anslöt och handfängslade Gustav Kimfalk efter slaget. Erik Kristoffersson 

har sagt att han närmade sig platsen för att se hur det hade gått med Gustav Kimfalk 

och att han uppmärksammade en blodpöl vid den liggande målsäganden när han 

kom fram.  

 

William Nilsson har sagt att han och Steven Goodwin blev tvungna att ingripa mot 

Gustav Kimfalk när han upprepat försökte ta sig in på Valand trots att han hade 

blivit avvisad. William Nilsson har sagt att ingripandet skedde en bit från Valands 

entré och att han inte slog målsäganden. Enligt William Nilsson var han aldrig 

ensam med Gustav Kimfalk utan Steven Goodwin var hela tiden med. Steven 

Goodwin har bekräftat att han deltog i ingripandet mot målsäganden. Steven 

Goodwin har sagt att William Nilsson och han ledde iväg Gustav Kimfalk en bit 

från Valands entré varpå Steven Goodwin återvände till sin position vid entrén. 

Enligt Steven Goodwin blev William Nilsson en kort stund kvar vid målsäganden 

och från entrén hörde han höjda röster och sprang tillbaka till William Nilsson och 

Gustav Kimfalk och hjälpte William Nilsson med att handfängsla målsäganden. 

Steven Goodwin har sagt att han inte såg William Nilsson utdela slag mot Gustav 

Kimfalk.       

 

Gustav Kimfalk kom till sjukhus samma natt. Fotografier och journalutdrag visar att 

han vid undersökningen på sjukhuset hade tydliga ansiktsskador med blod och 

82



   

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 3 

DOM B 16929-09 

 

 

 

 

 

blånader kring ögonen. Erik Kristoffersson har sagt att han hade träffat Gustav 

Kimfalk tidigare under kvällen och att målsäganden då inte hade några skador.    

 

Tingsrättens bedömning 

 

Gustav Kimfalk har berättat att han blivit misshandlad av William Nilsson med 

knytnävsslag i ansiktet vid det aktuella tillfället. Hans uppgifter stöds av Erik 

Kristofferssons uppgifter om att han sett William Nilsson falla av en nedtryckning 

från en vakt och av vittnets iakttagelser av blod vid den liggande målsäganden. 

Vidare stöds antagandet om att målsäganden blivit misshandlad av 

dokumentationen av hans skador efter händelsen. Steven Goodwin har sagt att 

William Nilsson i ett skede varit ensam med målsäganden och hans uppgifter 

utesluter därför inte att William Nilsson gett Gustav Kimfalk knytnävsslag vid 

ingripandet. Sammantaget styrker den angivna bevisningen att William Nilsson har 

gjort sig skyldig till misshandel mot Gustav Kimfalk på sätt som anges i åtalets 

gärningsbeskrivning. Åtalet ska alltså bifallas.  

 

Vid den angivna bedömningen av åtalet ska William Nilsson betala skadestånd till 

Gustav Kimfalk. Med hänsyn till vad som kommit fram om gärningen bör 

skadeståndet fastställas till 7 000 kronor, varav 5 000 kronor för kränkning, 1 000 

kronor för sveda och värk och 1 000 kronor för förstörda kläder.                    

 

Påföljd 

 

Utgångspunkter för bedömningen 

 

Beträffande påföljdsbestämningen gäller som vanligt att påföljderna ska bestämmas 

inom ramen för de tillämpliga straffskalorna efter brottslighetens straffvärde  

(29 kap. 1 § brottsbalken). Straffskalan för misshandel är fängelse i högst två år. 

Eftersom minimistraffet för grov misshandel är ett år måste dock straffvärdet av ett 

enda misshandelsbrott ligga under den strafftiden. – Straffskalan för grovt 
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skattebrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För ringa dopningsbrott, 

olovligt förfogande, ringa vapenbrott och vållande till kroppsskada ingår böter i 

straffskalan.  

 

Brotten är i samtliga fall begångna före den 1 juli 2010 med följd att den 

straffskärpningsreform avseende våldsbrott som trädde i kraft denna dag genom en 

ändring av 29 kap. 1 § brottsbalken inte är tillämplig i målet. Några i lagstiftningen 

särskilt angivna försvårande eller förmildrande omständigheter föreligger inte (jfr 

29 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken i dess lydelse fören den 1 juli 2010).  

 

Ingen av de tilltalade har några tidigare lagföringar som motiverar strängare 

påföljder än som motsvarar straffvärdet av envars brottslighet. Däremot bör i 

lindrande riktning vägas in att det finns grundad anledning att anta att de tilltalade 

drabbas av avskedande eller uppsägning eller synnerlig svårighet i yrkes- eller 

näringsutövning (29 kap. 5 § 5 brottsbalken). Det finns också skäl att beakta att det 

har gått ovanligt lång tid sedan en del av misshandelsbrotten begicks (29 kap. 5 § 7 

brottsbalken).            

 

Vid fastställande av brottens straffvärde har tingsrätten sökt ledning i refererad 

överrättspraxis på området, särskilt sådan som finns angiven i Borgeke – Sterzel, 

Studier rörande påföljdspraxis med mera, fjärde upplagan, 2009. Publikationen 

kommenterar misshandel på sidorna 223-233 och grovt skattebrott på sidorna 702-

707. Utöver rättsfallen i Borgeke – Sterzel kan Svea hovrätts domar den 4 december 

2006 i målet B 6119-05 och den 17 juni 2008 i målet B 9935-06 vara av intresse. 

Båda målen gäller misshandel begångna av ordningsvakter i sin tjänsteutövning.  

- I målet från år 2006 dömdes en ordningsvakt vid en nattklubb i Stockholm 

för misshandel mot en person som hade vägrats inträde på klubben. 

Misshandeln bestod i att ordningsvakten efter viss verbal provokation hade 

slängt ner målsäganden på marken och gett honom en hård spark i ansiktet. 
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Hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 

timmar med alternativstraffet fängelse i en månad. 

- I målet från år 2008 dömdes en ordningsvakt för två fall av misshandel till 

fängelse i två månader. Brotten bestod i att vakten hade använt övervåld mot 

berusade gäster vid avvisningar från en nattklubb i Stockholm (ej samma 

klubb som i målet från år 2006). I det ena fallet satte sig vakten på gästens 

rygg och utdelade ett slag mot dennes ansikte. I det andra fallet tryckte 

vakten sin arm mot en annan gästs hals så att gästen blev hängande mot 

väggen.  

 

Grovt skattebrott och misshandel är brott av sådan art att påföljden ska bestämmas 

till fängelse om det inte finns särskilda skäl för annan påföljd. Ett sådant skäl är om 

den tilltalade samtycker till att utföra samhällstjänst och är lämplig för sådan tjänst. 

För att fängelse ska kunna underlåtas bör även krävas att brottslighetens straffvärde 

inte överstiger fyra månaders fängelse.       

Tingsrätten övergår till att pröva de enskilda påföljdsfrågorna.              

 

Alexander Ghalandari 

     

Alexander Ghalandari ska dömas för grovt skattebrott i ett fall (bilaga 2), 

misshandel i tre fall (bilaga 1, åtalspunkterna 1, 3 och 4), samt vållande till 

kroppsskada, ringa dopningsbrott och olovligt förfogande i vardera ett fall (bilaga 1, 

åtalspunkterna 8, 11 och 12).  

 

Det grova skattebrottet avser fara för att 19 miljoner kronor skulle undandras i skatt 

och får med hänsyn till beloppets storlek anses ha ett straffvärde på fängelse i 

åtminstone fyra år. De tre misshandelsbrotten har straffvärden som i sig motsvarar 

fängelse i två, fyra respektive sex månader. Övriga brott ligger på bötesnivå. 

Brottslighetens gemensamma straffvärde kan med denna utgångspunkt beräknas till 
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fängelse i fyra år och sex månader. Tingsrätten finner inte skäl att sänka strafftiden 

och fastställer således strafftiden i enlighet med det angivna straffvärdet.  

 

Alexander Ghalandari förekommer inte i belastningsregistret och lever under 

ordnade förhållanden. Tidigare i målet har flyktfara inte bedömts föreligga och 

någon ändring i hans personliga förhållanden som nu ger tillräcklig anledning till 

annan bedömning har inte framkommit. Tingsrätten avslår åklagarens 

häktningsyrkande.      

 

William Nilsson     

 

William Nilsson ska dömas för misshandel i tre fall (bilaga 1, åtalspunkten 4, och 

bilagorna 3 och 4). Brottet i bilaga 1, åtalspunkt 4, motsvarar i sig ett straffvärde om 

fängelse i sex månader, medan övriga brott får anses ha straffvärden på fängelse i 

två respektive en månad. När det gäller straffmätningen är av betydelse att William 

Nilsson i en deldom i målet den 25 november 2010 har lagförts för narkotikabrott 

och vapenbrott till fängelse i ett år och två månader. Domen har vunnit laga kraft. 

De nu aktuella brotten har begåtts före deldomen. Brotten i deldomen och i denna 

dom ska därför straffmätas tillsammans. Hade en sådan gemensam straffmätning 

skett kan antas att William Nilsson hade dömts till ytterligare tre månaders fängelse 

(knappt hälften av de ovan angivna straffvärdena, fyra månader, jämte en månads 

avdrag för den förhållandevis långa tid som gått sedan brotten begicks). Tingsrätten 

fastställer således påföljden till fängelse i tre månader.    

 

Påföljden motiverar inte att William Nilsson häktas. Tingsrätten avslår åklagarens 

yrkande härom.   

 

Ijad Omran  

 

Ijad Omran ska dömas för misshandel i tre fall (bilaga 1, åtalspunkterna 4-6). 
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Gärningarna i åtalspunkterna 4 och 5 får anses motsvara straffvärden om fängelse i 

sex månader vardera, medan gärningen i bilaga 6 motsvarar ett straffvärde om 

fängelse i en månad. På grundval av dessa bedömningar kan brottslighetens 

gemensamma straffvärde beräknas till fängelse i nio månader. Härutöver bör vid 

straffmätningen beaktas dels att Ijad Omran kan få svårigheter i sin framtida 

yrkesutövning som ordningsvakt med anledning av domen, dels att det gått lång tid 

sedan brotten begicks. Tingsrätten fastställer påföljden till fängelse i sex månader.    

Med hänsyn till bedömningen i påföljdsfrågan finns det inte skäl att häkta Ijad 

Omran. Tingsrätten avslår åklagarens yrkande om häktning.   

 

Martin Ståhl  

 

Martin Ståhl ska dömas för misshandel i två fall (bilaga 1, åtalspunkterna 3 och 9) 

och ringa vapenbrott i ett fall (bilaga 1, åtalspunkten 13). Misshandelsbrotten får i 

sig anses motsvara straffvärden om fyra respektive en månads fängelse medan 

vapenbrottet ligger på bötesnivå. Brottslighetens gemensamma straffvärde kan 

beräknas till fängelse i fyra månader, varifrån bör dras en månad för de svårigheter 

som Martin Ståhl kan antas bli drabbad av i sin yrkesutövning med anledning av 

domen. Strafftiden är inte högre än att påföljden kan ersättas med villkorlig dom 

och samhällstjänst. Tingsrätten fastställer påföljden till villkorlig dom och 

samhällstjänst i 100 timmar. Om fängelse hade valts som påföljd skulle fängelse i 

tre månader ha dömts ut.   

 

Stefan Olhage   

 

Stefan Olhage ska dömas för misshandel i ett fall (bilaga 1, åtalspunkten 10). 

Brottet får anses ha ett straffvärde på tre månader, som bör reduceras med en månad 

på grund av de svårigheter domen kan väntas medföra i hans yrkesutövning. På 

motsvarande sätt som för Martin Ståhl fastställer tingsrätten Stefan Olhages påföljd 

till villkorlig dom och samhällstjänst 75 timmar med alternativstraffet fängelse i två 

månader.    
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Simon Olsson   

 

Simon Olsson ska dömas för misshandel i ett fall (bilaga 1, åtalspunkten 9). Brottet 

får anses ha ett straffvärde om fängelse i en månad. Tingsrätten fastställer påföljden 

till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar. Om fängelse hade valts som 

påföljd skulle fängelse i en månad ha dömts ut.  

 

Rättegångskostnader  

 

Målsägandebiträdena och försvararna har yrkat ersättning av allmänna medel för sitt 

arbete med de belopp som anges i domslutet. Ersättningsanspråken får anses 

skäliga. Med hänsyn till bedömningarna av åtalen och berördas ekonomiska 

förhållanden bör Ijad Omran, Martin Ståhl, William Nilsson, Stefan Olhage och 

Simon Olsson svara för en mindre del av kostnaderna. I övrigt ska kostnaderna 

stanna på staten.     

 

Georgios Mavroudis och Peter Lundell frikänns i målet och ska ha ersättning av 

staten för sina rättegångskostnader med begärda belopp.  

 

Ijad Omran, Alexander Ghalandari, William Nilsson, Martin Ståhl, Stefan Olhage 

och Simon Olsson döms för brott med fängelse i straffskalan och ska därför enligt 

lag betala en avgift på 500 kronor vardera till Brottsofferfonden.  

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 15.      

Överklagande ska ges in till tingsrätten senast den 16 februari 2012 och ska ställas 

till hovrätten för Västra Sverige.  

 

 

Roy Johansson  Kenneth Ström 
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Avräkningsunderlag, se bilagorna 16-18. 

Innehållsförteckning till domen, se bilaga 19.     

 

SKILJAKTIGA MENINGAR 

 

Misshandel alternativt vållande till kroppsskada (bilaga 1, åtalspunkt 10, och 

bilaga 14) 

 

Rådmännen Roy Johansson och Kenneth Ström anför skiljaktig mening. Vi ogillar 

åtalet i bilaga 1, åtalspunkt 10 mot Stefan Olhage för misshandel och dömer honom 

i stället för vållande till kroppsskada enligt åtalet för det brottet till 70 dagsböter á 

vardera 100 kr samt förpliktar honom att betala skadestånd till Patrik Strindberg 

med 36 000 kronor jämte ränta. I övrigt är vi ense med majoriteten. Våra skäl för 

bedömningen är följande.      

 

Kristofer Vogl och Stefan Olhage har använt transportgrepp och skuldergrepp vid 

ingripandet mot Patrik Strindberg. Båda greppen är godtagna i polisers och 

ordningsvakters ingripanden av aktuellt slag. Som båda tilltalade uppgett har de haft 

uppsåt att orsaka Patrik Strindberg smärta, vilket också har legat inom ramen för 

deras laga befogenhet vid tjänsteåtgärden. Utredningen ger däremot inget stöd för 

att deras uppsåt sträckt sig så långt som till att skada målsäganden. Det är alltså inte 

styrkt att någon av dem har gjort sig skyldig till misshandel.  

 

När det gäller frågan om ansvar för vållande till kroppsskada kan konstateras att 

Stefan Olhage ostridigt är den som har hållit Patrik Strindbergs vänstra arm och 

följaktligen den som måste ha utfört vridvåldet som orsakat Patrik Strindbergs 

armbågsskada. Även om både transportgrepp och skuldergrepp godtas i polisers och 

ordningsvakters arbete måste Stefan Olhage anses ha varit oaktsam genom att 

koppla greppet felaktigt med följd att Patrik Strindberg orsakats den i åtalet angivna 

skadan. Stefan Olhage ska således dömas för vållande till kroppsskada.  
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Det finns inte stöd i utredningen för att Kristofer Vogls grepp om Patrik Strindbergs 

högra arm haft någon betydelse för målsägandens skada. Åtalet mot Kristofer Vogl 

ska liksom skadeståndsyrkandet mot honom ska följaktligen ogillas.  

Vid den angivna bedömningen ska Stefan Olhage betala skadestånd till Patrik 

Strindberg. Skadeståndet bör fastställas till 36 600 kronor jämte ränta, varav  

18 400 kronor avser sveda och värk och 18 200 kronor avser lyte och men. Det 

finns inget hinder mot att förbehålla Patrik Strindberg att återkomma med 

ytterligare ersättningsanspråk för lyte och men. Eftersom Stefan Olhage inte har 

handlat uppsåtligen ska yrkandet avseende kränkning avslås. 

 

Misshandel (bilaga 4)  

 

Nämndemannen Elmer Eliasson anför skiljaktig mening. Jag ogillar åtalet mot 

William Nilsson i bilaga 4 och även Gustav Kimfalks enskilda anspråk som 

framställts i anslutning till åtalet. Enligt min mening motbevisar utredningen inte 

William Nilssons uppgifter. Det finns inga vittnesiakttagelser av att William 

Nilsson slagit målsäganden och dokumentationen av målsägandens skador behöver 

inte nödvändigtvis ha uppkommit som följd av knytnävsslag från William Nilssons 

sida. Det var flera som tjänstgjorde den kvällen som var inblandade i tumultet. 

Målsäganden hävdar att samma person misshandlade honom och belade honom 

med handfängsel, men William Nilsson hade inte den utrustningen. 
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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  
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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. 
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