
BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM B 4052-11
2012-03-16
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Tilltalad

Åklagarkammaren i Borås

Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530
Varbergsvägen 31 Lgh 1201
504 30 Borås

Tidigare utdömd villkorlig dom undanröjs.
(2011-02-02, BORÅS TR ROTEL 7, B3401/10 )

Fängelse 2 månader
Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet 2011-02-02.

1. 

2. 

Påföljd m.m. 

Andra lagrum som åberopas

Borås

Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge

Offentlig försvarare:
Advokat Stefan Risö

503 32 Borås

3 kap 5 § och 11 § samt 23 kap 1 § 
brottsbalken

Begångna brott Lagrum   
Försök till misshandel

34 kap 1 § 1 st 3 p brottsbalken

Allégatan 20
Crusner Advokatbyrå AB

DOMSLUT

Förverkande och beslag

Brottsofferfond

I beslag tagen pipett med Theralen förklaras förverkad. Beslaget ska bestå 
(Polismyndigheten i Västar Götaland; beslagsliggare nr 2011-1400-BG4183 nr 1).

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

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 270
503 10   Borås

Rådhuset, 
Österlånggatan 35-
37

033-10 30 88 måndag - fredag 
08:00 - 16:00

www.borastingsratt.se

boras.tingsratt@dom.seE-post: 
033-17 70 00
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BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM B 4052-11
2012-03-16

Ersättning
Stefan Risö tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 500 kr. Av beloppet 
avser 900 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 
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YRKANDEN 

Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1. 

 

DOMSKÄL 

 

Skuld och förverkande 

 

Inställning 

Christian Billeskans har förnekat gärningen. Förverkandeyrkandet har medgetts.  

 

Utredning 

På åklagarens begäran har förhör ägt rum med målsäganden Matilda Vuontisvaara 

och vittnet Harry Teoh. Vidare har Christian Billeskans hörts över åtalet. De har 

berättat följande. 

 

Matilda Vuontisvaara: Hon känner inte Christian Billeskans och har inte träffat 

honom tidigare vad hon vet. Hon minns inte den aktuella kvällen särskilt väl då hon 

hade druckit ganska mycket och var väldigt påverkad. Hon vet att hon var på Franks 

och att hon stod i baren. Bartendern tog hennes drink och sade att hon inte skulle 

dricka den eftersom hon nog fått något i den. Detta var nog i slutet av kvällen, vid 

halv två. Hon märkte inte något speciellt. Det brukar nog synas på henne om hon är 

påverkad.  

 

Christian Billeskans: Han har Theralen utskrivet och använder det till och från mot 

ångest, oro och sömnlöshet. Han tog 1 – 3 ml per dag och då 1 ml per dos. Pipetten 

rymmer 1 ml. Han upplever Theralen som ganska verkningslöst och har även annan 

medicin mot sina problem. Han hade börjat använda Theralen någon månad före 

april 2011. – Han har aldrig sett Matilda Vuontisvaara förr. Han använde inte 

Theralen den 2 – 3 april 2011 men hade med det om han skulle hamna på någon 

efterfest och ha behov av det dagen efter. Han tappade flaskan på torget och den 
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gick sönder. Han behöll pipetten men tyckte den var tom. Han hade druckit några 

starköl hemma och gick in på Franks. Han var ensam och tyckte inte att han var 

speciellt full. Han hade tagit Theralen tidigare på dagen och har kombinerat alkohol 

och Theralen tidigare. Han drack inte något på Franks eftersom han inte hade några 

pengar. Han använde pipetten för att försöka suga upp vätska ur ett glas. Han minns 

inte vems glas det var. Han tänkte suga upp vätska och dricka från pipetten. Då 

tyckte han det var roligt. Han vet inte för vem det skulle vara roligt. Han hann dock 

inte suga upp någon vätska ur glaset, han kom inte fram till glaset, eftersom 

bartendern stoppade honom. – När han hördes av polisen sade han att han sprutat 

vätska inne på Franks med hjälp av pipetten. Han var chockad då och inte helt klar i 

huvudet. Det kan dock vara så att han sprutat vätska med pipetten. 

 

 Harry Teoh: Har arbetar sedan cirka två år som bartender på Franks. Han var 

nykter den aktuella kvällen eftersom han inte dricker när han jobbar. Han har 

numera lärt känna Matilda Vuontisvaara genom jobbet men kände inte henne då. 

Han hade inte träffat Christian Billeskans innan händelsen i april 2011. Han 

serverade Matilda Vuontisvaara en drink. Hon stod och pratade med någon och 

Christian Billeskans stod bredvid henne. De två hade inte kontakt med varandra. 

Han själv hade koll på vad som hände i baren och såg att Christian Billeskans hade 

en pipett i handen som han smög med. Han har för sig att pipetten var i glaset. Han 

själv tog glaset och pipetten eftersom han misstänkte att det var något konstigt i det. 

Sedan tillkallade han vakten. Vakterna tog hand om glas och pipett. Det fanns 

vätska i pipetten. Han tror att glaset hälldes ut sedan men minns inte klart. 

– Vad gäller de uppgifter han lämnat i polisförhör samma natt och som åberopats av 

åklagaren har Harry Teoh uppgett att han hade händelsen i färskt minne vid förhöret 

och det han sagt i förhöret måste vara riktigt. 

 

Av åklagaren åberopad skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan. Åklagaren 

har vidare åberopat vad Harry Teoh uppgett i polisförhör.  
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Tingsrättens bedömning. 

Vad gäller målsäganden Matilda Vuontisvaara har hon inte kunnat lämna några 

detaljer av betydelse för prövningen av åtalet. 

 

Av den skriftliga bevisningen framgår att det fanns Theralen i den pipett som 

Christian Billeskans hade i handen vid tillfället. Hans förklaring till varför han hade 

den med sig framstår något märklig och mer som en efterhandskonstruktion. 

Oavsett om han sprutat vätska med den eller avsett att suga upp vätska rymmer 

pipetten så lite vätska – 1 ml – att effekterna torde vara försumbara. Han har vidare 

lämnat olika uppgifter i polisförhör och vid huvudförhandlingen. Han har även varit 

så berusad att det funnits grund för att omhänderta honom enligt LOB i anslutning 

till skeendet varför det finns anledning anta att ifrågasätta hans uppgifter om vad 

han gjort och avsett. 

 

Genom de uppgifter vittnet  Harry Theo lämnat finner tingsrätten det visat att 

Christian Billeskans i vart fall haft för avsikt att spruta det Theralen som fanns i 

pipetten i Matilda Vuontisvaaras glas. Genom den skriftliga utredning är klarlagt att 

Theralen använt bl.a. i sömngivande syfte och att det inte skall blandas med 

alkohol. Detta har varit känt av Christian Billeskans. Det framstår därmed som 

uppenbart att hans syfte varit att försätta Matilda Vuontisvaara i ett sådant tillstånd 

att hon skulle ha svårt att freda sig mot honom. Ett sådant handlande är att bedöma 

som försök till misshandel. Åtalet är därmed styrkt.  

 

Förverkandeyrkandet är lagligen grundat och skall bifallas.  

  

Påföljd 

Christian Billeskans är 33 år gammal och förekommer tidigare under ett avsnitt i 

belastningsregistret. Han dömdes den 2 februari 2011 för förolämpning, hot mot 

tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman till villkorlig dom och 60 dagsböter. 
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Frivården Borås har anfört att Christian Billeskans lever under socialt ordnade 

förhållanden samt att det inte finns något i utredningen som tyder på missbruk, bruk 

eller beroende avseende alkohol, droger eller narkotika. Han har dock en viss fysisk 

och psykisk ohälsa i form av nedstämdhet och tinnitus. Ohälsan är dock inte av 

sådan omfattning att den påverkar hans arbetsförmåga negativt. Mot bakgrund av 

detta bedöms risken för återfall i liknande eller annan kriminalitet som låg. Då det 

inte framkommit något vård- eller stödbehov eller behov av kontroll, saknas 

förutsättningar att föreslå en frivårdande påföljd. – Christian Billeskans har 

samtyckt, och bedömts som lämplig, för samhällstjänst. 

 

Tingsrättens bedömning. 

Christian Billeskans har ovan fällts till ansvar för försök till misshandel, en gärning 

med ett inte obetydligt straffvärde. Gärningen har begåtts under löpande prövotid 

efter villkorlig dom avseende likartade brott. Då något behov av skyddstillsyn inte 

föreligger skall den tidigare domen undanröjas och gemensam påföljd ådömas. 

Tingsrätten bestämmer därför påföljden till fängelse två månader.  

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Dv 400) 

Överklagande senast den 10 april 2012, ställs till Hovrätten för Västra Sverige 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Boris Preijde 
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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. 

 


