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ATTUNDA TINGSRÄTT
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DOM
2012-03-05
meddelad i
Sollentuna

Mål nr B 7074-11

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Anna Thorvaldsson
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Målsägande
Polismyndigheten i Stockholms län
Roslagspolisen
Box 133
182 22 Täby
Företrädd av åklagaren
Tilltalad
Dan JONAS Lundström, 741105-0011
Björkrisvägen 1 E
702 34 Örebro

DOMSLUT
Begångna brott
Skadegörelse

Lagrum
12 kap 1 § brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 å 50 kr
Skadestånd
Jonas Lundström ska utge skadestånd till Polismyndigheten i Stockholms län med
1 200 kr.
Förverkande och beslag
I beslag tagen sprayflaska förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2011-0201-BG24608-1).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
attunda.tingsratt@dom.se
E-post:
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30 - 16:00
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Jonas Lundström ska fällas till ansvar för skadegörelse i
enlighet med vad som framgår av stämningsansökan, bilaga 1.

Åklagaren har vidare yrkat att Jonas Lundström ska betala skadestånd till
Polismyndigheten i Stockholm län avseende sanering av skadad polisbil.

Jonas Lundström har förnekat brottslig gärning och bestritt skadeståndsanspråket.

DOMSKÄL

Jonas Lundström har hörts över åtalet. Vittnesförhör har på åklagarens begäran
hållits med polisassistent Robert Jonsson.

De hörda har uppgett i huvudsak följande.

Jonas Lundström: Vid det aktuella tillfället var han i Märsta i avsikt att delta i en
blockad mot massdeportation av människor från Sverige till Irak tillsammans med
ett femtiotal andra. I samband med blockaden rådde en tumultartad situation, vilket
främst berodde på polisen. Polisen hade spärrat av området för att demonstranterna
inte skulle kunna komma i närheten av vägarna. Polisen har tidigare försökt
utmanövrera demonstranter genom att köra iväg i fordon innehållandes flyktingar
medan de uppgett att bara poliser fanns i fordonen. Därför försökte man blockera
och kontrollera fordonen för att se om det fanns flyktingar i dem. Det kom en bil
körandes mot demonstranterna och på grund av dess höga hastighet antog de att det
fanns flyktingar i bilen varför de sprang fram och ställde sig framför bilen. Han
hade med sig en sprayburk med rosa färg med vilken han sprayade på vindrutan på
bilen. Föraren hoppade då ut och även andra poliser kom och de tacklade hårdhänt
omkull honom. De satte sig på honom och tryckte ned hans ansikte i asfalten och
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han blev sedan förd till Sollentuna polisstation. Avsikten med att spraya på
vindrutan var inte att förstöra utan att göra bilen tillfälligt obrukbar och försvåra en
eventuell flyktingtransport. Det kan även ha kommit sprayfärg på motorhuven
eftersom han blev tacklad av polisen men det är inget han minns. Burken med
sprayfärg hade han fått av en vän och bar den med sig i händelse av en sådan här
situation. Han uppfattade utvisningen som ett pågående eller överhängande brott
mot person varför rätt till nödvärn förelåg. Han kände till att hans agerande
möjligen skulle kunna vara brottsligt men han anser inte att det är ett brott.

Robert Jonsson: Vid den aktuella kvällen hade hans arbetsgrupp fått i uppdrag att
säkerställa en transport från Migrationsverket till Arlanda. Situationen på platsen
var tumultartad. Han blev beordrad att springa och hämta ett nytt fordon vid
förvarsbyggnaden och på väg tillbaka i det nya fordonet ställde sig tre personer
framför bilen och hindrade honom från att komma fram. Han såg hur en svartklädd
person kom upp på hans vänstra sida, klev ut framför bilen och sprejade ned bilens
vindruta med sprayfärg. Han hoppade då ur bilen och personen som hade sprayat
greps och fick följa med till Sollentuna polisstation för identifiering. När bilen blev
sprayad var han ensam i bilen. På vindrutan hamnade sprayfärg i storlek av en
assiett samt färgränder och det kom även sprayfärg på motorhuven.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Skuld och påföljd

Av utredningen i målet är det klarlagt att Jonas Lundström i enlighet med
åklagarens gärningspåstående vid det aktuella tillfället har sprayat färg på polisens
fordon och att färgen har hamnat på bilens vindruta och motorhuv. Det är vidare
klarlagt att fordonet varit tvunget att saneras efter händelsen. Jonas Lundström har
invänt att nödvärnsrätt förelegat, men tingsrätten finner inte att den invändningen
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har något stöd i utredningen. Åtalet är därför styrkt och Jonas Lundström ska dömas
för skadegörelse.

För skadegörelse är stadgat böter eller fängelse i högst ett år.

För det brott som Jonas Lundström nu har befunnits skyldig till ska påföljden
bestämmas till dagsböter.

Skadestånd och förverkande

Mot bakgrund av utgången i skuldfrågan ska Jonas Lundström förpliktas att utge
skadestånd till Polismyndigheten i Stockholms län med yrkat belopp.

Åklagarens yrkande om förverkande, vilket har medgetts av Jonas Lundström, är
lagligen grundat och ska bifallas.

Övrigt

Eftersom Jonas Lundström döms för ett brott med fängelse i straffskalan ska han
betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 26 mars 2012. Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar,

Jan Ulmander

Bilaga 1
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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 skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet 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 angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

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 prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet 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 skadeståndstalan 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, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

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 angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden 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 målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
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 klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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