
PARTER (Antal tilltalade: 1)
 
Tilltalad
LUKAS Carl Fredrik Wallander, 19920729-2898
Gulddragargränd 21
162 58 Vällingby

 
Offentlig försvarare: 
Advokat Ivan Fialdini
Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman
Sjöström AB
Box 2106
103 13 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare Tobias Kudrén
Åklagarmyndigheten
Västerorts åklagarkammare i Stockholm
Box 1250
171 24 Solna

 
Målsägande
Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, 556013-0683
105 73 Sockholm
 
Företräds av åklagare

 
 

 
DOMSLUT
 
Brott som den tilltalade döms för
1. Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken

  - 2013-12-25 -- 2013-12-26
 
Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 50 kr
 
Beslut
Skadestånd
1. Lukas Wallander ska utge skadestånd till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik med

1 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 december
2013 till dess betalning sker.

 

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2014-10-06
meddelad i
Solna

Mål nr: B 4243-14

Postadress
Box 1356
171 26 Solna

Besöksadress
Sundbybergsvägen 5

Telefon
08-561 658 00
E-post: solna.tingsratt@dom.se
www.solnatingsratt.domstol.se

Telefax
08-83 50 66

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om

brottsofferfond.
 
Ersättning
1. Ivan Fialdini tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 488 kr. Av beloppet avser

698 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
 
 
 

SOLNA TINGSRÄTT
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2014-10-06
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1 och åberopat den bevisning som anges där. 

 

Lukas Wallander har erkänt gärningen. Han har medgett halva skadeståndsyrkandet 

och vitsordat räntan så som skälig i och för sig. 

 

DOMSKÄL 

 

Lukas Wallander har erkänt att han sprejade bokstäverna YR i gult och lila på sidan 

av tunnelbanevagnen. Bokstäverna DART i blått vet han inte vem som har gjort. 

Åklagaren har åberopat fotografier som visar att bokstäverna YR täcker ungefär 

halva den klottrade ytan på tunnelbanevagnen och att resten utgörs av bokstäverna 

DART. Lukas Wallanders erkännande stöds av övrig utredning i målet. Åtalet är 

således styrkt. Han ska därför dömas för skadegörelse i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivning.  

 

Eftersom Lukas döms enligt åtalet ska han betala skadestånd till Stockholms 

lokaltrafik (SL). Han har medgett att betala sin del av kostnaden för att återställa 

tunnelbanevagnen efter skadegörelsen. På grund av medgivandet ska Lukas 

Wallander därför betala skadestånd till SL med 1 900 kr jämte ränta. 

 

Lukas Wallander ska alltså dömas för skadegörelse. Påföljden ska bestämmas till 

dagsböter.  
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SOLNA TINGSRÄTT 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) 

Överklagande senast den 27 oktober ställs till Svea hovrätt men ges in till 

tingsrätten. 

 

 

Caroline Hedvall 
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Wallander, Lukas Carl Fredrik Lukas   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19920729-2898 Sverige     
 Adress 

 
  Persikogatan 16      HÄSSELBY    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Önskar advokat Ivan Fialdini  

 Frihetsberövande m.m. 

   

 Delgivningsuppgifter 

 Delgiven information om förenklad delgivning den 26 december 2013  

 

Ansvarsyrkanden m.m. 
 

SKADEGÖRELSE (0201-K402797-13) 
 

Målsägande 

Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, 16556013-0683, åklagaren för talan 

 

Gärning 

Lukas Wallander har klottrat på ett tunnelbanetåg så att det blev skador för ett 

okänt men icke ringa värde. Det hände natten mellan den 25 december 2013 

och den 26 december 2013 i Hässelby strand, Stockholms kommun. 

Tunnelbanetåget tillhörde målsäganden. 

 

Lukas Wallander begick gärningen med uppsåt. 

 

Lagrum 

12 kap 1 § brottsbalken 

    

Enskilda anspråk 

Det yrkas att Wallander förpliktas utge skadestånd med 3 800 kronor till 

Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, 16556013-0683, avseende 

återställande efter skadegörelsen. På detta belopp yrkas ränta enligt 6§ 

räntelagen från den 26 december 2013 till dess full betalning sker. 

 

 

 

TR mål:   

Handl.: OVR 

Solna tingsrätt 

  

Box 1356 

171 26  SOLNA 

Ansökan om stämning Sida
Västerorts åklagarkammare i Stockholm Handling 13

Ärende AM-191191-13
Assistentåklagare Ellinor Stattin 2014-05-23 Handläggare 102E-6

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se
17124  SOLNA

Telefax

010-56 257 59
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Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med tilltalade Lukas Wallander  

 

Vittnesförhör med Tomasz Suchorowski angående hans iakttagelser på platsen 

till styrkande av Wallander har klottrat på tåget. 

 

Skriftlig bevisning 

Fotografier på klotter och sprayburkar och handskar, sidorna 15-33 i fup 

Uppgifter angående skadeståndsanspråket, sidorna 39-40 i fup 

 

 

Ansökan om stämning Sida
Västerorts åklagarkammare i Stockholm Handling 13

Ärende AM-191191-13
Assistentåklagare Ellinor Stattin 2014-05-23 Handläggare 102E-6
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www.domstol.se 
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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 rättstill-
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  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 2
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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 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

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 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan 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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

 

http://www.domstol.se/

