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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 8

DOM
2019-07-04
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 1277-19

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

Besöksadress
Järnvägsgatan 1 A

Telefon
019-16 63 00
E-post: orebro.tingsratt@dom.se
www.orebrotingsratt.domstol.se

Telefax
-

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Tilltalad
Aitana NAHOMY Simone Yolanda Guadron, 20011004-5945
Varbergagatan 205 Lgh 1202
703 52 Örebro

Offentlig försvarare:
Advokat Anna-Karin Bergström
Advokatfirman Backman & Bergström AB
Box 257
732 24 Arboga

Vårdnadshavare (part)
Wanya Eriksson, 19790516-7164
Varbergagatan 205 Lgh 1202
703 52 Örebro

Åklagare
Kammaråklagare Lars Duberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande
1. Futurum Fastigheter i Örebro AB, 556736-6215

Box 33500
701 35 Örebro

Företrädd av åklagaren

2. Karaffen Förvaltnings Aktiebolag, 556459-3837
Drottninggatan 11
702 10 Örebro

Företrädd av åklagaren
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 8

DOM
2019-07-04

Mål nr: B 1277-19

3. Ormbunken Förvaltning Aktiebolag, 556312-1093
Tegnérgatan 23
703 55 Örebro

Företrädd av åklagaren

___________________________________

DOMSLUT

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

2018-06-24 (3 tillfällen)
2. Ringa skadegörelse, 12 kap 2 § brottsbalken

2018-06-24

Åtal som den tilltalade frikänns från
Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken

2018-06-24

Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 25 timmar

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Nahomy Guadron ska solidariskt med Creidne Thompson betala skadestånd till

Ormbunken Förvaltning Aktiebolag med 2 260 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

2. Nahomy Guadron ska solidariskt med Creidne Thompson betala skadestånd till
Ormbunken Förvaltning Aktiebolag med 2 260 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

3. Nahomy Guadron ska solidariskt med Creidne Thompson betala skadestånd till Futurum
Fastigheter i Örebro AB med 700 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

4. Nahomy Guadron ska solidariskt med Creidne Thompson betala skadestånd till
Karaffen Förvaltnings Aktiebolag med 1 040 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

5. Wanya Eriksson ska solidariskt med Nahomy Guadron betala skadestånd jämte ränta
enligt punkterna 1-4 ovan.

6. Ormbunken Förvaltning Aktiebolags skadeståndsyrkande avseende skador på Västra
Nobelgatan 22, Örebro avslås.
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 8

DOM
2019-07-04

Mål nr: B 1277-19

Förverkande och beslag
I beslag tagen sprayburk förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region
Bergslagen; beslagsliggare 2018-5000-BG66015, nr 1 ).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Anna-Karin Bergström får ersättning av staten med 19 550 kr. Av beloppet avser 15 640

kr arbete och 3 910 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 8

DOM
2019-07-04
meddelad i
Örebro

Mål nr: B 1277-19

Tilltalad
CREIDNE Bridín Thompson, 20010521-9208
Hertig Karls Allé 75 F Lgh 1003
703 40 Örebro

Offentlig försvarare:
Advokat Nadja Forss
Advokat Dick Levinson AB
Rademachergatan 14
632 20 Eskilstuna

Vårdnadshavare (part)
James Thompson, 19680212-2355
Hertig Karls Allé 75 F Lgh 1003
703 40 Örebro

Åklagare
Kammaråklagare Lars Duberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Örebro
Box 1634
701 16 Örebro

Målsägande
1. Futurum Fastigheter i Örebro AB, 556736-6215

Box 33500
701 35 Örebro

Företrädd av åklagaren

2. Karaffen Förvaltnings Aktiebolag, 556459-3837
Drottninggatan 11
702 10 Örebro

Företrädd av åklagaren
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 8

DOM
2019-07-04

Mål nr: B 1277-19

3. Ormbunken Förvaltning Aktiebolag, 556312-1093
Tegnérgatan 23
703 55 Örebro

Företrädd av åklagaren

___________________________________

DOMSLUT

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

2018-06-24 (3 tillfällen)
2. Ringa skadegörelse, 12 kap 2 § brottsbalken

2018-06-24

Åtal som den tilltalade frikänns från
Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken

2018-06-24

Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 30 timmar

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Skadestånd
1. Creidne Thompson ska solidariskt med Nahomy Guadron betala skadestånd till

Ormbunken Förvaltning Aktiebolag med 2 260 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

2. Creidne Thompson ska solidariskt med Nahomy Guadron betala skadestånd till
Ormbunken Förvaltning Aktiebolag med 2 260 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

3. Creidne Thompson ska solidariskt med Nahomy Guadron betala skadestånd till Futurum
Fastigheter i Örebro AB med 700 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

4. Creidne Thompson ska solidariskt med Nahomy Guadron betala skadestånd till
Karaffen Förvaltnings Aktiebolag med 1 040 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 juni 2018 till dess betalning sker.

5. Patrick Thompson ska solidariskt med Creidne Thompson  betala skadestånd jämte
ränta enligt punkterna 1-4 ovan.

6. Ormbunken Förvaltning Aktiebolags skadeståndsyrkande avseende skador på Västra
Nobelgatan 22, Örebro avslås.
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ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 8
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Mål nr: B 1277-19

Förverkande och beslag
I beslag tagen sprayburk och en kartongbit med utstansad text förklaras förverkade.
Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Bergslagen; beslagsliggare 2018-5000-
BG66012, nr 1-2).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Nadja Forss får ersättning av staten med 35 567 kr. Av beloppet avser 14 490 kr arbete,

11 385 kr tidsspillan, 2 579 kr utlägg och 7 113 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat enligt domsbilaga 1 med den justeringen att han i åtalspunkten 

3 andra raden efter beloppet 2 260 lagt till ”kronor”. 

 

Åklagaren har återkallat skadeståndstalan i den del den riktat sig mot Creidne 

Thompssons vårdnadshavare Kheda Thompson. Målet har i den delen avskrivits 

tidigare i dag. 

 

INSTÄLLNING 

 

Creidne Thompsson har förnekat gärningen under åtalspunkten 2 och erkänt 

gärningarna under åtalspunkterna 1 och 3–5. Hon har dock beträffande gärningen 

under åtalspunkten 4 gjort gällande att skadorna endast uppgått till 700 kr och att 

gärningen under alla förhållanden är att rubricera som ringa skadegörelse. Hon har 

beträffande gärningen under åtalspunkten 5 gjort gällande att skadorna endast 

uppgått till 1 040.  

 

Creidne Thompsson har medgett att utge yrkat skadestånd under åtalspunkterna 1 

och 3 samt 700 kr under åtalspunkten 4 och 1040 kr beträffande åtalspunkten 5. 

Hon har bestritt skadeståndsyrkandet under åtalspunkten 2 men vitsordat det yrkade 

beloppet i och för sig.  

 

Creidne Thompsson har inte haft något att erinra mot det särskilda yrkandet om 

förverkande. 

 

James Patrick Thompson har angett samma inställning till skadeståndsyrkandena 

som sin dotter. 
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Nahomy Guadron har beträffande samtliga åtalspunkter angett att hon varken kan 

erkänna eller förneka gärningarna eftersom hon inte minns dem.  

 

Nahomy Guadron har bestritt de enskilda anspråken men vitsordat yrkade belopp i 

och för sig utom åtalspunkten 4 där hon vitsordat 700 kr och åtalspunkten 5 där hon 

vitsordat 1 040 kr. 

 

Nahomy Guadron har medgett det särskilda yrkandet om förverkande. 

 

Wanya Eriksson har angett samma inställning till skadeståndsyrkandena som sin 

dotter. 

 

UTREDNINGEN 

 

Creidne Thompsson och Nahomy Guadron har hörts över åtalet. På åklagarens 

begäran har vittnesförhör hållits med polismännen Robert Göransson och Dejan Ilic 

samt med Viktor Karlsson Gréen. 

 

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av domsbilaga 1 

punkten 7, 1–4. 

 

DOMSKÄL 

 

Skuld m.m. 

Av utredningen har inledningsvis följande framkommit. Vittnet Viktor Karlsson 

Gréen färdades i bil när han såg två flickor, varav den ena höll på att spraya och den 

andra stod bredvid med en cykel. När flickorna cyklade från platsen följde Viktor 

Karlsson Gréen efter och tillkallade samtidigt polis. Han tog ett fotografi på 

flickorna. På fotografiet kan man se Nahomy Guadron skjutsa Creidne Thompsson 

på cykel och att Creidne Thompsson håller i, vad som visat sig vara en kartongbit 
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med orden Antifa Area utstansade. Polis kunde anträffa flickorna vid Tegnerskolan. 

I Creidne Thompssons jackficka påträffades en sprayburk med svart färg och i 

Nahomy Guadrons väska en sprayburk med röd färg. 

 

Creidne Thompsson har erkänt fyra av de fem gärningarna. Hennes erkännande 

vinner stöd av den berättelse hon lämnat och av den skriftliga bevisningen. Åtalet 

mot henne är styrkt med den begräsningen att annat inte är visat än att skadan under 

åtalspunkten 4 uppgått till 700 kr och under åtalspunkten 5 till 1 040 kr. Beloppet är 

framräknat med avdrag för mervärdesskatt eftersom det inte klart framgått om 

beloppen inkluderar mervärdesskatt eller inte.  

 

Creidne Thompsson har förnekat gärningen under åtalspunkten 2. Den 

omständigheten att Creidne Thompsson hemma hos sig haft en affisch från 

syndikaliströrelsen med bokstäverna SUF och en röd ring och att klottret innehåller 

just detta och är svart och rött är inte tillräckligt för en fällande dom. Åtalet mot 

henne ska därför i denna del ogillas. 

 

Tingsrätten övergår härefter till att pröva om Nahomy Guadron kan knytas till att i 

samförstånd med Creidne Thompsson gjort sig skyldig till aktuell brottslighet. 

 

Nahomy Guadron har berättat att hon, när hon får ångest, har väldigt svårt att 

minnas vad som hänt och att hon därför endast har minnen av smådetaljer. Nahomy 

Guadron har exempelvis berättat att hon minns att hon var tillsammans med Creidne 

Thompsson och gjorde mallen i papp och att de sprayade på en container, som inte 

omfattas av åtalet men som återfinns på de fotografier som polisen tog på platsen.  

 

Tingsrätten finner att det kan hållas för visst att Nahomy Guadron och Creidne 

Thompsson tillsammans har förövat skadegörelsen under åtalspunkterna 1, 3–5. 

Skälen för detta är att de tillsammans gjorde den aktuella mallen, att de färdades 

tillsammans på cykeln, att de när polisen kom hade varsin färgburk med olika färg, 
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som använts omväxlande på platserna och att de båda hade färg på sig. Dessa 

omständigheter är enligt tingsrätten tillräckligt för att även Nahomy Guadron ska 

dömas som gärningsman. Åtalet i dessa delar är alltså styrkt. 

 

När det gäller åtalspunkten 2 gör tingsrätten samma bedömning som gjorde ovan 

beträffande Creidne Thompsson. Åtalet ska således ogillas i denna del. 

 

När det gäller rubricering av gärningen under åtalspunkten 4 konstaterar tingsrätten 

att den i och för sig riktar sig mot en skola men finner vid en sammanvägd bedöm-

ning av omständigheterna att den trots det och framför allt vid beaktande av skadans 

obetydlighet ska bedömas som ringa skadegörelse. Övriga gärningar är att rubricera 

som åklagaren gjort. 

 

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska Creidne Thompsson och Nahomy 

Guadron solidariskt åläggas att betala skadestånd till målsägandena under punkterna 

1, 3–5 med de begräsningar som följer av vad tingsrätten funnit utrett om skadans 

storlek. Respektive vårdnadshavare ska solidariskt med sitt barn åläggas 

skadeståndsskyldighet. 

 

Skadeståndsyrkandet under åtalspunkten 2 ska ogillas eftersom åtalet ogillats i 

denna del. 

 

De särskilda yrkandena om förverkande är lagligen grundade och ska bifallas. 

 

Påföljd 

Creidne Thompsson 

Av utdrag ur belastningsregistret framkommer att Creidne Thompsson meddelats en 

straffvarning den 29 juni 2017. 
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Av yttrande från socialnämnden i Örebro kommun framgår att Creidne Thompsson 

numera lever under ordnade förhållanden och att socialnämnden bedömer att hon 

inte har något särskilt behov av vård eller annan åtgärd från socialtjänstens sida. Det 

framgår vidare att ungdomstjänst är en lämplig påföljd för henne med hänsyn till 

hennes person och övriga omständigheter. 

 

Creidne Thompsson har själv sagt att hon tror att det skulle vara bra för henne att gå 

på samtal enligt det ungdomskontrakt som lagts fram.  

 

Av vad Creidne Thompsson själv uppgett framstår det som att hon numera har en 

plan för sin framtid och tar ansvar för sin situation. Tingsrätten delar socialnämn-

dens uppfattning att det inte har framkommit att hon har något särskilt behov av 

insatser från socialtjänsten. Det saknas därför skäl att bestämma påföljden för henne 

till ungdomsvård. Påföljden ska istället bestämmas till ungdomstjänst, eftersom 

Creidne Thompsson är lämplig för ungdomstjänst och har samtyckt till att dömas 

till ungdomstjänst. Antalet timmar ungdomstjänst ska, med beaktande av att 

Creidne Thompsson vid tiden för gärningen var 17 år gammal, bestämmas till 30 

timmar, vilket motsvarar 14 dagars fängelse för en vuxen person. 

  

Nahomy Guadron 

Nahomy Guadron förkommer inte tidigare i belastningsregistret. 

 

Av yttrande från socialnämnden i Örebro kommun framgår att Nahomy Guadron 

har en fungerande hemsituation och att hon inte har något särskilt behov av vård 

eller annan åtgärd från socialtjänstens sida. Det framgår vidare att ungdomstjänst är 

en lämplig påföljd för henne med hänsyn till hennes person och övriga 

omständigheter. 

 

Nahomy Guadron har uppgett att hon tror att det skulle vara bra för henne att få gå 

och prata med någon och är därför positiv till ungdomsvård. 
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Det har framkommit att Nahomy Guadron, åtminstone fram till dess att hon fyller 

18 år, har en pågående samtalskontakt. Mot den bakgrunden delar tingsrätten 

socialnämndens bedömning att hon inte har något särskilt behov av insatser från 

socialtjänsten. Det saknas därför skäl att bestämma påföljden för henne till 

ungdomsvård. Påföljden för Nahomy Guadron ska istället bestämmas till 

ungdomstjänst, eftersom hon är lämplig för ungdomstjänst och har samtyckt till att 

dömas till ungdomstjänst. Antalet timmar ungdomstjänst, ska med beaktande av att 

Nahomy Guadron vid tiden för gärningen var 16 år gammal, bestämmas till 25, 

vilket motsvarar 14 dagars fängelse för en vuxen person. 

 

Övrigt 

Creidne Thompsson och Nahomy Guadron ska betala 800 kr vardera till 

brottsofferfonden. En sådan avgift får alla som döms för brott med fängelse i 

straffskalan betala. 

 

De offentliga försvararna ska tillerkännas begärd ersättning. Dessa kostnader ska 

med hänsyn till Creidne Thompssons och Nahomy Guadrons ekonomiska 

förhållanden stanna på staten. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 

Domen får överklagas. Överklagandet, som ställs till Göta hovrätt, ska ha kommit 

in till tingsrätten senast den 25 juli 2019. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Marinette Gustafsson 

______________________________________________________________ 

I avgörandet har chefsrådmannen Marinette Gustafsson samt nämndemännen 
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Henrik Asplund, Inga-Lill Eriksson och Jens- Mikael Larsson deltagit. Tingsrätten 

är enig. 
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

