
JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
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DOM B 3403-09
2009-12-30
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Tilltalad

Åklagarkammaren i Jönköping

RONALD Valter Fast, 391127-5539
Törnskatevägen 65
331 41 Värnamo

Påföljd m.m. 

Jönköping

Kammaråklagare Klas Lorefors

Offentlig försvarare:
Advokat Sture Larsson

Stora Torget 1
575 31 Eksjö

3 kap 5 § brottsbalken
Begångna brott Lagrum   
Misshandel

Dagsböter 30 å 100 kr

Advokaten Sture Larsson AB

DOMSLUT

Brottsofferfond

Ersättning

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

Sture Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 6 844 kr. Av beloppet avser
4 080 kr arbete, 1 015 kr tidsspillan, 380 kr utlägg och 1 369 kr mervärdesskatt. Av
denna kostnad ska Ronald Fast till staten återbetala 2 000 kr.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 2243
550 02  Jönköping

Östra Storgatan 33 A 036-15 67 95 måndag - fredag 
08:00 - 16:00

www.jonkopingstingsratt.dom.se

jonkopings.tingsratt@dom.seE-post: 
036-15 65 00
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YRKANDE 

 
Åklagarens yrkande, se bilaga nr 1. 

 
DOMSKÄL 

 
Följande är upplyst såsom ostridigt. Folkets Park i Värnamo drivs genom en kom-

munal stiftelse. Ronald Fast har haft mångåriga uppdrag inom stiftelsen, bland an-

nat som dess ordförande och vice ordförande. Verksamheten upprätthålls på ideell 

basis av bland andra ledamöter i stiftelsens styrelse, däribland Ronald Fast samt 

vittnet Lennart Stockhaus. De har framförallt skött driften av minigolfbanan och 

den intill denna liggande serveringen. 

 
ANSVARSDELEN 

Ronald Fast har erkänt att han gjort sig skyldig till ringa misshandel i form av ett 

slag med öppen hand som träffat i ansiktet på Rasko Kardovic.  

 
Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat, utöver förhör med Ronald Fast, 

förhör med målsäganden Rasko Kardovic samt vittnesförhör med dennes kamrat 

Sebastian Sandquist. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat fotografier 

avseende hur Rasko Kardovics kinder såg ut efter händelsen. 

 
Ronald Fast har som muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med Lennart Stock-

haus. 

 
Genom den sålunda framlagda bevisningen är det utrett att Rasko Kardovic den 

aktuella dagen befann sig med sin cykel vid minigolfbanan i Folkets Park. Han blev 

där tillsagd av Ronald Fast att inte cykla på de mattförsedda banorna. Rasko Kardo-

vic begav sig då ifrån Folkets Park. – Ronald Fast har här uppgett att Rasko Kardo-

vic kallade honom ”gubbdjävel” innan han begav sig från parken. – Någon timme 

senare återkom Rasko Kardovic på sin cykel till Folkets Park, där han med cykeln 

tog sig upp på serveringsverandan under tak. Han blev då tillsagd av Ronald Fast att 

han inte fick vara där. Rasko Kardovic cyklade eller ledde cykeln nerför trappan 
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från serveringsverandan. Han stannade nedanför trappan där Ronald Fast kom fram 

till honom och gav honom, som tingsrätten funnit utrett, två slag med öppen hand i 

ansiktet. – Rasko Kardovic har uppgett att det var fråga om två slag. Denna uppgift 

vinner stöd av Sebastian Sandquists vittnesmål, då denne, med viss tveksamhet om 

det exakta antalet, har berättat om upp mot fyra slag. Ronald Fast har själv uttryckt 

osäkerhet i fråga om antalet slag; han har inte uteslutit att det kan ha rört sig om två 

slag. Genom vad som framkommit finner tingsrätten utrett att det varit fråga om två 

slag. 

 
Rasko Kardovic har därutöver uppgett följande. När han hade tagit sig ner från 

serveringsverandan sa Ronald Fast till honom att gå därifrån. Han frågade då ”Var-

för då?”, varpå han fick de två örfilarna. Efter det första slaget sa han ”gubbdjävel” 

till Ronald Fast. Av slagen, som gjorde ont, fick han en rodnad på höger kind under 

någon timme. – Han har träffat på Ronald Fast tidigare några gånger. Han vet att det 

förekommer skadegörelse i Folkets Park och att de som arbetar där är irriterade över 

att det är så mycket ungdomar i parken. På kvällarna är det dock äldre ungdomar 

som är där.  

 
Ronald Fast har uppgett följande. När han öppnade Folkets Park den aktuella da-

gen fick han först sopa ihop upp mot 75 ölburkar som hade tillkommit under ung-

domarnas framfart i parken föregående kväll. Han har träffat på Rasko Kardovic i 

de olika ungdomsgängen vid flera tillfällen och han förknippade denne också med 

ölburkarna som han hade plockat upp. Ungdomsgängen har ställt till stort besvär för 

dem i parken under hela säsongen. De är allmänt uppkäftiga och de bryr sig inte om 

att man säger till dem. Det har vid flera tillfällen kommit till bråk verbalt mellan 

ungdomarna och de som sköter minigolfbanan och serveringen. Han vet inte helt 

säkert vem av ungdomarna som har gjort vad, eftersom de befinner sig i parken på 

kvällarna och förstör, vilket de som arbetar där upptäcker först följande dag. – An-

ledningen till att han utdelade slag mot Rasko Kardovic var hela situationen den 

dagen med okvädingsord tidigare och vad han uppfattade som allmänt provocerande 

beteende från dennes sida. Han ville med slagen inge lite respekt. Det var inget sär-

skilt i Rasko Kardovics beteende just vid tillfället som utlöste slagen. 
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Sebastian Sandquist har uppgett att Rasko Kardovic uttalade ”Javisst, gubbdjä-

vel!” innan han på Ronald Fasts uppmaning tog sig ner från serveringsverandan och 

således innan Ronald Fast utdelat något slag mot Rasko Kardovic. 

 
Tingsrättens bedömning 

 
Ronald Fasts erkännande vinner stöd av övrig utredning. Genom vad som sålunda 

framkommit finner tingsrätten utrett att Ronald Fast utdelat två slag med öppen 

hand som träffat i ansiktet på Rasko Kardovic. Slagen har tillfogat Rasko Kardovic 

övergående smärta och rodnad. Härigenom har Ronald Fast gjort sig skyldig till 

misshandel, vilken, med hänsyn till det ringa måttet av våld och till den snabbt 

övergående smärtan, ska bedömas som ringa. 

 
PÅFÖLJDSDELEN  

Ronald Fast är tidigare ostraffad. För den gärning som han befunnits skyldig till ska 

han enligt gängse praxis ådömas ett lägre bötesstraff. 

 
Ronald Fast har yrkat att han i första hand ska meddelas påföljdseftergift på grund 

av att hans handlande har föranletts av provocerande beteende från ungdomsgängen 

i allmänhet under lång tid och från Rasko Kardovics sida i synnerhet tidigare under 

den aktuella dagen samt i andra hand att påföljden, i stället för dagsböter, ska be-

stämmas till penningböter. 

 
Enligt 29 kap 6 § brottsbalken ska rätten meddela påföljdseftergift om det med hän-

syn till någon omständighet som avses i 5 § i samma kapitel är uppenbart oskäligt 

att döma till påföljd. Denna reglering av påföljdseftergift, som enligt sin ordalydelse 

således är knuten till så kallade billighetshänsyn i nämnda 5 §, infördes 1989 och 

ersatte då den tidigare, mer allmänt hållna, regleringen i 33 kap 4 § 3 st. brottsbal-

ken, vilken gav rätten möjlighet att lägga olika typer av omständigheter till grund 

för bedömningen om det var uppenbart att påföljd för brottet inte var erforderlig. Av 

kommentaren till brottsbalken (29 kap 3 §) framgår följande.  
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Det bör i sammanhanget påpekas att bestämmelsen om påföljdseftergift i 29 kap 6 § 
är begränsad till fall där det föreligger någon sådan omständighet som avses i 29 
kap 5 §. I motsats till vad som tidigare gällde är det således inte numera möjligt att 
meddela påföljdseftergift enbart med hänvisning till omständigheter som är hänför-
liga till brottets straffvärde. 
 
De omständigheter som enligt den nuvarande regleringen ska kunna läggas till 

grund för beslut om påföljdseftergift är sådan som är hänförliga till gärningsman-

nens personliga förhållanden eller hans handlande efter brottet, s.k. billighetshän-

syn. I den katalog som upptas i 29 kap 5 § brottsbalken nämns  

- att den tilltalade har drabbats av allvarlig kroppsskada,  

- att han har vidtagit åtgärder för att förebygga skadliga verkningar av brottet,  

- att den tilltalade har frivilligt angett sig,  

- att den tilltalade lider men på grund av att han till följd av brottet utvisas ur riket,  

- att den tilltalade till följd av brottet drabbas av arbetsrättsliga följder,  

- att den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt 

av ett straff,  

- att ovanligt lång tid har förflutit sedan brottet eller  

- att det finns andra billighetsskäl anknutna till den tilltalades person eller hans 

handlande efter brottet.  

 
Ingen av dessa omständigheter föreligger för Ronald Fasts del.  

 
Tingsrätten konstaterar att slutsatserna i det rättsfall, NJA 1967 s. 384, som i målet 

åberopats till stöd för yrkandet om påföljdseftergift, numera torde ha begränsad 

giltighet, främst beroende på att regleringen om när påföljdseftergift kan komma 

ifråga har ändrats i enlighet med vad som framgått ovan. Vidare har synen på vux-

nas rätt att utöva våld mot barn ändrats sedan rättsfallet kom. Som exempel kan 

noteras att barnaga förbjöds formellt i lag 1979 samt att FN:s barnkonvention ratifi-

cerades av Sverige 1990.  

 
Något utrymme för att meddela påföljdseftergift föreligger således inte.  
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Frågan är då om det har förekommit några andra omständigheter som kan påverka 

den påföljd som ska ådömas Ronald Fast. Någon förmildrande omständighet hän-

förlig till själva gärningen föreligger inte. Varken våldet eller följderna av detta är 

av mindre omfattning än vad som är det gängse när örfilar har bedömts som ringa 

misshandel. Huruvida slagen utdelats med handflatan eller med handryggen saknar, 

enligt tingsrättens mening, betydelse i sammanhanget. Det bör också beaktas att det 

är fråga om en vuxen person som utövar våld mot ett barn. Denna omständighet 

verkar snarare i skärpande riktning. 

 
Ronald Fast har gjort gällande att Rasko Kardovic genom okvädingsord och en ovil-

ja ett lyda tillsägelser har i sådan utsträckning provocerat honom att gärningen bör 

bedömas som mindre allvarlig. Ronald Fast har dock inte påstått att något sådant 

beteende från Rasko Kardovics sida varit för handen vid det tillfälle då örfilarna 

utdelades. Ronald Fast har inte påstått att han handlat i hastigt mod med begränsad 

möjlighet att besinna sig. I stället har han förklarat sitt handlande med den bristande 

respekt som Rasko Kardovic tidigare under dagen visat honom och att han utdelat 

slagen för att sätta sig i respekt.  

 
Att ett barn visar bristande respekt inför en vuxen kan aldrig av den vuxne åberopas 

som någon typ av förmildrande omständighet när det gäller att använda våld mot 

barnet. De nu nämnda omständigheterna leder därför, enligt tingsrättens mening, 

inte till att gärningen bör bedömas mildare än vad som är fallet med andra fall av 

ringa misshandel utövade på samma sätt. Straffvärdet hos den av Ronald Fast be-

gångna misshandeln ska bedömas till 30 dagsböter.  

 
Fråga är då om dagsbotens belopp bör jämkas med tillämpning av 25 kap 2 § 

brottsbalken. HD har i rättsfallet NJA 1999 s. 286 uttalat att jämkning bör kunna 

ske om brottet straffvärdesmässigt ligger vid den nedre gränsen för dagsböter och 

det vid en samlad bedömning av omständigheterna framstår som stötande eller obil-

ligt mot gärningsmannen att tillämpa vanliga principer för dagsbotsbeloppets be-

stämmande. HD uttalar vidare att även vid misshandelsbrott kan omständigheterna 

vara sådana att en jämkning av dagsbotsbeloppet bör ske. Inte minst vid brott som 
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består i tillrättaförande av underåriga visar rättspraxis att omständigheterna kan va-

riera högst väsentligt. 

 
Ronald Fast har beskrivit hur de ideellt arbetande personerna i Folkets Park under 

lång tid ständigt har trakasserats av ungdomsgäng som skräpat ner, förstört, försökt 

stjäla parkens egendom samt bemött dem med okvädingsord och annat respektlöst 

beteende. Ronald Fast har uppgett att Rasko Kardovic har funnits med vid flera av 

dessa tillfällen. Dessa uppgifter vinner stöd av vittnet Lennart Stockhaus uppgifter 

och får tas för goda. Det kan inte förnekas att det kan vara förståeligt om Ronald 

Fast och hans medarbetare i parken har känt en påtaglig frustration över sakernas 

tillstånd. Som tingsrätten konstaterat ovan är Ronald Fasts åtgärd att på grund av 

denna frustration ge Rasko Kardovic örfilar inte på något sätt ursäktlig och som 

redan konstaterats har han gjort sig skyldig till misshandel. Annat är dock inte visat 

än att misshandeln varit av mycket lindrig art. Ronald Fasts inkomst utgörs enligt 

uppgift av pension med 12 000 kr per månad efter skatt. Vid en samlad bedömning 

finner tingsrätten att det får anses oproportionerligt om Ronald Fast på grund av det 

inträffade skulle förpliktas utge knappt sextusen kronor i böter, vilket blir resultatet 

om vanliga principer för dagsbotsbestämningen tillämpas i detta fall. 

 
Med hänsyn till det anförda föreligger särskilda skäl att jämka dagsbotsbeloppets 

storlek till 100 kronor.  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga nr 2 (Dv 400) 

Överklagandeskrift, ställd till Göta hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast 

den 20 januari 2010. Prövningstillstånd krävs 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Nils Karlberg 
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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 över-
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
finns dock inte någon möjlighet till anslutning-
söverklagande.

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.


