
SAMMANFATTNING 

 

Inledning 

 

Efter en tid av spaning, hemlig kameraövervakning och hemlig telefonavlyssning 

gjorde polisen i februari 2020 ett större tillslag i anledning av misstänkt 

narkotikabrott i Vårberg. Ett tiotal personer frihetsberövades. Åtal väcktes sedan i 

september månad 2020 mot 23 personer för bl.a. grovt narkotikabrott, 

narkotikabrott, ringa narkotikabrott, penningtvättsbrott och människohandel. 

Huvudförhandling i målet ägde rum under 23 dagar under perioden september till 

december 2020. Bevisningen i målet har huvudsakligen bestått av filmer från 

hemlig kameraövervakning och telefonsamtal från hemlig avlyssning. 

 

Tingsrätten dömer nu 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg m.m. 

under perioden november 2019 till februari 2020. 

 

Sju personer döms för grovt narkotikabrott bestående i att de tillsammans och i 

samförstånd i en gemensam brottsplan bedrivit narkotikaförsäljning i framförallt 

Vårberg. Utredningen visar att verksamheten bedrivits organiserat med en 

försäljningsplats i en trappuppgång med narkotikagömmor samt med förvaring av 

narkotika i förrådsutrymmen där också förpackning skett. Vidare har omfattande 

samarbete mellan personerna ägt rum och marknadsföring skett via en särskild 

telefon. Påföljden bestäms till fängelse mellan ett år och två år och tio månader, 

varvid hänsyn har tagits till de dömdas unga ålder. En person döms till 

ungdomsvård. Tre av de dömda ska vara fortsatt häktade. 

 

Ytterligare personer döms för narkotikabrott av normalgraden och medhjälp till 

narkotikabrott samt för ringa narkotikabrott. För ett par av de tilltalade har 

straffminimum för narkotikabrott underskridits på grund av långa frihetsberövanden 

och påföljden har därför bestämts till dagsböter. 

 



Tingsrätten förverkar vidare i beslag tagen narkotika med tillbehör och större summor 

kontanter. 

 

Åtal för människohandel m.m. 

 

Åtalet för människohandel, där en person påstås ha rekryterat två underåriga 

personer i syfte att exploatera dem i narkotikaförsäljning, ogillas. Utredningen visar 

inte att den tilltalade har rekryterat de båda ungdomarna till narkotikaförsäljning. 

Enbart den omständigheten att den tilltalade har haft några enstaka telefonsamtal i 

narkotikarelaterade frågor med dem är inte tillräckligt för att det ska anses utrett att 

denne också rekryterat ungdomarna. 

 

En ytterligare förutsättning för ansvar för människohandel är att offren befunnit sig 

i en situation som inneburit nödläge för dem. Åklagaren har gjort gällande att 

nödläget har bestått i att målsägandena befunnit sig i en kriminell, våldsam och 

socialt nedbrytande miljö som riskerade att allvarligt skada deras hälsa och 

utveckling. En sådan situation skulle enligt tingsrättens mening i och för sig kunna 

innebära ett nödläge i lagens bemärkelse. Utredningen i målet ger dock inte stöd för 

att målsägandena befunnit sig under sådana omständigheter som inneburit att de 

varit förhindrade att bestämma själva över sitt agerade eller sin situation. Inte heller 

i övrigt har det presenterats sådan utredning som visar att de befunnit sig i en sådan 

verkligt svår situation som inneburit nödläge för dem. 

 

Tingsrätten ogillar vidare ett utvisningsyrkande mot den tilltalade i denna del då det 

vid en helhetsbedömning, där hans brottslighet och anknytning till Sverige beaktats, 

inte föreligger synnerliga skäl att utvisa honom. 

 

Ersättningsskyldighet för entledigad försvarare 

 

En advokat, som efter att ha vidarebefordrat brev till en häktad tilltalad entledigades 

som offentlig försvarare, ska ersätta staten för merkostnader som detta vållade med 

230 000 kr. Beloppet motsvarar kostnader för den nye försvararens inläsning av 

målet och vissa omställningskostnader för övriga försvarare som uppkommit mot bakgrund av 

att tingsrätten med kort varsel fått ställa in förhandlingsdagar. 


