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R-MS ./. riksåklagaren ang. stöld 
(Göta hovrätts dom den 5 september 2019 i mål B 2233-19) 
 
Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om den gärning 
som hovrätten funnit styrkt är att bedöma som stöld enligt 8 kap. 1 § 
brottsbalken eller ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken samt i fråga om 
påföljd. 
 
Riksåklagaren därefter förelagts att svara skriftligen på överklagandet. 
 
Jag vill anföra följande 

Inställning 
R-MS bör dömas för ringa stöld till 120 dagsböter om 100 kr. 

Bakgrund 
R-MS har dömts för stöld till villkorlig dom jämte 30 dagsböter om 100 kr.  
 
Enligt det åtal domstolarna funnit styrkt har R-MS olovlig tagit tre tallrikar och 
en ljusstake till ett sammanlagt värde av 1 166 kr som tillhörde Cervera AB. 
Det hände den 4 februari 2019 på Cervera Bolagsvägen i Örebro, Örebro 
kommun. Tillgreppet innebar skada. R-MS begick gärningen med uppsåt att 
stjäla. 

Överklagandet till Högsta domstolen 
R-MS yrkar i första hand att hon ska frikännas, i andra hand att gärningen ska 
rubriceras som ringa stöld och, i allt fall, att påföljden ska sättas ned. 

Grunderna för min inställning och min bedömning 
Genom Högsta domstolens meddelade prövningstillstånd är det avgjort att R-
MS ska dömas för att på tid och plats som anges i åtalet uppsåtligen ha tillgripit 
varor till ett sammanlagt värde av 1 166 kr, vilket inneburit skada för 
målsäganden. 
 
Högsta domstolen har i dom den 10 december 2019 (mål B 6140-18) bestämt 
att värdegränsen för ringa stöld vid butikstillgrepp numera ska uppgå till 1 250 
kr. Eftersom R-MS i en butik tillgripit varor till ett sammanlagt värde av 1 166 
kr, och då det inte föreligger några omständigheter kring gärningen som 
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medför att denna ändå ska bedömas som stöld, ska R-MS istället dömas för 
ringa stöld. 
 
Påföljden bör bestämmas till 120 dagsböter om 100 kr (se riksåklagarens 
rekommendationer om normalstraff vid butikstillgrepp, bilaga).  

Bevisning m.m. 
Jag åberopar inte någon bevisning. Målet kan avgöras på handlingarna. 
 
 
 
Petra Lundh 

 
My Hedström 

 
 
 
 
Bilaga 
Riksåklagarens rekommendationer om normalstraff vid butikstillgrepp 
 
Kopia till 
Utvecklingscentrum 
Åklagarkammaren i Örebro (AM-17970-19) 
 


	R-MS ./. riksåklagaren ang. stöld
	Inställning
	Bakgrund
	Överklagandet till Högsta domstolen
	Grunderna för min inställning och min bedömning
	Bevisning m.m.


