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Beslutat av: rådmannen Katarina Lindgren
Pa grund av förbiseende har ersättningen för utlägg kommit att anges med felaktigt belopp.
Beloppet ska rätteligen vara 2 316 kr.
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Skadestånd
Robert Lindahl ska utge skadestånd till Sekretess A med 155 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 november 2015 till dess betalning sker.
Häktning m.m.
Robert Lindahl ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 5 kap 1 § brottsbalken och 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska fortsätta att vara tillämpliga på uppgifter som kan röja målsägandens identitet
samt på övriga uppgifter om enskilds förhållanden som lagts fram vid förhandling inom
stängda dörrar och som finns i promemorian (aktbil 9) och förundersökningsprotokoll (sid. 4,
13-15, 17, 20, 22-24, 26-33 och 36 i aktbil 19). Detsamma ska gälla uppgift om enskilds
personliga förhållanden i ljud- och bildupptagningar av förhör som hållits vid förhandling
inom stängda dörrar. Vidare ska detsamma gälla identitetsuppgifter i domsbilaga till denna
dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Håkan Lundström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 85 385 kr. Av beloppet
avser 46 872 kr arbete, 19 120 kr tidsspillan, 2 196 kr utlägg och 17 077 kr
mervärdesskatt.
2. Carolina Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 72 615 kr. Av beloppet avser 40 688 kr arbete, 14 699 kr
tidsspillan, 2 705 kr utlägg och 14 523 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Robert Lindahl ska dömas för grov våldtäkt mot barn, 6
kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken, alternativt våldtäkt, 6 kap 1 § 2 st brottsbalken,
enligt följande:

Robert Lindahl har den 6 november 2015 i sin bostad genomfört
sexuella handlingar med A, som var 14 år, som med hänsyn till
kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Lindahl har
otillbörligen utnyttjat att A på grund av berusning befann sig i en
särskilt utsatt situation. De sexuella handlingarna har bestått i att
Lindahl utfört oralsex på A för att sedan penetrera henne vaginalt med
en dildo.

Lindahl begick gärningen med uppsåt. Lindahl hade åtminstone skälig
anledning att anta att A var under 15 år.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Lindahl otillbörligen utnyttjat
A:s berusning och missbrukat ett särskilt förtroende.

Målsäganden har yrkat att Robert Lindahl ska förpliktas att till henne betala
skadestånd med 180 000 kr, varav 150 000 kr för kränkning och 30 000 kr för
psykiskt och fysiskt lidande, samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 november
2015 till dess betalning sker.

A har biträtt åtalet.

Robert Lindahl har förnekat brott. Han har därvid gjort gällande dels att han inte
utfört påstådda sexuella handlingar och dels att han varken insåg eller hade skälig
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anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Han har bestritt skadeståndsskyldighet och inte vitsordat något belopp som i och för sig skäligt.

----

Robert Lindahl har som anhållen och häktad varit berövad friheten sedan den
10 november 2015.

UTREDNINGEN

Robert Lindahl har hörts. På åklagarens åberopande har hållits målsägandeförhör
med A samt vittnesförhör med Saga Engström, A:s moder (se sekretessbilaga) och
kuratorn Ingela Harlin. Vidare har åklagaren åberopat protokoll över
platsundersökning, sms-meddelanden och fotografier.

Av protokollet över platsundersökningen framgår bl.a. följande: Den aktuella
bostaden är ett fristående äldre ett och ett halvt hus. Nedre planet består av hall,
kök, ett mindre rum, vardagsrum och toalett med klädrum och pannrum innanför.
Det finns ingen dörr till vardagsrummet och inte heller mellan toaletten och
klädrummet. För att ta sig från övre planet till toaletten måste man passera två
dörrar innan man går genom köket och förbi öppningen till vardagsrummet.

Ett av fotografierna föreställer åtta burkar Kopparbergs cider och en flaska Absolut
vodka. Framför flaskorna finns en karta tabletter. Ett annat fotografi föreställer
händer som håller i flaskor om 50 cl med Eriksbergs öl. Det tredje fotografiet
föreställer den dildo som återfunnits i en garderob i Robert Lindahls bostad.

Åklagaren har åberopat följande sms-konversation mellan Robert Lindahl och A
från den 6 november 2015:
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Från Robert Lindahl till A skickat kl. 17.31.07: Vilket buafrö du är. med
glimten i ögonen.. våran hemlis okej.. hi hi…

-

Från A till Robert Lindahl skickat kl. 17.31.59: Vilken av dom? Hihi

-

Från Robert Lindahl till A skickat kl. 17.34.09: Ja vilken du vill göra

-

Från A till Robert Lindahl skickat kl.17.34.34: Haha du vet att jag inte säger
nåt

-

Från Robert Lindahl till A skickat 17.35.02:- Kanon

-

Från Robert Lindahl till A skickat 17.43.42: Vi får skapa nå nya. Du är go å
prata me

Vidare har åklagaren åberopat följande sms mellan A och Robert Lindahl från den
7 november 2015:
-

Från A till Robert Lindahl: Kan du få pengar av mig, men vi tänkte om vi
skulle smutta lite ikväll

-

Från Robert Lindahl till A: Japp.är på väg dit nu (smiley)

-

Från A till Robert Lindahl: Kopparbergs cider, vodka, är önskemål från alla,
puss och kram

-

Från Robert Lindahl till A: Jo men lugnt ikväll..

-

Från A till Robert Lindahl: Haha, vi ska ta det lugnt

Av förhören framgår följande. Robert Lindahl är bosatt i Södra Bredåker utanför
Boden. Hans dotter Elisabeth bor stor del av tiden hos honom. Sommaren 2015
lärde Elisabeth känna A. Elisabeth är 15 år gammal och började i årskurs 9 hösten
2015. A fyllde 14 år under sommaren 2015 och började i årskurs 8 i höstas. Från det
att Elisabeth och A lärde känna varandra har A ofta sovit över hos Elisabeth och
Robert Lindahl, ibland flera dagar i sträck. Fredagen den 6 november 2015 sov A
och vittnet Saga över hos Robert Lindahl och hans dotter. De sov även över
följande natt. Måndagen den 9 november 2015 gjordes en anmälan om att Robert
Lindahl förgripit sig sexuellt mot A.
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Målsäganden
Hon fyllde 14 år i juni 2015. Hon är alltså född 2001 och går i årskurs 8. Hon och
Saga började umgås i april 2015. Genom en gemensam vän lärde hon känna Robert
Lindahls dotter Elisabeth. Saga och Elisabeth är 15 år och går i årskurs 9. Elisabeth
fyller år på vintern, troligen i februari. Hon och Elisabeth började umgås mycket
under sommaren 2015 och hon har sovit över hos Elisabeths mamma i Heden och i
Bredåker. Hon har ofta sovit över i Bredåker och ibland har hon gjort det flera
nätter i sträck. Första gången hon sov över i Bredåker jobbade Robert Lindahl natt.
Hon och Elisabeth drack då av hans sprit. Robert Lindahl sa efteråt att han märkt att
de tagit av spriten men att han inte skulle säga något till hennes mamma. De har inte
druckit fler gånger där eller annars förrän vid det aktuella tillfället.

Hon fick ett bra intryck av Robert Lindahl redan från början. Han var trevlig, snäll
och pratade mycket. Hon fick förtroende för honom och de har haft en nära relation.
De har pratat mycket. Ibland har de gjort det när Elisabeth inte varit med. Han har
varit förstående och lyssnat när hon berättat om skolan och om bråken med
föräldrarna. Hennes relation till föräldrarna har inte varit så bra och de har bråkat
mycket. Hon har haft en närmare relation till honom än till andra kamraters
föräldrar, men hon har inte uppfattat honom som en fadersfigur utan sett honom
som någon man kan prata med, en kompis pappa.

Hon är säker på att Robert Lindahl visste hennes ålder. Robert Lindahl visste att
hon går i 8:an och att hon är 14 år. Hennes föräldrar har berättat att hon är ett år
yngre än Elisabeth. Det har hon också sagt. Första gången hon träffade Robert
Lindahl frågade han vilken skola och vilken årskurs hon gick i. Hon sa att hon
skulle börja 8:an. Hon har haft problem i skolan och därför pratat mycket med
Robert Lindahl om skolan.

Helgen den 6 november skulle Saga, Elisabeth och hon umgås. De planerade att
dricka alkohol och fara in till Boden. Hon och Saga köpte två liter hembränt vin.
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Vinet förvarades i en större och en mindre flaska, Hennes pappa skjutsade henne
och Saga till Bredåker. De åkte dit vid 16-17-tiden. Hennes pappa sa att de inte fick
fara in till Boden och Sagas fosterpappa hade enligt Robert Lindahl sagt att de inte
fick gå utanför gården. De ändrade därför planerna. Elisabeth visste om att de hade
vin med sig. Hon vet inte om Elisabeth sagt det till Robert Lindahl. Hon och Saga åt
middag innan de gick upp till Elisabeths rum. Hon gick sedan ner och pratade med
Robert Lindahl om skolan, precis som hon brukade göra. Robert Lindahl drack öl
och vin. Han hade ett halvfullt ölglas som han räckte till henne och sa att hon skulle
vara tyst om att hon fått dricka. Hon berättade att de hade sprit i väskan och att de
tänkte åka ut och dricka. Robert Lindahl sa att det var bättre att de var där och
drack, så han hade koll på dem. De fick alltså klartecken till att dricka alkohol om
de gjorde det hemma. Hon gick upp till Elisabeths rum och berättade vad han sagt.
Elisabeth blev arg att han sagt det till henne - A - och inte till Elisabeth. Hon gick ut
och rökte och Elisabeth pratade med Robert Lindahl. De tog spriten med sig ner och
tog fram glas. Robert Lindahl hjälpte till att ta fram glas. Robert Lindahl bad
Elisabeth hämta vin till honom av hans eget vin. Elisabeth drack av Robert Lindahls
vin för hon gillade inte deras vin. De fick öl av Robert Lindahl. Eftersom Robert
Lindahl tidigare bjudit henne på öl frågade hon om de kunde få var sin öl. Robert
Lindahl, som hade åtta öl i kylen, sa att de fick ta så många de ville. Det var fråga
om starköl av märket Eriksberg. Hon och Saga tog var sin öl. Saga har tagit fotot av
ölen de fick. De satt sedan nästan hela kvällen i köket, förutom då de var ute och
rökte. Hon och Kevin, som anlänt under kvällen, körde fyrhjuling en stund. Robert
var mest i vardags-rummet och lite i köket. Hon och Saga blev berusade. Hon vet
inte riktigt om även Elisabeth blev det. Hon har svårt att säga hur mycket hon drack,
men uppskattningsvis drack hon nog fem öl och tre glas vin. Hon tyckte att det var
en kul sak att dricka men spydde senare på kvällen. Det skedde ungefär när Kevin
skulle åka hem sedan Robert Lindahl sagt till att Kevin skulle fara hem då flickorna
var fulla. De stod alla i hallen när hon kände att hon började må illa. Hon tog sig ut
på bron och spydde över broräcket. Hon minns inte var Robert Lindahl var just då
men han kom ut med vatten till henne. Under kvällen ramlade Saga in i en dörr och

8
LULEÅ TINGSRÄTT
Brottmålsenheten
Beredning

DOM
2016-01-04

B 2657-15

hon in i en vägg. De var fulla och ramlade en del. Under kvällen lutade hon sig mot
en fontän som stod intill kökssoffan så att det rann ut vatten som hon fick torka upp.
När hon skulle öppna en öl spillde hon öl. Robert Lindahl var lite påverkad. Han
såg att de drack och han visste att de druckit mycket alkohol. Det märktes också att
de var berusade. När de blev alltför upplivade sa han att de skulle ta det lugnt.
Rätt tidigt under kvällen spillde hon vin på byxorna. Byxorna var nya och fläcken
syntes tydligt. Robert Lindahl hällde salt på fläcken, Sedan fick hon gå till toaletten.
Robert Lindahl sa åt henne att ta av sig byxorna, vilket hon gjorde. Byxorna sattes i
en skurhink som Robert Lindahl hade vatten och medel i för att ta bort fläcken. Hon
fick låna ett par byxor av Robert Lindahl. När hon tog på sig byxorna kramade han
henne och tog på hennes rumpa, men han sa inget. Då gick därifrån eftersom hon
tyckte det var obehagligt. Hon blev också förvånad och förstod inte riktigt vad han
gjorde. Robert Lindahl har vid andra tillfällen gett henne komplimanger. Vid ett
tillfälle kommenterade han hennes och Elisabeths byxor och sa att de fick snygga
rumpor i byxorna. Hon tyckte att det var lite annorlunda eller konstigt att en vuxen
man sa så. Hon tog det som en komplimang men upplevde det som obehagligt.

Kevin åkte hem vid 23-tiden. Hon gick in efter att hon spydde. Elisabeth gick upp
till sovrummet så hon och Saga blev kvar nere. Hon lade sig i vinkelsoffan i
vardagsrummet. Saga ville att hon skulle följa med henne upp, men Robert Lindahl
sa att hon skulle sova där nere eftersom hon hade spytt. När Saga ville ha med en
hink upp sa Robert Lindahl att Saga skulle sova uppe och hon nere. Hon var då
väldigt full och på väg att somna så hon minns inte vad hon tänkte. Saga gick på
toaletten, rökte och gick sedan upp.
Hon låg kvar i soffan och Robert tittade på tv. Hon vet att han pratade med henne
om något men hon minns inte om vad. Sedan började Robert Lindahl ta på hennes
ben. Hon låg med benen på soffan mot hans huvud. Hon tror att han strök henne på
smalbenen. Det skedde både utanpå och innanför byxorna, men hon minns inte
riktigt hur han gjorde. Robert Lindahl flyttade sig närmare henne och tog av henne

9
LULEÅ TINGSRÄTT
Brottmålsenheten
Beredning

DOM
2016-01-04

B 2657-15

byxorna och trosan. På överkroppen hade hon en tröja som hon fick behålla på. Han
särade på hennes ben och började utöva oralsex på henne. Hon vet inte hur länge det
pågick för hon höll nästan på att somna. Hon var väldigt rädd och visste inte vad
hon skulle göra. Hon vet att hon sa nej en gång. Hon kan ha sagt nej flera gånger
men det minns hon inte. Han slutade inte. Hon vet inte om han också smekte med
fingrarna i underlivet. Hon var chockad och lamslagen. Hon försökte trycka bort
Robert Lindahl med båda händerna. Hon tryckte på hans huvud och armar. Hon
rörde på benen men Robert Lindahl fortsatte bara. Han höll inte fast henne vad hon
minns. Robert Lindahl slutade och gick iväg mot toaletten. När han kom tillbaka
hade han en dildo fastspänd på sig. Hon låg kvar i soffan med huvudet på ena
armstödet och benen på soffan. Robert Lindahl satte sig vid hennes fötter och sa att
hon skulle sätta sig på honom. Hon sa nej, det vill jag inte. Robert Lindahl drog då i
hennes händer eller armar så att hon hamnade där han ville att hon skulle hamna,
gränsle på honom alltså. Dildon åkte in och ut i henne. Det hela pågick kanske fem
till tio minuter. I det läget hade hon nästan slocknat, men hon kunde höra att det
smällde i en dörr och att någon gick i trappan. De befann sig i svängen på soffan.
Hon hade ryggen mot dörröppningen och Robert Lindahl hade sitt ansikte mot den.
Hon vet inte hur men Robert Lindahl puttade bort henne så att hon hamnade i den
bortre ändan av soffan och slängde sedan en filt över henne. Efter en stund kom
Saga ut från toaletten. Robert Lindahl sa god natt, puss och kram, sov gott till Saga.
Hon drog på sig byxorna och gick därifrån. Hon ringde till Saga och bad Saga
komma ner. De gick ut för att röka. Hon var rädd och visste inte vad Saga sett. Hon
påstod från början att inget hade hänt. Saga skrek att hon inte skulle ljuga och sedan
började de gråta. Hon ville först inte berätta eftersom hon var i chock och inte visste
om Saga skulle tro henne. Hon visste inte heller vad Saga hade sett och vad hon
skulle säga. Hon sa därför emot Saga ett par gånger innan hon bekräftade att det
Saga sett hade hänt. Hon ville bara att allt skulle försvinna. Hon tänkte också på om
Robert Lindahl skulle skada henne om hon berättade. När de kom in var alla dörrar
stängda och det var släckt. Robert Lindahl hade alltså gått och lagt sig. Saga ville
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åka hem. Hon ville inte att Saga skulle åka. Hon var rädd att alla skulle bli arga och
ta hennes mobil. Hon var också rädd för vad föräldrarna skulle säga.

Hon tror inte att hon drack alkohol efter det att hon hade kräkts, men hon minns
inte. Efter det att Kevin åkt blev hon bara mer och mer trött och borta. En
halvtimme efter att Kevin åkt hem skedde själva händelsen, alltså när hon var som
mest berusad och höll på att slockna. Hon har minnesluckor från kvällen på grund
av berusningen. Hon har inga stora minnesluckor utan det är små saker som hon
inte kommer ihåg så bra. Hon minns det hon har berättat. Hon berättade inte allt vid
anmälningstillfället så därför står det inget om oralsex i den.

Robert Lindahl har pratat om sex med henne. Han har under hösten berättat om
Elisabeths barnvakt som han hade sex med sedan han kommit hem från krogen. Det
tyckte hon var skumt att han berättade. Han har också under hösten berättat om
filmer och sagt att hon är lik någon i en porrfilm. Han sa att han nästan fick en
hjärtattack då han såg att tjejen i filmen var så lik henne. Hon tyckte det var äckligt.
Cigaretterna tog slut på fredagen och Robert Lindahl lovade då köpa cigaretter. Hon
vaknade kring 8-tiden och gick ner på toaletten. Robert Lindahl kom ner och åt
frukost. Robert Lindahl frågade om hon ville med in till Boden och köpa cigaretter.
Hon åkte med. När de kom tillbaka vid 10-tiden väckte hon Saga. Hon och Saga
gick ut och rökte och pratade. De kom överens om att de skulle ta tag i det som
hade hänt på måndagen. De skulle inte berätta något för Elisabeth och de skulle
agera som vanligt. Elisabeth hade slut på schampo och balsam och ville att Robert
Lindahl skulle fara och handla åt henne. De började då alla tre tänka på att de skulle
dricka där igen. Hon och Saga visste att Robert Lindahl hade köpt cigaretter åt dem
så de frågade om han också kunde köpa alkohol. Hon skrev vad de ville ha, cider
och vodka. De fick det de hade beställt.
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Hon åkte inte därifrån på lördagen för att hon var i chock och allt kändes overkligt,
som om hon hade drömt. Hon ville att allt skulle verka normalt för hon visste inte
vad Robert Lindahl skulle göra om hon började bete sig onormalt. Därför skrev hon
som hon gjorde i sms:en när hon beställde alkohol.
Robert Lindahl kom hem med alkohol. Hon eller Saga tog bilden. Robert Lindahl sa
att de inte skulle ta så många bilder på alkoholen han köpt då någon skulle kunna
komma på honom. Tabletterna på fotot är Alvedontabletter som tillhörde Robert
Lindahl. Han ställde kassarna på bordet och de ställde varorna i kylskåpen. Robert
Lindahl sa inget om betalning för alkoholen. Saga och hon var överens om att de
skulle hålla ihop då de var rädda att något mer skulle hända. När hon duschade satt
Saga i pannrummet och när Saga duschade satt hon där. De var alltså tillsammans
hela kvällen. De drack cider och starksprit blandad med läsk och blev ännu fullare
än på fredagen. Robert Lindahl drack cider i vardagsrummet. Kevin kom dit men
han var mest med Elisabeth. Hon och Saga gick ut. Hon hade ett basebollträ med
sig då hon började springa mot en åker bakom huset. Saga kom efter och sa att de
skulle gå tillbaka. De halkade omkring och Saga spydde mycket. Byxorna var leriga
då de kom in igen. De tog av sig byxorna och hon fick låna de byxor hon haft
kvällen innan. Saga fick inte låna några byxor. Hon och Saga gick upp och där uppe
spydde Saga mycket. Kevin åkte hem vid 23-tiden.
Dagen därpå, på söndagen, kom hennes mamma och hämtade henne och Saga. Hon
hade ett blåmärke i pannan på sidan, och hon vet inte hur hon fått det. Robert
Lindahl sa att hon skulle säga att hon fått en dörr i ansiktet. Robert kom ut och sa så
till hennes mamma. Hon var ledsen när hon kom hem och visste inte vem hon skulle
berätta det som hänt för. Saga hade sagt att de skulle ta tag i det på måndagen men
hon var aldrig i skolan den dagen. Hon berättade på söndagen att hon hade spytt.
Hennes föräldrar ringde till Robert Lindahl och frågade om hon hade spytt. Robert
Lindahl lämnade olika uppgifter om hon hade spytt före eller efter maten. De
besökte Sunderby sjukhus och där sa man att hon nog hade en hjärnskakning.
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Robert ringde på måndagen men hon svarade inte eftersom hon inte ville prata med
honom.

På måndagen ringde hennes mamma och sa att de måste åka till skolan. Hon förstod
då att Saga hade berättat vad som hänt för Saga var ju den enda som visste. De satt
på Ingelas rum. Hon tror inte att hon sa så mycket utan det var Ingela som berättade
för båda mamma och pappa.

Det är riktigt att hon och Robert Lindahl hade sms-kontakt under fredagen. Hon
minns dock inte så mycket av det. När Robert Lindahl skrev att det var en
hemlighet, tror hon att han menade det med ölen. Hon tror också att han menade att
hon skulle vara tyst med att hon druckit och inte säga något till Elisabeth. Det finns
inte fler hemligheter vad hon vet. Sms:en skickades innan han godkände att de
drack alkohol. Hon vet inte vad han menar med ”Skapa nya”.

Efter händelsen har hon varit ledsen och otrygg. Det har känts otrygg att vara kring
människor som hon inte känner. Hon har också varit rädd för att det ska hända
något. Så var det inte innan. Att äta går bra men hon har haft svårt att sova. Hon har
fått insomningsmedicin och den har hjälpt lite. Hon sover nu lite bättre men
grubblar mycket på kvällarna så det tar tid innan hon somnar. Även om hon inte
alltid tänker på händelsen så finns den där. Nästan allt hon gör får henne att minnas.
Hon har erbjudits samtalshjälp men orkar inte just nu prata. Hon tror att hon alltid
kommer att ha kvar dessa känslor. Det har gått många rykten om händelsen och
många har tagit avstånd från henne.

Hon har inte pratat ihop sig med Saga om vad som ska sägas.

Robert Lindahl
Under sommaren har A ibland besökt hans dotter Elisabeth. Elisabeth har mestadels
varit hos honom eftersom hon haft problem med sin mamma. Lugnet i Bredåker har
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både Elisabeth och A uppskattat. Tjejerna har haft kul och trivs med varandra och A
har skött sig exemplariskt. När han kom hem från jobbet fredagen den 6 november
fick han reda på att A och Saga skulle komma och sova över. Oftast har det bara
varit A som sovit över men nu skulle alltså även Saga göra det. Saga är en tjej med
mycket fart i och vid de gånger Saga var där har det varit mycket mer högljutt än
när bara de två andra varit tillsammans. De fick båda hans tillåtelse att sova över.
Efter middagen kom A:s pappa med A och Saga. Han pratade lite med A:s pappa
som sedan for iväg. Tjejerna packade upp och gjorde i ordning en tredje säng. Han
tog sig en öl, satte sig i vardagsrummet och där blev han sittande. Det var en del
tjoade och tjimmade och han hörde spring i trappan men tjejerna stängde dörren
mellan hallen och köket. Senare på kvällen kom A in till honom och de pratade lite,
men inte om något särskilt. Lite senare hörde han Kevin komma på en fyrhjuling.
Ungdomarna höll mestadels till i köket men det var alltså en del spring. När de
besökte toaletten passerade de öppningen till rummet där han satt och såg på tv.
Eftersom stämningen blev högre och högre, anade han att de hade druckit men det
var inget han kunde sätta fingret på. Kevin kom in till honom och sa att tjejerna var
högljudda.

Han var ut i köket och hämtade vin vid två tillfällen och då såg han inte att de hade
alkohol framme. Under kvällen drack han någon öl och kanske två glas vin. Vid ett
tillfälle kom A in till honom och sa att hon sa att hon spillt på byxorna. Det var
något rött som spillts så han anade att det var vin. De hällde salt på fläcken då A var
rädd om byxorna. Sedan gick de till tvättrummet där A tog av sig byxorna och fick
låna ett par mysbrallor av honom. Det hade hon också gjort tidigare. Han tog hand
om kläderna men satte inte direkt på tvättmaskinen. Ungdomarnas spring fortsatte.
Kevin kom ytterligare någon gång in till honom och de tittade på tv tillsammans.
Hans dotter kom in och sa att hon var trött och skulle gå och lägga sig. Elisabeth sa
att hon skulle låsa dörren. Saga och A hade då inte ännu varit på toaletten så de var
kvar på nedre planet. A sa att hon inte var på topp när hon kom och satte sig bredvid
honom med fötterna mot honom. Saga gick på toaletten. Han trodde att A väntade
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på att Saga skulle bli färdig. Han hade inga synpunkter på var A skulle sova och han
uppfattade inte A som berusad. Saga gick ut och rökte så det blev ett bankande på
dörren då Saga var utelåst sedan hans dotter låst dörren. Han släppte in Saga som
gick upp för att sova. När han kom tillbaka låg A kvar i soffan. Han tänkte bara att
hon skulle gå och lägga sig senare. A var utmanande i sitt språk och förklarade att
hon var kåt, att hon var sugen och att hon var sexuellt upphetsad. Han tänkte vad är
detta. A hasade sig ner och närmade sig honom. Hon tog på sig själv utanpå
byxorna. Han vet inte varför han i förhör sagt att hon tog på sig själv både utanpå
och innanför kläderna. A strök med ena foten på hans axel, vilket han uppfattade
som utmanande. Det var en obehaglig situation och han förstod att A menade allvar.
I den situationen brast hans omdöme. Han tänkte, hon måste ”lösa problemet” och
ställde sig upp med vetskap om att han hade en dildo i en garderob. Han förstod att
det inte var bra men han hämtade dildon och glidmedel. Tillbaka i rummet gav eller
”humpade” han dildon till A. Han var inte ens i A:s närhet med dildon. Att hämta
dildon var att överskrida en gräns och vad han borde ha gjort var att säga åt A att gå
och lägga sig. Han var chockad över hennes beteende och tänkte att hon inte skulle
ge sig. A var mycket ”framåt”. Han vet inte vad som hade hänt om han inte gett
henne dildon och hans törs inte ens spekulera. I samma veva startade
centrifugeringen på tvättmaskinen med ett högt ljud. Han hade slagit på den en
stund tidigare för att tvätta bland annat A:s byxa. Han sprang genom toaletten och
in i pannrummet/tvättrummet där tvättmaskinen finns. Tvättmaskinen står nära
huvudvattenledningen och av rädsla för att den skulle slå i vattenledningen satte han
sig på tvättmaskinen. Det går nämligen inte att slå av programmet. Där blev han
sittande till dess ”jävulsmaskinen” stannade. Han var chockad över det som hänt
och hans dåliga omdöme. När maskinen stannat hängde han tvätten i pannrummet/tvättrummet. När han återvände till rummet var A inte kvar i soffan. Han
tog upp dildon, sköljde av den och la tillbaka den. Han minns situationen starkt.
Sedan plockade han undan, släckte ner och la sig.
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Det som Saga sagt sig ha sett har inte ägt rum. Om Saga gått på toaletten borde hon
ha sett att han var i pannrummet och hängde tvätt för det fanns ingen dörr mellan
toaletten och tvättrummet/pannrummet.

Han har inget minne av att A kräktes på fredagen. Han har inte gett henne ett glas
vatten för att hon kräkts. Möjligen har någon annan gjort det. Det var inte han som
sa åt Kevin att fara hem, möjligen var det Elisabeth som gjorde det. Det A säger
stämmer alltså inte.

Han vaknade tidigt på lördagen. När han kom ner låg A i ena kökssoffan. Han
frågade om hon ville ha frukost. Det ville hon inte men han åt. Han upptäckte sedan
att han hade slut toalettpapper och snus. Det hade gått åt mycket papper då A under
kvällen sladdat in i en fontän och sedan använt toalettpapper till att torka upp
vattnet med. Han beslöt sig för att fara in till Boden och handla. A frågade om hon
fick följa med och han sa ja då de övriga fortfarande sov. De for och handlade. A
bad honom köpa cigaretter och det gjorde han. De hade det trevligt i bilen och
surrade på. När de kom tillbaka hade Saga och Elisabeth vaknat. Det visade sig att
hans dotter hade slut på schampo och balsam så han blev tillfrågad om han kunde
fara och handla. Han gjorde det eftersom han också behövde kompletteringshandla
chips, godis och drickor eftersom tjejerna bestämt sig för att sova över ytterligare en
natt. Han hade redan bestämt att han skulle besöka systemet och också vad han
skulle handla när han fick sms:et om alkoholinköp från A. Av en tillfällighet avsåg
sms:et precis de varor han redan hade bestämt sig för att köpa. Han tänkte när han
fick sms:et att det var han som bestämde vad som skulle köpas. När han kom hem
igen ställde han först in påsarna i hallen för att sedan sätta in varorna i kylen. Det
låg inga tabletter vid påsarna. Det var han som skulle ha cidern och vodkan. Han
har inte sagt något om att inte fotografera alkoholen. Tjejerna tog det lugnt under
dagen och vilade en hel del. På kvällen sminkade de sig och då de gjort ett bra jobb
gav han dem komplimanger. Elisabeth sa att Kevin skulle komma över och han är
alltid välkommen. Han återgick till soffan. De lagade och åt mat tillsammans. Han
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tog någon cider och en liten grogg. Sedan ställde han undan flaskan i kylen igen.
Det förekom en del spring och han anade att ungdomarna nallat ur hans vinbox,
som fanns i kylen, och att de hade tagit cider. Han borde ha haft bättre kontroll men
han förblev i soffan. Ungdomarna var noga med att ha dörren stängd mellan honom
och dem, men det sprangs en del på toaletten. Kevin kom in till honom någon gång
under kvällen. Det var tyst en stund och det var då ungdomarna var ute på lindan.
När de kom in igen var framförallt Saga och A alldeles leriga. Han sa åt dem att de,
då han inte ville ha lera överallt, fick klä av sig i hallen vilket de fnittrande gjorde.
A tog på sig samma mysbyxor som hon hade haft på sig kvällen innan. Ungdomarna fortsatte vara i köket och han satt i soffan framför tv:n. Kevin var in och
pratade med honom ibland. Under kvällen slog A sig i en dörr eller krockade med
Saga i en dörr så att en bula uppstod. Han såg inte händelsen. A var omtöcknad men
mådde annars rätt bra. Sedan Kevin åkt hem gick flickorna och lade sig.
På söndag morgon vaknade han tidigare än tjejerna. Tjejerna var slitna och trötta.
Han satt i soffa i vardagsrummet så flickorna fick vara för sig själva, A eller Saga sa
att man ringt efter hämtning. Det var A:s mamma som kom. Han gick ut, hälsade
och berättade att A fått en smäll av någon dörr. Det var vad flickorna hade berättat
för honom. A och Saga och tackade för helgen och åkte.

A har berättat för honom att hon inte haft det så lätt hemma. Han har då sagt att hon
kan vara hos honom och Elisabeth. De har pratat om att hon hade problem i skolan,
att hon varit på praktik på Godisarenan och att hon hade någon pojkvän på
praktiken. A har pratat mycket om sin pappa som håller på att renovera en stuga.
Mer djupgående samtal än så har det inte varit fråga om. Han är bra på att lyssna så
relationen har varit bra men han anser inte att de haft någon nära relation. A har nog
känt sig trygg i hans hus. Han använder ofta smileys i sina sms.

A har berättat att hon haft det tungt i skolan men inte mer än så har de pratat om
skolan. Elisabeth är född år 2000 och hon fyllde 15 år i februari 2015. Han visste att
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A och Saga inte gick på samma skola som Elisabeth men han visste inte på vilken
skola de gick. Han har aldrig uppfattat A som ett år yngre än Elisabeth utan han har
utgått från att flickorna och Kevin är 15 år och att de gick i samma årskurs. Det är
först nu han fått veta att A och Kevin bara är 14 år gamla. A har pratat om stugan
och en ny skoter och om att man kan ta skoterkort när man är 16 år. De har också
pratat om mopedkort. Det är också skäl till att han tagit för givet att alla var 15 år. A
har inte gjort klart för honom att hon inte fyllt 15 år.

Han har pratat en del om A:s skolgång med A:s föräldrar men inte om A:s ålder.
Det är mest A:s mamma han har haft kontakt med. Mamman har några gånger varit
in och pratat med honom. De har då pratat om allt möjligt. Mamman var in första
gången A skulle sova över för att kolla in huset och honom. Han berättade att han
skulle arbeta natt från kl. 21.00 men att tjejerna inte visste när han skulle komma
hem. De pratade också om att tjejerna tjuvrökte. Mamman lade märke till att han
hade alkohol framme på en hylla ovanför vedbänken. Hon frågade om han
verkligen skulle ha alkohol framme. Han sa att det inte var något problem.
Han har inte kramat A och tagit henne på rumpan. Det är inte sant det hon berättar
och han vet inte varför hon ljuger. Han har vid ett tillfälle då de köpt nya jeans sagt
till båda Elisabeth och A att de hade fina rumpor. Han har inte berättat om sex med
någon barnvakt och heller inte påstått att A är lik någon i en porrfilm. Han vet inte
varför hon säger så. Han har aldrig pratat om porrfilm med A. Det enda sexuella de
pratat om var när A sa att hon haft sex med en kille hon gjort praktik med på
Godisarenan.

Dildon inköptes av någon anledning som en kul grej. Det var en känslig fråga han
fick när polisen frågade honom om dildon. Därför drog han på svaret och berättade
om den först sedan den redan hittats. Det var stressfaktorn som gjorde att han
glömde bort att han hade den.
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Han misstänkte att det var så men han såg inte att flickorna drack alkohol. Han
valde att inte gå in och kolla. Han såg på lördagen att de hade nallat på hans varor
och att han alltså haft rätt i sitt antagande. Han borde ha haft bättre koll men det är
lätt att var efterklok. Han tog inte upp saken med flickorna. A har inte varit berusad.
Hon borde ha varit medvetslös om hon druckit så mycket som hon berättat. Inte
heller Saga uppfattade han som full. På söndagen upptäckte han att det saknades
cider. Då de andra farit tog han upp saken md Elisabeth. Han underrättade inte A:s
och Sagas föräldrar eftersom han skämdes då han inte hade hållit koll.
Han vet inte varför flickorna ljuger. Han vet inte vilken agendan är och om de är ute
efter något.
Han och A skickade sms till varandra under fredagskvällen. Med ”buafrö” syftade
han på A:s glada upptåg under kvällen. Han vet inte varför han skrev hemlighet.
Han kan tänka sig att det hade att göra med att A var intresserad av Kevin som
skulle komma. Han och A har inga hemligheter ihop.

Han ringde A på måndagen för att höra hur hon mådde efter att ha fått ett sms om
att hon mått illa och spytt.
Saga Engström
A, som är ett år yngre än hon, lärde hon känna omkring Valborgsmässoaftonen
2015. Sedan i maj har de umgåtts nästan varje dag. Hon blev kompis med Robert
Lindahls dotter Elisabeth genom A. Hon och A drack alkohol på valborgs och vid
det aktuella tillfället i Bredåker. A har brukat vara mycket i Bredåker, men hon har
bara varit där två gånger. Hon känner inte Robert Lindahl så bra men har uppfattat
honom som trevlig, snäll och kompisaktig. Han har alltid varit trevlig och pratat
med henne på ett sätt som inte andra vuxna gör. Hon känner inte Kevin så bra.

Hon och A fick skjuts av A:s pappa till Bredåker och när de kom dit följde A:s
pappa med in. När han åkte pratade de med Elisabeth. Hon och A hade köpt vin och
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de hade tänkt åka in till Boden senare under kvällen. Robert gjorde pizza och de åt
middag. Sedan gick de till Elisabeths rum. De var också ut och rökte några gånger.
A gick ner för att gå på toaletten men blev borta länge. Hon och A gick ut och rökte.
A berättade då att Robert Lindahl bjudit henne på två öl och sa att hon skulle fråga
om de fick dricka alkohol där. Hon gick upp och A blev kvar där nere. Hon sms:ade
A att komma upp och när A kom så sa A att hon fixat så att de kunde dricka där.
Robert Lindahl hade sagt att det var OK att dricka om de var kvar där. Robert
Lindahl hade också sagt att hennes fosterpappa Peter hade ringt och sagt att hon inte
fick åka därifrån. Hon ringde Peter som sa att det inte alls var så och att han skulle
ha sagt det till henne om det var så. När A berättade att hon pratat med Robert
Lindahl blev Elisabeth arg. De gick ut och Robert Lindahl och Elisabeth började
bråka. Elisabeth kom sedan ut och sa att det var uppklarat. A bad om ursäkt och de
blev sams. Efter att de hade rökt hämtade de ner vinet de haft med sig och Robert
Lindahl tog fram glas. De satt sedan i köket och väntade på Kevin. Robert Lindahl
kom och började prata om att pepparkakor var gott till vin. Sedan ändrade Robert
Lindahl sig och tog fram öl ur kylen. A frågade Robert Lindahl om hon fick ta en
öl. Elisabeth bad också om en öl. Robert Lindahl svarade ja på frågorna och A tog
fram tre öl. Hon drack bara lite av den öl hon fick. A blev ganska full fort. Elisabeth
blev konstig, kanske fick hon en ”snedfylla”. Eter en stund kom Kevin på en
fyrhjuling. De gick ut och A testade fyrhjulingen. Hon och Elisabeth stod kvar
utomhus då de två andra körde iväg. Elisabeth började prata för sig själv och lade
sig sedan i kökssoffan, fortfarande pratande för sig själv. Sedan A och Kevin
kommit in började de leka leken ”Jag har aldrig”. Kevin gick och satte sig med
Robert vid tv:n. Hon och de andra två flickorna gjorde det också. Elisabeth vinglade
till och började prata om farfar. Efter en stund gick de tillbaka till köket. A gick på
toaletten. Hon ramlade in i väggen och A ramlade över henne. Sedan gjorde det inte
så mycket annan än var ut och rökte ibland. Vid 23-tiden sa Robert Lindahl till
Kevin att det var dags att åka hem och tillade ”fattar du piken”. Då var alla utom
Kevin påverkade. Elisabeth hade till och med gått och lagt sig. Hon och A satt i
vardagsrummet med Robert Lindahl. När hon skulle ta med sig vinet och gå upp sa
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Robert Lindahl, nu räcker det, du behöver inget mera. A vinglade ut genom dörren
och kräktes över räcket. Hon berättade om det för Robert Lindahl som följde med
tillbaka. Kevin hämtade vatten. Robert Lindahl sa att det ibland är bra att spy. Hon
är alltså helt säker på att Robert Lindahl visste att A mådde dåligt.

A och hon hade bestämt att de skulle sova bredvid varandra. När hon försökte få
med A upp till sovrummet sa Robert Lindahl att A skulle sova nere nära toaletten.
Robert Lindahl, A och hon diskuterade var A skulle sova. Hon tyckte alltså att A
skulle sova uppe och det ville A också medan Robert Lindahl tyckte att A skulle
stanna nere då hon hade kräkts. Robert Lindahl pratade också om att A skulle varva
ner. Hon sa att de kunde ta med en hink upp men Robert Lindahl sa bara att det var
bäst att A sov nere. Hon antar att A skulle sova i soffan som A låg i då hon gick
upp. Tidigare på kvällen var A glad, skrattade och for omkring. A var liksom
frånvarande, på väg att ”däcka”, när hon låg i soffan och sa inte så mycket. Hon
antar att det var på grund av berusning. Hon var nog som mest full när de ramlade
omkring. A, som även drack efter att hon kräkts, var som fullast senare på kvällen.

Vinet de hade med sig till Bredåker förvarandes i en liten pet-flaska och i en större
1,5 liters Coca Cola-flaska. Vinet stod framme helt öppet i köket i Bredåker efter
det att Robert Lindahl gett dem tillstånd att dricka alkohol. Robert Lindahl luktade
på vinet och tog fram glas. Robert Lindahl drack annat vin och öl. A var den som
var mest full av dem. A drack lite vin men mest öl. A och Robert Lindahl slog vad
om A kunde dricka upp en hel flaska öl. A drack upp hela ölen. Hon vet inte om det
var fråga om starköl. Robert Lindahls dotter var konstig men hon vet inte om
Elisabeth var full. Hon var på en mellangrad. Hon minns inte exakt hur mycket hon
drack på fredagen men det var ungefär en halv öl och ganska mycket av det egna
vinet.

Hon kunde inte somna och låg där ett tag innan hon gick ner för att besöka
toaletten. När hon kom ner var alla dörrar stängda. Dörren till trappan, dörren till
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köket och dörren till hallen var stängda. Hon visste att A och Robert var i
vardagsrummet. Hon hörde ingenting när hon närmade sig vardagsrummet. När hon
passerade öppningen till rummet tittade hon in i vardagsrummet och såg då att A
satt på Robert Lindahl i soffan. De befann sig i början av soffan sett från
öppningen.. När hon gick upp satt A i den bortre änden av soffan. Hon vet inte var
Robert Lindahl var just då, men hon tror inte han var nära A. Hon förstod att de
hade sex. Vad annars skulle de göra med tanke på att A satt gränsle över Robert
Lindahl och var naken. Robert Lindahl, som inte hade några kläder på benen, höll
händerna vid A:s ryggslut. Hon vet inte om de satt stilla, för det tänkte hon inte på.
Hon stannade inte upp utan gick in på toaletten och stängde dörren. Hon blev
jättenervös. Hon hörde Robert Lindahl fråga vem det var som kom och A svarade
att det var Saga. Sedan hörde hon A fråga efter sina byxor. På väg från toaletten
tittade hon inte in mot vardagsrummet. Hon hörde Robert Lindahl ropade ”god natt
Saga, puss och kram”. Hon visste inte vad hon skulle göra och funderade på om hon
hade sett rätt. A ringde och bad henne komma ut. De möttes i hallen och gick ut. A
frågade direkt om hon hade sett något och hon svarade, ja och tillade ”är du helt
galen, han är 50 år”. Hon sa också du får inte ljuga och började gråta när A gjorde
det. De bestämde att Elisabeth inte skulle få veta vad som hänt. Hon kastade ett glas
vid trappen. A ringde en kompis som kallas Gabbe. Hon tog ifrån A telefonen och
avslutade samtalet. A kastade också ett glas. Hon grät och sa att hon ville hem, men
telefonen var borta. De gick iväg en bit. Robert Lindahl kom ut och ropade ”har ni
kul?” innan han gick in igen. Hon och A var kvar ute en stund och pratade om att de
skulle lösa problemet på måndagen, men det var ändå som om A inte lyssnade. De
gick in i köket och A plockade fram vin och mat ur kylen. De lämnade sedan allt på
bordet och gick upp till sovrummet. Hon och A låg bredvid varandra och hon
somnade fort.

Vad hon såg när hon passerade öppningen till vardagsrummet chockade henne, men
hon blev också rädd. Hon blev rädd med tanke på att Robert Lindahl hade haft sex
med hennes bästa kompis som är 14 år. Hon funderade på vad han var kapabel att
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göra då hon hade sett allt. A är som sagt 14 år. De har pratat mycket om skolan med
Robert Lindahl. A har skolkat mycket. Hon var borta mycket från skolan i åttan,
men har tagit igen det i nian. När de pratade om att A var borta mycket sa Robert
Lindahl att A hade ett år på sig att ta igen det hela, precis som hon gjort. Robert
Lindahl visste att A gick en årskurs under henne och hans dotter. Hon har brukat
skämta med A om att hon är en ”fjortis”. Hon har pratat med Robert Lindahl om
detta flera gånger.
Hon vaknade tidigt på lördagen. A ringde och bad henne komma ner och röka. Hon
sa att de inte hade några cigaretter kvar men gick ner. De gick ut och mot en lada på
gården. A sa att Robert Lindahl hade varit till Boden och köpt cigaretter åt dem. De
väckte Elisabeth. När Elisabeth skulle duscha var balsamet slut så Elisabeth bad
Robert Lindahl åka och köpa balsam. A ville stanna och dricka alkohol. Hon ville
inte lämna A ensam utan vara kvar och stötta A. De hade ju lovat att de skulle hålla
koll på varandra. Innan Robert Lindahl for sa han att de hade vin kvar och att det
kunde vara kul med ”bakishäng”. Robert Lindahl visste att de hade vin kvar för det
var han som ställt undan flaskorna. Hon ringde Peter och frågade om hon fick
stanna en natt till och det gick bra. A pratade om att de skulle fråga Robert Lindahl
om han kunde besöka systemet. Elisabeth sa att det var bäst om A frågade. Sedan
sms:ade A till Robert Lindahl som frågade om deras önskemål och de meddelade
vad de ville ha. A beställde vodka och cider. När Robert Lindahl kom tillbaka
lastade de upp alkoholen och tog kort innan Robert Lindahl ställde in allt i kylen. I
princip sov de hela eftermiddagen till dess Robert Lindahl frågade om de var
hungriga. Hon och A duschade. De hade bestämt att de inte skulle vara ensamma
med Robert Lindahl så de väntade på varandra när de duschade. När A dukade bad
Robert Lindahl henne gå upp och väcka dottern och då gick de båda upp och gjorde
det. Efter middagen gick de upp för att sminka sig. A och Elisabeth gjorde sig i
ordning medan hon sov. Omkring kl. 19.30 började hon göra sig i ordning och när
Kevin anlände gick de ner. De tog fram cidern och vodkan. A hällde upp "shots"
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och blandade grogg. De lekte ”jag har aldrig-leken” igen. Några kamrater kom förbi
i bil. De satt i köket nästan hela kvällen och var ibland ut för att röka.
Vid ett tillfälle när de var ute och rökte tog A ett basebollträ och började slå på ett
träd. Elisabeth och Kevin gick in men hon följde efter A som gick iväg över ett fält.
På grund av att hon var berusad och det halkiga underlaget föll hon och slog sig.
Efter ett tag fick hon tag på A, som sa att hon skulle till Boden och döda någon.
Hon vill minnas att A slog sig i huvudet med basebollträet. Hon försökta ta
basebollträet av A. På väg tillbaka spydde hon. De försökte hålla i varandra men
ramlade. Kevin och Elisabeth kom ut och hon och A ropade på hjälp. Kevin kom
och hjälpte dem. När de kom in hade hon och A lera på kläderna. Robert Lindahl sa
att de skulle ta av sig byxorna så skulle han tvätta kläderna. A fick låna byxor, men
det fick inte hon. A och Kevin gick upp till sovrummet. När hon kom upp låg A och
Kevin i Elisabeths säng. Robert Lindahl kom med en hink och hon – Saga – spydde.
Någon gång efter midnatt bad hon Kevin ”dra åt helvete”. Sedan Kevin åkt
somnade de.
Hon och A åkte hem på förmiddagen på söndagen. A hade lovat att de skulle göra
något åt saken på måndagen men hon vet inte riktigt vad de hade tänkt göra. A var
emellertid hemma från skolan på måndagen. Hon gick nästan hela dagen i skolan
men var ledsen och trött. Amelia, en kompis, kom dit och frågade vad det var. De
gick iväg och hon berättade vad som hade hänt och sa att hon inte visste vad hon
skulle göra. Hon visste att det som hänt inte var OK och kände att någon vuxen
behövde få veta det. Hon tänkte också på Robert Lindahls dotter som bor med
honom. Amelia blev chockad. Amelia tyckte att hon skulle berätta vad som hänt för
Ingela, som de litade på. Amelia följde med till Ingela. Hon grät. Amelia berättade
för Ingela vad hon hade sagt till henne. Det kändes bra att någon vuxen fick veta
vad som hänt. Ingela frågade inget särskilt utan hämtade hennes mentor och kallade
dit hennes föräldrar. Senare kom A också till Ingela men då hade hon redan farit
därifrån.
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Hennes föräldrar tillät inte henne att dricka alkohol, och samma var det med A:s
föräldrar. A har berättat för henne att hon och Elisabeth hade tagit av Robert
Lindahls alkohol vid ett tillfälle, vilket han märkte men han sa att han inte skulle
berätta det för A:s föräldrar.
Robert Lindahl hade tidigare varit trevlig och A litade på honom. De hade en typ av
kompisrelation och som hon uppfattat det kunde A prata med Robert Lindahl om
föräldrarna och när A mådde dåligt. Någon dag innan de for till Bredåker berättade
A för henne att Robert Lindahl hade berättat konstiga saker för A. Robert Lindahl
hade berättat att han hade legat med dotterns barnvakt och att A var väldigt lik en
tjej i en porrfilm. Hon kände att det var konstigt att berätta sådant för en
fjortonåring.

Hon och A har efteråt pratat om händelsen men de har inte kommit överens om vad
de ska säga. De har inte påverkat varandra på något vis.

Robert Lindahl har druckit tillsammans med dem både på fredag och på lördag. Hon
har verkligen sett det hon berättat om. Hon vet var Robert Lindahls tvättmaskin
stod. Den stod i ett utrymme innanför toaletten. De fanns ingen dörr mellan
toaletten och utrymmet där tvättmaskinen stod. Robert var inte i tvättrummet när
hon var på toaletten. Hon har inte sett Robert Lindahl sitta på tvättmaskinen.

A:s skada i ansiktet kan ha uppstått då A råkade slå sig själv i huvudet med
basebollträet eller när de ramlade omkring.

A:s moder
A fyllde 14 år i somras. A har haft det lite ”struligt” i skolan de sista två åren och
varit borta från skolan ganska mycket det senaste året. Problemen startade redan i
sjuan med att A började prova nya saker såsom att röka och med att A fick nya
kamrater. Hon och A:s pappa har försökt prata med A och A vet vad som gäller. A
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har blivit tuffare och kaxigare mot dem. De har försökt få det att fungera och hon
och A:s pappa gör så gott de kan som föräldrar. Hennes och A:s relation har till och
från varit ansträngd och de har varit arga på varandra. Även om varit arg många
gånger så hoppas hon att de ändå har kunnat prata om saker.

Saga och Robert Lindahls dotter Elisabeth har A umgåtts mycket med. Elisabeth
kom in i bilden under sommarlovet. I slutet av juli eller augusti började de umgås
intensivt. A har varit flera gånger i Bredåker sedan flickorna började umgås. Första
gången A skulle sova över där tog hon kontakt med Robert Lindahl eftersom de inte
visste något om familjen. Hon ringde till Robert Lindahl och frågade om
övernattningen. Robert Lindahl sa att han skulle jobba natt men att det gick bra att
A sov över. När hon frågade om flickorna skulle vara ensamma svarade Robert
Lindahl att han skulle komma hem vid 2-3-tiden på natten. Hon skjutsade A till
Bredåker. Hon träffade Robert Lindahl och de pratade en stund. Efter den helgen
har A sovit där nästan varje vecka, mestadels på helgerna sedan skolan började men
även på vardagar. Hon har haft bra kontakt med Robert Lindahl. De gånger A sovit
över har de alltid ringt för att få övernattingen bekräftad och vid hämtningar har hon
också pratat med Robert Lindahl. Det har också förekommit spontana kontakter och
hon har känt förtroende för Robert Lindahl. De har pratade mycket om hur det är att
vara tonårsföräldrar, hur de kan hjälpa barnen, om bemötanden och skolan. Robert
Lindahl har berättat om hans och dotterns relation och om dotterns något sämre
relation till mamman. I samtalen har det framgått att A går en årskurs under Robert
Lindahls dotter. Hon har berättat för Robert Lindahl att A strulat i skolan under
sjuan och att hon nu inför den nya terminen då A börjar i åttan hoppas att A tar tag i
skolan. Hon har också sagt att A är 14 år. Om det var vid första mötet eller senare
hon sagt det minns hon inte men hon vet att hon har sagt det. Hon minns inte om det
var per telefon eller hemma hos honom hon sa det. Hon kommer inte ihåg om
Robert Lindahl kommenterade det hon sa. De, hon och A:s pappa, har varit väldigt
tydliga beträffande vilka regler som gäller och sagt till Robert Lindahl att det är
nolltolerans i fråga om cigaretter, alkohol och att vara sent ute med äldre killar. De
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har alltså sagt att A som är 14 år är för ung att ägna sig åt sådant. Det har hon sagt
vid flera tillfällen. I princip varje gång de pratats vid har de gått igenom vad som
gäller. Hon har alltså sagt att A är 14 år, att A gick ut 7:an våren 2015 och började i
8:an hösten 2015. Om hon säger något till Robert Lindahl så utgår hon från att han
uppfattar det och att han annars frågar om. Eftersom hon flera gånger pratat om A:s
ålder och skolgång kan hon inte tro att han har missuppfattat eller missat den
informationen.

A har som vilken tonåring som helst försökt göra sådant hon inte får och därför har
det varit viktigt att påpeka vad som gäller. Hon har vetat att A provat dricka
alkohol vid ett tillfälle innan den aktuella helgen. Det har A berättat. Hon har också
vetat om att A rökt för hon har känt lukten från kläderna, andedräkten och håret
samt hittat cigaretter. Även därför har hon varit så noga med att påpeka
nolltoleransen för Robert Lindahl. Vid någon av de första gångerna, om inte vid det
allra första tillfället, A skjutsades till Bredåker var hon in hos Robert Lindahl. Hon
reagerade på att det i köket fanns en hylla på väggen där det stod flera flaskor med
sprit. Hon frågade hur han tordes ha så mycket sprit framme hemma med tonåringar
i huset. Robert Lindahl svarade att han hade koll på det. Hon skulle aldrig lämnat
framme alkohol med tonårsbarn och barnens kompisar i huset. Hon tyckte Robert
Lindahl var lätt att prata med och trevlig, ibland kanske lite för trevlig. Hon kan inte
förklara den känslan närmare. I övrigt tyckte hon att de hade bra kontakt som
föräldrar och hon har känt förtroende för Robert Lindahl.

A har tyckt att Robert Lindahl är en sjyst person som var bra på att bemöta henne
och lyssna. A sa att de brukade prata om allt möjligt och att hon kände förtroende
för honom.

Redan på fredag morgon frågade A om hon fick sova över i Bredåker. Saga skulle
vara med. A skulle få övernatta där om hon var med på alla lektioner den dagen.
Hon tror hon ringde till Robert Lindahl på eftermiddagen och frågade om
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övernattningen. A:s pappa skulle skjutsa Saga och A till Bredåker. A såg fram emot
att få fara och var med på alla lektioner, till och med på idrottslektionen, som hon
inte brukat delta i. A och Saga hade bråttom att få komma dit. A:s pappa sa att han
hade pratat med Robert Lindahl i samband med avlämnandet av flickorna. Robert
Lindahl hade berättat att Saras fosterpappa Peter hade ringt och låtit som ”sju svåra
år”. Eftersom det regnade och var halt hade Peter sagt att flickorna inte fick åka ut
med någon bil den kvällen. Det var Robert Lindahl med på.

Hon hade ingen kontakt med A under fredagen. På lördagen vid 11-12-tiden ringde
A och frågade om hon fick sova över en till natt i Bredåker. Saga skulle enligt A få
göra det. Hon gav inget besked utan ville kolla med Robert Lindahl först. Det gick
några timmar innan hon ringde vid 16-17-tiden. Det gick bra för Robert Lindahl att
flickors sov över ytterligare en natt. Robert Lindahl sa att det var roligt att det
hände något. Sedan hade hon ingen kontakt med A under lördagskvällen.

På söndagen blev hon väckt vid 06-tiden av ett sms från A. A ville att hon och Saga
skulle hämtas vid 11-tiden. Hon reagerade på tidpunkten och undrade om de inte
lagt sig ännu. Hon hämtade flickorna omkring kl. 11.15. Tjejerna stod på gården
med sina väskor. Robert Lindahl var också ute. Robert Lindahls bil gick på
tomgång. Hon hade tänkte gå in och prata om helgen men alla var redan ute så hon
växlade bara några ord med Robert Lindahl från bilen. Robert Lindahl sa att A hade
ett sugmärke på halsen och slagit i huvudet men annars hade allt gått bra. Robert
Lindahl gick sedan direkt in i huset så hon frågade inte mer. Hon tänkte att det hade
låtit konstigt det Robert Lindahl sagt och att han verkade ha bråttom någonstans.
Tjejerna ville åka så de gjorde det. Hon frågade A om sugmärket och A berättade att
hon och Elisabeth hade busat och då hade Elisabeth gjort märket. A berättade också
att det hade hände en olycka på lördagen när A kom ner för trappan och Saga
öppnade en dörr så att A fick den på kinden så att de blev ett blåmärke. Hon tyckte
det hela lät lite konstigt men ville inte ifrågasätta uppgifterna. Hon reagerade på att
A:s vita skor var alldeles bruna och då berättade A att de varit ute på gården och
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grillat när det regnade. Sedan pratade de inte mycket mer eftersom A och Saga var
väldigt trötta och lyssnade på musik i bilen.

När A satte sig intill henne slog tanken henne att det luktade konstigt från A, som
om A druckit men hon kunde inte drömma om att det var så. Hon visste ju att en
vuxen person, en person hon hade förtroende för, hade varit med hela tiden.

A mådde dåligt hela söndagen. A hade ont i huvudet, var ledsen och orolig och inte
alls sig lik. Hon och A:s pappa pratade med A om händelsen med dörren och
huvudvärken. A:s pappa sa att A kanske hade fått en hjärnskakning och kontaktade
rådgivningen. Innan de åkte in med A ringde A:s pappa till Robert Lindahl och
frågade om smällen som A fått och om A hade kräkts. I något skede hade A
nämligen berättat att hon gjort det. Robert Lindahl sa att A hade kräkts efter maten
och att kräkningen nog berott på den starka såsen.

Senare fick A ett sms från Robert Lindahl som skrev att visst var det före maten du
kräktes. Hon har inte sett medelandet men fått innehållet berättat för sig. A åkte till
vårdcentralen och sedan till Sunderby sjukhus för röntgen. Det framkom att A nog
hade fått en hjärnskakning och därför skulle A vara hemma från skolan på
måndagen.

Innan sjukhusbesöket var A ledsen. A låg på sitt rum och ville att hennes pappa
skulle vara med henne och hålla henne i handen då hon inte ville vara ensam. Det
kändes konstigt och var inget vanligt beteende för vanligtvis ville A inte ha dem på
rummet. De förstod att A var ledsen men visste inte över vad.

På måndagen var A hemma från skolan. Vid 13-14-tiden ringde Ingela Harlin och
sa att något har hänt men att de inte kunde ta det per telefon. Ingela ville att hon och
A direkt skulle komma till skolan. Hon hämtade A och åkte till skolan. A sa
ingenting men på väg till skolan började A gråta. Hon frågade vad som hade hänt i
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Bredåker men A svarade inte. A, som fortfarande grät, vill först inte gå in i skolan.
De gick till Ingelas kontor. A ville träffa Ingela själv först, så hon väntade utanför.
Efter fem till tio minuter fick hon komma in och A gick ut. Ingela tog henne i
handen och sa att det hade hänt något hemskt med A. Ingela berättade om helgen,
att Robert Lindahl fyllt flickorna med sprit och förgripit sig sexuellt på A. Ingela
använde nog ordet våldtagit. Hon chockades så det hela fick upprepas för att hon
skulle förstå vad som sades. Ingela hämtade A och de kramades och grät. A var helt
förstörd och skakade och grät. De pratade inte om några detaljer utan bara om hur
det hade kunnat hända och att Robert Lindahl var en person de känt förtroende för.
Hon eller Ingela sa att de måste berätta för A:s pappa. Hon ringde honom och
berättade att det hänt något med A men att det inte var A:s fel. Hon sa att hon inte
ville berätta per telefon och bad honom komma. När A:s pappa kom gick A ut.
Ingela berättade för honom på samma sätt som Ingela berättat för henne. De sa att
de måste polisanmäla detta. De hann dock inte till polisstationen innan den stängde
kl. 16.00. De ringde polisen och berättade vad ärendet gällde och blev lovade att få
träffa någon senare under kvällen. Så skedde också och en anmälan gjordes.

De - hon och A:s pappa - har inte pratat om våldtäkten med A utan låter A berätta i
sin egen takt. De har än idag inte frågat om några detaljer. A har berättat om kvällen
men inte om själva våldtäkten. Hon kan inte tro att det A säger skulle vara osant. A
kan ljuga om småsaker men inte om så viktiga saker som den här händelsen.

Händelsen har inte lämnat A opåverkad. A har vid flera tillfällen sagt att hennes liv
är förstört och att det inte kommer att bli bra för henne. A blir ledsen, otröstligt
ledsen, i attacker. Så har det varit sedan händelsen. A har svårt att sova på nätterna
och gråter sig till sömns. A har inte gråtit på ett sådant sätt tidigare och heller inte
gjort sådana uttalanden innan november 2015. A har tidigare haft svårt att prata om
känslor, men nu gör A det i större omfattning. Det är som om A inte orkar hålla allt
hos sig.
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Ingela Harlin
Hon arbetar som pedagogiskt stöd och som kurator på den skola som A och Saga
går på. Vid lunchtid satt hon på sitt kontor när Saga och Amelia, en före detta elev,
knackade på dörren. De sa att de måste få prata med henne och att det var
jätteviktigt. Det var Amelia som förde talan. Saga, som stod intill, var rödgråten och
svart under ögonen. De ville prata enskilt med henne så det gick iväg till ett
grupprum. Amelia var upprörd och sa att Saga berättat vad Saga och A varit med
om under helgen och tillade, så här får det inte vara, det måste berättas för en
vuxen. Hon frågade Saga vad som hänt och vad Saga berättat för Amelia. Saga sa
att hon gråtit och inte sovit samt att hon velat berätta för fosterföräldrarna, men att
de var jobbigt att göra det eftersom hon då måste berätta allt. Det hade Saga inte
orkat göra. Saga frågade om de kunde ringa efter dem så att hon, Ingela, är med när
fosterföräldrarna får veta vad som hänt. Hon frågade vad som hänt och Saga
berättade att de druckit, rökt och varit ”jätte, jätte fulla”. Saga berättade också att de
hade halkat omkring på gården och slagit sig. Det skulle också ha varit på någon
äng bredvid huset. Saga sa att sedan hade Saga gått upp till övervåningen men gått
ner igen efter ett tag. Saga visste inte om hon sovit eller varit avsmullen. Saga
berättade vidare att när hon gick ner för att gå på toalettet såg hon A och ”pappa
Robert” ha sex. Saga sa att hon blev förskräckt och inte riktigt fattade vad hon såg.
Enligt Saga gick hon upp igen och lade sig. På något vis hade A och Saga
telefonkontakt. A bad att de skulle träffas utomhus och ta en rök. När de träffades
frågade Saga vad som hänt. A var först förnekade men Saga sa att hon ju hade sett.
A svarade då ja, ja och bekräftade att Saga sett rätt. Enligt Saga var A liksom
”avstängd”. Flickorna gick sedan in.

Saga var ledsen och hon insåg att flickornas föräldrar måste få reda på detta. Hon
såg till att Sagas föräldrar kontaktades och de kom till skolan. Hon tackade Amelia
som stöttat Saga och sedan tog hon och Saga emot fosterföräldrarna. Saga berättade
med hennes hjälp likadant för dem som hon berättat för henne. Saga kände att hon
svikit föräldrarna genom att dricka. När de hade pratat färdigt kom de överens om
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att de måste prata med A och med A:s föräldrar. A var hemma från skolan på grund
av hjärnskakning eller något liknande. Hon ringde A:s mamma och bad mamman ta
med sig A och komma till skolan. Hon sa att det hänt en del men att hon inte ville ta
det per telefon. Mamman blev orolig och vill att hon skulle berätta direkt. Hon sa
bara att hon skulle ta A med sig och komma. En stund senare kom A och A:a
mamma. När A såg henne började A gråta och ville kramas. A måste ha förstått att
hon visste vad som hänt. A ville inte ha med mamman in så mamman stannade
utanför när A berättade. Hon frågade om helgen och A sa att det varit kaos. A var
mycket ledsen. A berättade samma sak som hon tidigare hört, att de rökt, varit fulla
och stökat. Hon frågade om det var sant med sexet och A svarade ja. A sa att hon
hade sagt nej, att hon inte ville ha sex. Hon frågade om det var ett fullbordat samlag
och A svarade ja. Hon sa att mamma och pappa måste få veta detta, vilket fick A att
gråta ännu mer och säga att hon inte orkade så att hon skulle få berätta. A gick ut
och sedan berättade hon för A:s mamma vad flickorna berättat för henne. A:s
mamma blir chockad och förskräckt. De pratade en stund och sedan hämtade hon in
A. A och A:s mamma var ledsna men pratade en stund om det som hänt. A:s
mamma sa att de måste ringa efter A:s pappa, vilket de gjorde. Han kom efter en
stund. A ville inte vara med utan gick ut. Hon berättade för A:s pappa vad hon hade
fått höra. Pappan blev arg och ledsen men var sansad. Hon gick ut och berättade för
A att det är lugnt med pappa. A kom in och pappan kramade om A. De satt länge
och pratade. Kontakt togs med socialtjänsten och det bestämdes att en polisanmälan
skulle göras. Hon har efteråt pratat med A:s mamma och träffat A i egenskap av
kurator.

Amelias, Sagas och A:s berättelser var överensstämmande. Hon har inte fått veta
några detaljer kring den sexuella handlingen annat än att A, enligt Saga, ska ha
berättat för Saga att när Saga kom och såg vad som hände så ska Robert Lindahl ha
sagt, ingen fara, det är bara Saga som kommer. Enligt flickorna var det Robert
Lindahl som såg till att det fanns alkohol, att de druckit och varit ordentligt fulla.
De berättade att de druckit hela helgen.
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Hon har träffat flickorna under flera år. A är ganska sträng med sig själv och inte så
lätta att komma nära. A håller masken väl och man måste skrapa hårt på ytan för att
komma igenom. Saga känner hon bättre. Saga är lite ”yrslig”. Saga har provat på
olika saker som att dricka sprit, men är duktig i skolan, smart, rapp och en ”go tjej”.
Saga är alltså en vanlig tonårstjej. När Amelia och Saga berättade uppfattade hon
inte det hela som ”tonårsyrsel”, utan det kändes snabbt att det var fråga om något
utöver det vanliga. Hon fick en känsla av att flickorna hade tänkt mörka eller hålla
händelsen inom sig om inte Amelia inte tagit Saga i handen och sagt att vuxna
måste få veta vad som hänt. Utan Amelias agerande hade nog Saga inte vågat
berätta för någon. Saga kändes inte ”yrsligt” denna dag och det gäller även A.

DOMSKÄL

Gärningen

A har gjort ett mycket trovärdigt intryck. Hon har lämnat en sammanhängande och
ytterst detaljerad berättelse. Hon har med en naturlig vånda berättat om vad Robert
Lindahl utsatt henne för. A:s uppgifter vinner stöd av vad Saga Engström uppgett.
Saga Engström har även hon lämnat en sammanhängande och mycket detaljerad
redogörelse för vad som inträffat i Bredåker. A:s och Saga Engströms berättelser är
i alla väsentliga delar överensstämmande. Deras berättelser vinner stöd av vad
Ingela Harlin uppgett om att A och Saga Engström var väldigt upprörda och ledsna
när de pratade med henne och att de, var och en för sig, lämnade överensstämmande
uppgifter till henne. Det förhållandet att Saga Engström på måndagen var så
uppriven och ledsen att en något äldre kamrat kände behov av att ta reda på hur det
var fatt tyder på att Saga Engström upplevt något upprivande.

I vissa mer övergripande delar stämmer Robert Lindahls uppgifter överens med vad
A och Saga Engström berättat. I vissa andra avseenden framstår hans uppgifter som
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rena efterhandskonstruktioner. Det kan exempelvis lämnas utan avseende att hans
planerade alkoholinköp av en slump kom att stämma överens med det önskemål A
framförde i ett sms-medelande till honom. Det framstår inte heller som trovärdigt
att han inte uppfattade att ungdomarna var berusade.

Det har inte framkommit något som talar för att A och Saga Engström söker att
sanningslöst tillvita Robert Lindahl brott. Deras berättelser innehåller detaljer på en
sådan nivå att det är omöjligt att de kunnat prata sig samman och komma överens
om vad de ska säga.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att A och Saga Engströms uppgifter ska
godtas och läggas till grund för bedömningen. Genom dessa uppgifter är det utrett
att Robert Lindahl, trots att A sagt nej och sökt värja sig, utfört oralsex på A och att
han därefter, sedan han genom att dra i hennes armar och händer placerat henne
gränsle över sig, penetrerat henne vaginalt med en dildo. Fråga är således om
sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med
samlag.

Fråga är om Robert Lindahl ägt vetskap om A:s ringa ålder alternativt om han haft
skälig anledning att anta att A var under 15 år. Det förhållandet att A pratat om
skoterkort och mopedkort har inte gett Robert Lindahl anledning att uppfatta att A
hade fyllt 15 år. Även om han trott att A var född samma år som han dotter,
nämligen 2000, så har han inte heller på grund härav kunnat utgå från att A var 15
år gammal. Eftersom det finns barn som är födda i november och i december så
hade inte alla barn födda 2000 hunnit fyllt 15 år den 6 november 2015. Inte endast
har Robert Lindahl haft skälig anledning att anta att A var under 15 år utan han har
också ägt vetskap om förhållandet. Av förhören med A och A:s mamma framgår
nämligen att de vid upprepade tillfällen pratat med Robert Lindahl om A:s ålder och
om att hon började i årskurs 8 hösten 2015. Även Saga Engström har uppgett att
hon pratat med Robert Lindahl om A:s ringa ålder. Det kan härigenom hållas för
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visst att Robert Lindahl var medveten om att A i november 2015 ännu inte fyllt 15
år.

Av det ovan anförda följer att det är ställt utom rimligt tvivel att Robert Lindahl
gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn. Fråga är om brottet är grovt.
.
Det är genom A:s och Saga Engströms uppgifter utrett att A mot slutet av kvällen
var väldigt berusad, så berusad att hon nästan inte kunde hålla sig vaken. Det är
också utrett att Robert Lindahl var väl medveten om att A druckit alkohol under
kvällen. Han hade inte endast vetskap om alkoholförtäringen utan också försett A
med alkohol och varit med då A förtärt alkohol. Robert Lindahl har således
medveten om alkoholförtäringen och berusningen genomfört de sexuella
handlingarna genom att utnyttja A:s berusning. Robert Lindahl var en person som A
kände stort förtroende för och som hon ansåg sig ha en nära och god relation till.
Genom att ta emot henne i sitt hem har han åtagit sig att svara för hennes säkerhet
och välmående. Det har han inte gjort utan han har allvarligt utnyttjat hennes
förtroende och hennes uppkomna situation. Med beaktande av att Robert Lindahl
otillbörligen utnyttjat A:s berusning och missbrukat det särskilda förtroende A haft
för honom bör brottet bedömas som grovt.

Robert Lindahl ska alltså dömas för grov våldtäkt mot barn.

Påföljd

Robert Lindahl är inte tidigare lagförd. Han lever under ordnade förhållanden. Inget
tyder på att han lider av psykisk ohälsa.

För grov våldtäkt mot barn är inte stadgat lindrigare straff än fängelse fyra år. Med
beaktande av gärningen straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma
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ifråga. Då de försvårande omständigheterna i tillräcklig grad har beaktats vid
rubriceringen av brottet kan fängelsestraffet stanna vid fyra år.

Skadestånd

Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Robert Lindahl skyldig att
ersätta A för den kränkning hon drabbats av och för sveda och värk i form av
psykiskt och fysiskt lidande.

Övergreppet har inneburit en ytterst allvarlig kränkning av A:s personliga integritet.
Med beaktande av omständigheterna bör ersättningen bestämmas till skäligt ansett
belopp om 125 000 kr.

Vad gäller det psykiska och fysiska lidande Robert Lindahls agerande orsakat A bör
ersättningen bestämmas enligt gällande schablon till yrkat och skäligt ansett belopp
om 30 000 kr.

Övrigt

För grov våldtäkt mot barn är stadgat fängelse i lägst fyra år. Med hänsyn härtill och
då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas ska Robert Lindahl stanna kvar
i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

På grund av brottslighetens karaktär ska fortsatt sekretess gälla för målsägandens
identitet och för uppgifter som kan avslöja identiteten.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (Dv 400)
Domen får överklagas till Hovrätten för Övre Norrland senast den 25 januari 2016.
Prövningstillstånd krävs om domen överklagas endast beträffande det enskilda
anspråket.

Katarina Lindgren

Avräkningsunderlag bifogas till domen.

LULEÅ TINGSRÄTT
Brottmålsenheten
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2016-01-04
Mål nr: B 2657-15
Luleå

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19630926-9030

Datum för dom/beslut
2016-01-04

Efternamn
Lindahl

Förnamn
ROBERT Gunnar

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2015-11-10
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 849
971 26 Luleå

Besöksadress
Skeppsbrogatan 43

Telefon
Telefax
0920-29 55 00
0920-880 27
E-post: lulea.tingsratt@dom.se
Hemsida: www.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 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 dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen 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 prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet 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 skadeståndstalan 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

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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 angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive 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,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden 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 målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen 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 sidan 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 instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
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