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ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2011-11-09
meddelad i
Östersund

Mål nr B 504-10

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér
Åklagarkammaren i Östersund
Målsägande
Målsägande A
Särskild företrädare:
Advokat Margareta Fritzdorf
Advokatfirman Margareta Fritzdorf
Erik Dahlbergsvägen 22
374 37 Karlshamn
Tilltalad
Jonas CHRISTIAN Andrée Hermansro, 930924-2155
Frihetsberövande: Intagen vid särskilt ungdomshem
c/o Socialtjänsten
Barn Och Familj
Offerdalsvägen 8
835 80 Krokom
Offentlig försvarare:
Advokat Gustaf Andersson
Andersson & Öberg Advokatfirma HB
Box 6087
800 06 Gävle

DOMSLUT
Begångna brott
Våldtäkt mot barn

Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Ungdomsvård
- Särskild föreskrift: Vård enligt upprättad behandlingplan, se domsbilaga 1.

Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
ostersunds.tingsratt@dom.se
E-post:

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
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Skadestånd
1. Christian Hermansro ska utge skadestånd till sekretess A med 100 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 maj 2009 till dess
betalning sker.
2. Skadeståndsyrkandet gentemot Anna Lena Alberthsdotter lämmnas utan bifall.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för de uppgifter som lagts fram vid tingsrättens förhandling
inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens identitet. Detsamma skall gälla för
bilagorna till domsbilagorna 2 och 3.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Gustaf Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 190 304 kr. Av
beloppet avser 127 094 kr arbete, 20 330 kr tidsspillan, 4 819 kr utlägg och 38 061
kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
2. Margareta Fritzdorf tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 279 201 kr. Av beloppet avser 177 232 kr arbete, 37 943 kr
tidsspillan, 8 186 kr utlägg och 55 840kr mervärdesskatt. Kostnaden för arbetet som
målsägandebiträde ska stanna på staten.
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DOM
2011-11-09
meddelad i
Östersund

Mål nr B 504-10

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér
Åklagarkammaren i Östersund
Målsägande
Målsägande A
Särskild företrädare:
Advokat Margareta Fritzdorf
Advokatfirman Margareta Fritzdorf
Erik Dahlbergsvägen 22
374 37 Karlshamn
Tilltalad
ANNA LENA Christina Alberthsdotter, 670408-4042
Frihetsberövande: Häktad
Gamla Vägen 33
244 91 Kävlinge
Ombud och offentlig försvarare:
Advokat Andreas Victor
F Victors Advokatbyrå HB
Storgatan 30
831 30 Östersund

DOMSLUT
Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken
För tiden före 1 april 2005 gäller 6 kap 4
§ i dess dåvarande lyselse.

Begångna brott
Grov våldtäkt mot barn

Påföljd m.m.
Fängelse 6 år
Andra lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken

Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
ostersunds.tingsratt@dom.se
E-post:

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
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Skadestånd
Anna Lena Alberthsdotter ska utge skadestånd till sekretess A med 600 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 maj 2009 till dess
betalning sker.
Häktning m.m.
Anna Lena Alberthsdotter förklaras häktad och skall stanna kvar i häkte till dess domen
i ansvarsdelen vunniit laga kraft mot henne.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
forstätta att vara tillämplig för de uppgifter som har lagts fram vid tingsrättens
förhandlingar inom sätngda dörrar och som kan röja målsägandens identitet. Detsamma
skall gälla för bilagorna till domsbilagorna 2 och 3.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
Andreas Victor tillerkänns ersättning av allmänna medel med 243 374 kr. Av beloppet
avser 192 373 kr arbete, 2 140 kr tidsspillan, 186 kr utlägg och 48 675 kr
mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens ansvarsyrkanden och framlagd bevisning, se domsbilagorna 2 -3.

Bevisning åberopad av Anna Lena Alberthsdotter, se domsbilaga 4.

Målsäganden, nedan kallad A, har yrkat skadestånd och åberopat bevisning, se
domsbilagorna 5 – 6.

DOMSKÄL

Åtalspunkten 1.

Christian Hermansro har erkänt gärningen och medgett det i andra hand framställda
skadeståndsyrkandet.

Anna Lena Alberthsdotter har bestritt skadeståndsyrkandet.

Målsägande A och Christian Hermansro har lämnat väsentligen samstämmiga
uppgifter om vad som förevarit mellan dem. Av dessa framgår att de under angiven
tid regelbundet haft samlag med varandra. De har förklarat att de trott att det inte
var något fel utan att det var normalt att göra så. Christian Hermansro måste dock i
vart fall sedan han fyllt 15 år ha varit medveten om det felaktiga i sitt handlande
varför han gjort sig skyldig till våldtäck mot barn i enlighet med åklagarens
gärningspåstående.
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Christian Hermansro är sedan tidigare ostraffad. Han är sedan 06-09 25 föremål för
vård enligt LVU och vistas för närvarande på Bärby ungdomshem i Uppsala.
Socialtjänsten i Krokoms kommun har föreslagit att han överlämnas till vård enligt
upprättad vårdplan.

Det är uppenbart att Christian Hermanansro är i behov av fortsatt vård. Påföljden
skall därför bestämmas till ungdomsvård.

Christian Hermansro fälls till ansvar endast för de gärningar han begått under tiden
den 24 september 2008 - den 3 maj 9 2009. Mot den bakgrunden finner tingsrätten
att han endast är skyldig att till A utge ersättning i enlighet med sitt medgivande.

Mot Anna Lena Alberthsdotters bestridande är det i målet ej visat att hon känt till
Christian Hermansros handlande varför skadeståndsyrkandet i den delen skall
lämnas utan bifall.

Åtalspunkten 2.

Anna Lena Alberthsdotter har helt förnekat Åklagarens gärningspåståenden och
bestritt skadeståndsyrkandet.

Bevisningen i målet utgörs främst av A:s uppgifter. En svårighet vid bedömningen
av bevisningen är A:s ålder och att händelserna delvis ligger långt tillbaka i tiden.
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Det finns inte någon bevisning som ger något mer påtagligt stöd för A:s berättelse.
Det finns t ex inga iakttagelser av några andra personer i anslutning till händelserna
och A har inte heller berättat för någon annan förrän i efterhand.

Till en början kan konstateras att A allmänt sett gjort ett trovärdigt intryck. Hon har
berättat på ett naturligt sätt om händelserna som även framstår som självupplevda.
Johan Nordahl har även uppgett att det hon berättat för honom bär det
självupplevdas prägel och att ett barn i den åldern inte kan hitta på något sådant.

Det har inte heller framkommit något skäl för att A skulle anklaga Anna Lena
Alberthsdotter för gärningarna om det varit så att hon varit oskyldig. Det framstår
snarare som att A genom att ha stängt av och inte velat komma ihåg övergreppen
försökt att skydda Anna Lena Alberthsdotter. Det är också först sedan A kommit till
en annan och trygg miljö som A vågat berätta om vad A varit utsatt för. Johan
Nordahl har även förklarat att ett barn från början berättar väldigt litet eftersom det
inte vet hur det kommer att tas emot varefter det berättar mer och mer om vad som
hänt.

Den omständigheten att A berättat om sexuella övergrepp av andra som motbevisats
betyder inte att allt det som A berättat kan avfärdas som påhitt och fantasier utan
den fråga man därvid kan ställa sig är huruvida de utförts av dessa eller av någon
annan person.

Vad som är svårförklarligt och även talar mot Anna Lena Alberthsdotter är den
omständigheten att hon förnekat att hon försökt att på verka A att i, olika
sammanhang komma med felaktiga uppgifter liksom hennes totala förnekande av
att hon skulle ha gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn.
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Sammanfattningsvis gör tingsrätten den bedömningen att många omständigheter
bidrar till att A:s utsaga måste betraktas som helt tillförlitlig. Stödbevisningen är
knapphändig men det finns inga omständigheter som talar emot A:s utsaga. Det
finns inte heller stöd för några alterrnativa hypoteser. Därigenom är beviskravet att
gärningarna skall vara ställda utom rimligt tvivel uppfylllda.

Lika med åklagaren finner tingsrätten att gärningarna på de skäl åklagaren angivit
är att bedöma som grova brott.

Anna Lena Alberthsdotter förekommer under 3 avsnitt i belastningsregistret. Hon
dömdes senast den 9 november 2009 för egenmäktighet med barn till fängelse fem
månader.

Annan påföljd än ett längre fängelsestraff kan inte komma i fråga för det brott Anna
Lena Alberthsdotter nu gjort sig skyldig till.

Vid angiven utgång i ansvarsdelen är Anna Lena Alberthsdotter skadeståndsskyldig
gentemot A. Yrkat skadestånd är skäligt.

För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 2 år. Med hänsyn härtill
och då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas skall Anna Lena
Alberthsdotter förklaras häktad.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga ( Dv 400 )
Överklagande, ställt till Hovrätten för Nedre Norrland, skall ges in till tingsrätten
senast den 30 november 2011.

På tingsrättens vägnar
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Staffan Lindkvist

Avräkningsunderlag, se aktbilaga

B 504-10

Bilaga 1

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3
INKOM: 2011-06-14
MÅLNR: B 504-10
AKTBIL: 18-20

Bilaga 2

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3
INKOM: 2011-06-14
MÅLNR: B 504-10
AKTBIL: 17

Bilaga 3

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3
INKOM: 2011-09-19
MÅLNR: B 504-10
AKTBIL: 78

Bilaga 4

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3
INKOM: 2011-07-18
MÅLNR: B 504-10
AKTBIL: 35

Bilaga 5

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3
INKOM: 2011-09-02
MÅLNR: B 504-10
AKTBIL: 72

Bilaga 6

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Rotel 3
INKOM: 2011-09-02
MÅLNR: B 504-10
AKTBIL: 69-71

Bilaga 7

Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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.
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,

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

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

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 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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.

www.domstol.se

