ALINGSÅS TINGSRÄTT
Rotel 5

Mål nr B 265-15

Rättelse/komplettering
Dom, 2015-10-26

Rättelse, 2015-12-08
Beslutat av: f.d. rådmannen Hans Andrén
Till avsnittet PARTER läggs följande:
Målsägande
Fannie Eva Elisabeth Larsson (adress och personnummer, se domsbilaga 4; sekretess)

1
ALINGSÅS TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM
2015-10-26
meddelad i
Alingsås

Mål nr: B 265-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Bengt STEFAN Einar Bergkvist, 19921213-0034
c/o Eva Bergkvist
Södra Skogsvägen 61 Lgh 1103
571 39 Nässjö
Offentlig försvarare:
Advokat Jan Elgmark
Advokaterna Högström, Gabrielson &
Elgmark AB
Göteborgsvägen 16
441 43 Alingsås
Åklagare
Kammaråklagare Martin Ekelin
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2014-03-31 -- 2014-06-01
Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 55 kr
Skadestånd
Stefan Bergkvist ska utge skadestånd till Fannie Larsson med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2014 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Jan Elgmark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 675 kr. Av beloppet avser
935 kr mervärdesskatt.
Postadress
Box 126
441 23 Alingsås

Besöksadress
Södra Ringgatan 23

Telefon
Telefax
0322-793 00
0322-63 41 08
E-post: alingsas.tingsratt@dom.se
www.alingsastingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Sara Ottosson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 4 675 kr. Av beloppet avser 935 kr mervärdesskatt.
Av kostnaden för försvar och målsägandebiträde ska Stefan Bergkvist återbetala 1 000
kr till staten.

___________________________________

3
ALINGSÅS TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM
2015-10-26

B 265-15

YRKANDEN M.M.

Åklagarens talan, se bilaga 1.

Målsäganden biträder åtalet.

Enskilt anspråk, se bilaga 2.

Stefan Bergqvist har erkänt gärningen samt bestritt att till Fannie Larsson utge högre skadestånd än 10 000 kr, därav 5 000 kr för sveda och värk och 5 000 kr för
kränkning.

DOMSKÄL

Stefan Bergqvists erkännande vinner stöd av utredningen. Gärningen är att bedöma
på sätt åklagaren påstått.

Straffvärdet svarar mot ett kraftiga böter.

Fängelse ingår i tillämplig straffskala. Stefan Bergqvist är därför skyldig erlägga avgift till brottsofferfonden.

Stefan Bergqvist har genom gärningen allvarligt kränkt Fannie Larsson. Han är därför skyldig utge skadestånd till henne. Det är också klarlagt att Fannie Larsson,
såväl före som efter gärningen, mottagit meddelanden från annan med kränkande
innehåll. Utredningen visar visserligen att Fannie Larsson omkring fyra månader
efter gärningen intogs en natt på psykiatrisk vårdavdelning. Orsaken härtill är emellertid inte utredd. Det är vidare klarlagt att Fannie Larsson vid tiden för gärningen
var familjehemsplacerad och alltjämt är det. Tingsrätten finner sålunda och i övrigt

4
ALINGSÅS TINGSRÄTT
Rotel 5

DOM
2015-10-26

B 265-15

att Fannie Larsson inte visat berättigad till högre ersättning för sveda och värk än
medgivna 5 000 kr. I övrigt råder inte någon tvist om det enskilda anspråket.

Huvudförhandlingen har pågått en (1) timma. Brottmålstaxan är därför tillämlig vid
bestämmande av arvode åt den offentlige försvararen. Arvodet enligt taxan omfattar
allt arbete i målet. Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Xx har erkänt gärningen. Jan Elgmark har deltagit i ett polishör om 22 minuter. Förundersökningen som helhet är av liten omfattning. Med hänsyn härtill och
målets omfattning i övrigt finner tingsrätten tillräckliga skäl att överskrida brottmålstaxan inte föreligga.

Stefan Bergqvist bör inom ramen för sitt kostnadsbidrag enligt rättshjälpslagen återgälda statsverket dess kostnader för hans försvar.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (DV400).
Överklagande skall ha kommit in till tingsrätten sist den 16 november 2015 och
vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige.

På rättens vägnar

Hans Andrén

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Robert Beckard

2015-06-16

1(2)
32
AM-121943-14
404A-12

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ALINGSÅS TINGSRÄTT
Rotel 5

Alingsås tingsrätt
B 265-15

INKOM: 2015-06-16
MÅLNR: B 265-15
AKTBIL: 4

Stämningsansökan
AM-121943-14-1

Åklagare
Kammaråklagare Robert Beckard

Tilltalade
Bengt Stefan Einar Bergkvist (19921213-0034)
Företräds av advokat Jan Elgmark.

Punkt 1
1.1

SEXUELLT OFREDANDE (1400-K86238-14)
Stefan Bergkvist har ofredat Fannie Larsson, då 13 år, genom att till henne via
Internet skriva saker som varit ägnade att kränka hennes sexuella integritet. Han
har härvid skrivit till henne bland annat följande:
"Skicka bild på dig. För då när jag sitter vid datorn så kan jag runka och spruta på
den. Nu slaknar den. Inte alls kul. Är ju som en kokt spagetti i handen. Skicka en
bild på dina trosor. Hjälp en ledsen i nöd. Hade betalat alla pengar jag har för att få
ett par använda trosor av dig, svettiga och underbara. Skicka en bild på dina trosor
så skickar jag på vildormen. Kåt nu då? Kom igen, jag får ju stånd när jag ser dig,
det är en bra start" eller liknade saker med samma innebörd.
Det hände någon gång mellan den 31 mars 2014 och den 1 juni 2014 då
målsäganden befunnit sig i Sollebrunn eller på annan plats i, Västra Götalands län.
Lagrum: 6 kap 10 § 1 st brottsbalken

1.2

Målsäganden
Fannie Eva Elisabeth Larsson
Oklart om anspråk finns

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 624
50113 BORÅS

Lilla Brogatan 31

010-562 72 20

registrator.ak-boras@aklagare.se

Telefax

010-562 72 47

Stämningsansökan
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Robert Beckard

2015-06-16

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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1.3

Muntlig bevisning

1.3.1

Förhör med målsäganden Fannie Larsson angående vad tilltalad skrivit på Internet
och hur hon uppfattat detta, till styrkande av dels åtalet men även eventuellt
skadeståndsanspråk. (Förhöret som hållit hos polisen spelas upp i tingsrätten.
Åklagaren tar med CD-skiva).

1.3.2

Förhör med den tilltalade Stefan Bergkvist som erkänner brott.

1.4

Övrig bevisning

1.4.1

Skriftlig bevisning i form av skärmdumpar utvisande vad tilltalad skrivit till
målsäganden på sid 8-10, samt även protokoll över datamedieundersökning på sid
21-23 gällande vad som fanns i tilltalads telefon. Allt till styrkande av åtalet och
eventuellt skadestånd.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 timmar.
Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från frivården.
ÅKLAGARBUNDET MÅL

Bilaga 2
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Bilaga 3

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

www.domstol.se

