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ALINGSÅS TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2017-03-06
meddelad i
Alingsås

Mål nr: B 168-17

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Johan Wilhelm GÜNTHER Holst, 19670327-5054
Riddarstenshöjden 6 Lgh 1001
443 33 Lerum
Offentlig försvarare:
Advokat Lars Almlöf
Lilla Torget 2
441 30 Alingsås
Åklagare
Kammaråklagare Johan Fröjelin
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås

1.

Målsägande
Maria Can Gill
Rämnå Gårdsväg 19
443 72 Gråbo
Företräds av åklagaren

2.

Cecilia Kantedal
Kaptensgatan 14 B Lgh 1203
414 59 Göteborg
Företräds av åklagaren
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2016-01-01 -- 2016-10-02 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
Dagsböter 60 å 310 kr

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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Skadestånd
1. Günther Holst ska utge skadestånd till Cecilia Kantedal med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 januari 2016 till dess betalning
sker.
2. Günther Holst ska utge skadestånd till Maria Can Gill med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2016 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
Lars Almlöf tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 200 kr. Av beloppet avser
3 360 kr arbete och 840 kr mervärdesskatt. Günther Holst ska till staten återbetala hela
kostnaden.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1 och har åberopat den bevisning som anges där.

Günther Holst har förnekat brott. Han har bestritt skadeståndsanspråken. Beloppen
har dock vitsordats.

DOMSKÄL

Åtalspunkt 1.1
Målsäganden Cecilia Kantedal har uppgett i huvudsak följande. Hon var och
tränade på sitt gym Nordic Wellness. Gymmet var obemannat och där var inte
mycket folk. Hon sprang på ett löpband när Günther Holst gick till en avsats där en
vattenkran finns. Där satte han sig bredbent och visade sitt könsorgan. Hon fick en
känsla av att något inte stämde, men trodde först att det var ett misstag. Därefter
började han springa på ett löpband bredvid henne. Han lämnade sedan
träningslokalen, men efter en stund kom han tillbaka. Då satte han sig på en bänk
med vikter framför henne. Återigen satte han sig bredbent och visade sitt kön för
henne. Då förstod hon att han gjorde det avsiktligt. Hon gick därför fram till honom
och sa åt honom att inte blotta sig. Han nickade och gick sin väg. Hon la inte märke
till om han tittade på henne, men hon uppfattade det som att han hade halvstånd.

Günther Holst har bekräftat den version som Cecilia Kantedal gett. Han har
emellertid uppgett att han har eksem i skrevet varför han inte har något nät i sina
shorts. Han brukar vila på de platser som han satt på. Han har inte märkt att han har
visat sitt könsorgan. Han är homosexuell och får inte ut något av att visa sitt kön för
en kvinna.
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Åtalspunkt 1.2
Målsäganden Maria Can Gill var och tränade på sitt gym Endorfin. Hon var ensam
där när Günther Holst kom in. Han såg sig omkring och gick till en fåtölj. Han vred
fåtöljen mot henne. Han satte sig bredbent och visade sitt könsorgan i cirka tio
minuter. Han tittade hela tiden på henne för att få kontakt. Till slut tog hon ett foto
på honom. Hon vet inte om han märkte det. Ett litet tag efteråt kom en annan man in
i lokalen. Günther Holst la då sin lilla gymhandduk över sitt könsorgan. Sedan gick
hon ned till receptionen och informerade personalen. Personalen tog honom åt sidan
och därefter fick han lämna lokalen. Hon konfronterade honom aldrig och såg inte
hans reaktion.

Günther Holst har i huvudsak uppgett följande. Han behövde pusta ut och skulle
därför vila en stund. Fåtöljerna på gymmet är skjutna i mot hörnet. Han är ganska
lång och därför var han tvungen att dra ut den. Han såg aldrig att hon tog något kort.
Det stämmer att han hade en liten handduk som han torkade sin svett med. Han la
emellertid ned den i knäet flera gånger när han inte torkade svett. Han märkte inte
att hans könsorgan syntes. Efter det förra tillfället tänkte han på att det kunde hända
att hans könsorgan skulle synas om han satte sig ned, men med tiden slutade han att
tänka på det eftersom det inte är något han gör medvetet.

Tingsrättens bedömning
Cecilia Kantedal och Maria Can Gill har på ett trovärdigt sätt berättat om
händelseförloppen. De har lämnat klara och sammanhängande berättelser som varit
detaljrika, logiska och fria från motsägelser och överdrifter. Det har inte heller
framkommit något skäl som ger tingsrätten anledning att anta att målsägandena skulle
lämna felaktiga uppgifter. Günther Holst invändning om att han inte skulle ha märkt

att han visade sitt kön framstår som så osannolik att hans invändning kan lämnas
utan avseende. Därför ska målsägandens berättelser ligga till grund för
bedömningen av åtalet. Det är därmed utrett att Günther Holst varit medveten om
att han blottade sitt könsorgan. Att blotta sitt könsorgan för främmande människor
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är ett handlade som typiskt sett är ägnat att väcka obehag. Det får därför hållas för
visst att Günther Holst i vart fall handlat med likgiltighetsuppsåt genom att blotta
sitt kön på det sätt som framkommit i utredningen. Åtalet är därmed styrkt och
Günther Holst ska dömas för två fall av sexuellt ofredande.

Påföljd
Påföljden ska bestämmas till dagsböter.

Skadestånd
Den kränkning som Cecilia Kantedal och Maria Can Gill utsatts för genom gärningarna
får anses vara så allvarliga att Günther Holst ska utge skadestånd till dem. Beloppen är

vitsordade. Skadeståndsyrkandena ska därför bifallas.

Övriga frågor
Eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott Günther Holst nu döms för ska
han betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Advokaten Lars Almlöf har yrkat ersättning enligt taxa. Den yrkade ersättningen är
skälig och ska därför utgå. Med hänsyn till Günther Holsts ekonomiska
förhållanden ska han återbetala hela kostnaden till staten.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 400)
Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 27 mars 2017 och ska
vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs.

Jörgen Nilsson

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Maria Thorell

2017-01-31

1(2)
7
AM-10324-17
404A-15

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Alingsås tingsrätt

ALINGSÅS TINGSRÄTT

INKOM: 2017-01-31
MÅLNR: B 168-17
AKTBIL: 1

Stämningsansökan
Tilltalade
Johan Wilhelm Günther Holst (19670327-5054)
Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Ansvarsyrkanden m.m.
1.1 SEXUELLT OFREDANDE
5000-K232058-16
Günther Holst har blottat sig för Cecilia Kantedal på ett sätt som kunde
förväntas väcka obehag genom att visa sitt könsorgan. Det hände den 1 januari
2016 på Nordic wellness, Såggatan 8, Göteborg, Göteborgs stad.
Günther Holst begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

1.2 SEXUELLT OFREDANDE
5000-K1247098-16
Günther Holst har blottat sig för Maria Can Gill på ett sätt som kunde
förväntas väcka obehag genom att visa sitt könsorgan. Det hände den 2
oktober 2016 på Endorfin gym, Gråbovägen 13, Stenkullen, Lerums kommun
Günther Holst begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Målsägande
Maria Can Gill
Åklagaren för talan
Cecilia Kantedal
Åklagaren för talan

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 Maria Thorell

2017-01-31

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
7
AM-10324-17
404A-15

Enskilda anspråk
1. Maria Can Gill yrkar skadestånd av Günther Holst med 5000 kronor. På
beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från
dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser kränkning
5000 kronor.
2. Cecilia Kantedal yrkar skadestånd av Günther Holst med 5000 kronor. På
beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från
dagen för brottet till dess full betalning sker. Beloppet avser kränkning
5000 kronor.

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Cecilia Kantedal angående sina iakttagelser till
styrkande av sexuellt ofredande.
2. Förhör med målsäganden Maria Can Gill angående sina iakttagelser till
styrkande av Sexuellt ofredande.
3. Förhör med den tilltalade Günther Holst som förnekar brott.

Övrig bevisning
Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 17) till styrkande av sexuellt
ofredande.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 timmar.

Bilaga 2

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

