1
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM
2015-12-21
meddelad i
Sollentuna

Mål nr: B 3005-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
CARL Olof Ailton Holmgren, 19910523-9017
Tallåsvägen 13
187 43 Täby
Offentlig försvarare:
Advokat Leif Rydström
City Lawyer Advokatbyrå MBA Sweden
AB
Dalagatan 18 A
113 24 Stockholm
Åklagare
Kammaråklagare Tomas Mattsson
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950
191 29 Sollentuna
Målsägande
Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Elisabeth Sandström
Advokatfirman Elisabeth Sandström
Rögårdsgatan 9
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken
2015-03-03
2. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 15 § 1 st samt 23
kap 1 § brottsbalken
2015-02-02
3. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-01-30 -- 2015-02-02
Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 696 01
08-561 695 01
E-post: enhet1.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
Särskild föreskrift: Carl Holmgren ska genomgå behandling enligt den behandlingsplan som
han har åtagit sig att följa, vilket innebär bl.a. kriminalvårdens behandlingsprogram ROS,
Relation och Samlevnad, se bilaga 1.
Frivårdskontor
Frivården Fridhemsplan
Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret
Skadestånd
Carl Holmgren ska utge skadestånd till Sekretess AA med 5 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2015 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polisregion Stockholm;
beslag 2015-5000-BG21349.1).
Sekretess
1. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess AA:s och vittnet AB:s identitet. Sekretessen
ska gälla för ljud- och bildupptagning av de inom stängda dörrar hållna förhören samt för
videoupptagningen av förhör med Sekretess AA.
2. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att
vara tillämplig på uppgifter i personutredning som har lagts fram vid förhandling inom
stängda dörrar.
3. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att vara
tillämplig på uppgifterna om målsäganden Sekretess AA:s identitet i domsbilaga 2.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Leif Rydström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 12 981 kr, varav 5 445 kr
avser arbete och 2 596 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Carl Holmgren till
staten återbetala 5 000 kr.
2. Elisabeth Sandström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 9 171 kr, varav 5 445 kr avser arbete och 1 834 kr
mervärdesskatt.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Carl Holmgren ska dömas för sexuellt ofredande (6 kap. 10
§ 2 st. brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivning.
Carl Holmgren har ofredat Sekretess AA, på ett sätt som kunde förväntas kränka Sekretess AA:s sexuella integritet samt väcka obehag
hos henne, genom att via internet skicka bilder till henne på sitt kön.
Det hände någon gång mellan den 30 januari 2015 och den 2 februari
2015 då Holmgren befann sig på Tallåsvägen, Täby kommun eller annan okänd plats i Stockholms län.
Carl Holmgren begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren har yrkat att Carl Holmgren ska dömas för försök till utnyttjande av barn
för sexuell posering (6 kap. 8 § 1 st. och 15 § 1 st. samt 23 kap 1 § brottsbalken)
enligt följande gärningsbeskrivning.
Carl Holmgren har via internet försökt främja och utnyttja att Sekretess AA, som då var 9 år, skulle utföra och medverka i sexuell posering genom att han försökt förmå Sekretess AA att ta bilder på sin
nakna kropp och skicka till honom via internet. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga
omständigheter.
Det hände den 2 februari 2015 då Holmgren befann sig på Tallåsvägen, Täby kommun eller på annan okänd plats i Stockholms län.
Carl Holmgren begick gärningen med uppsåt varvid han insåg eller
hade skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Åklagaren har yrkat att Carl Holmgren ska dömas för barnpornografibrott (16 kap.
10 a § 1 st. 5 p. brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivning

Carl Holmgren har innehaft 56 barnpornografiska bilder. Innehavet
varade fram till den 3 mars 2015 på bland annat Tallåsvägen 13, Täby
kommun.
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Carl Holmgren begick gärningen med uppsåt.

Målsäganden, sekretess AA, har yrkat att Carl Holmgren ska betala 5 000 kr i skadestånd och ränta på beloppet från den 2 februari 2015 till dess betalning sker. Beloppet avser ersättning för kränkning.

Åklagaren har även yrkat att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas.

Carl Holmgren har erkänt de faktiska omständigheterna men motsatt sig att han ska
dömas på grund av bristande uppsåt.

Carl Holmgren har medgett skadeståndsyrkandet, för det fall att gärningarna är så
allvarliga att kränkningsersättning ska utgå. Han har medgett förverkandeyrkandet.

BAKGRUND

Handlingarna i målet har kommit till polisens kännedom genom att en kamrat till
målsäganden fått veta att någon skickat foto på sitt kön till målsäganden och berättat detta för sina föräldrar och skolpersonal. Dessförinnan hade Carl Holmgren och
målsäganden fått kontakt genom att Carl Holmgren följt målsäganden på Instagram
och sedan kontaktat henne på KIK. Han hade kallat henne snyggis och skrivit att
hon var söt. De hade kontakt via internet under någon eller några dagar. Carl Holmgren skickade ett foto på sig och uppmanade målsäganden att skicka foto på sig till
honom. Hon skickade några foton, varav ett på henne från huvudet till midjan där
hon hade en kort topp på sig. Carl Holmgren presenterade sig som Kalle, 18 år, vid
kontakterna. Målsäganden har sagt att hon berättat att hon var 12 år, men det förnekar Carl Holmgren att han uppfattat. Carl Holmgrens dator och mobil togs i beslag
och där hittade polisen barnpornografiska bilder. Det som fanns på datorn omfattas
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inte av åtalet, däremot det på mobilen. Fotografierna visade en flickas kön, troligen
sänt till Carl Holmgren av flickan, men hon har inte kunnat identifieras av polisen.

UTREDNING

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat protokoll över undersökning av beslagtagen digital media, granskningsprotokoll avseende barnpornografi, beslagsprotokoll, chatt med okänd person och tilläggsprotokoll med innehållet i målsägandens
telefon.

Carl Holmgren har hörts. På åklagarens begäran har även målsäganden hörts genom
uppspelning av videoförhör. Målsägandens mamma, Sekretess AB, och polisen Peter Jonsson har hörts som vittnen.

DOMSKÄL

Carl Holmgren har medgett att han haft kontakt via internet med målsäganden och
skickat en bild på sitt kön till henne. Han har sagt att han förstod att hon var under
18 år och trodde att hon var 16-17 år. Målsäganden har berättat att hon till Carl
Holmgrens sagt att hon var 12 år, för att verka äldre än hon var och att hon berättat
samma sak till sin mamma. Målsäganden har hörts genom uppspelning av videoförhör. Av förhöret framgår mycket klart att hon är yngre än 15 år. Carl Holmgren
har uppgett att han inte uppfattade hennes ålder annorlunda än vad som framgick av
videon. Oavsett detta så framgår tydligt på de bilder som målsäganden skickade att
hon är under 15 år. Tingsrätten finner det utrett att Carl Holmgren förstått att hon
var under 15 år. Av konversationen mellan honom och målsäganden framgick också
klart att han önskade att hon skickade bilder på sin nakna kropp till honom. Han ska
därför dömas för sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell
posering.
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Det är också utrett att han haft pornografiska bilder på sin mobil. Vittnet Peter Jonsson som har granskat dessa bilder, liksom bilder i många ärenden om barnpornografi, har förklarat att en del av bilderna innehåller naket kön och att det ifrån könet
och flickans ansikte kan slås fast att hon inte är fullt utvecklad och under 15 år.

Enligt 16 kap. 10 a § ska den som bl.a. innehar bild på barn i pornografisk bild dömas för barnpornografibrott. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling
inte är fullbordad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad,
ska ansvar för gärning dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring
den framgår att den avbildade personen är under arton år.

Vittnet som är van att granska barnpornografiska bilder har gjort bedömningen att
flickan är under arton år. Samma uppfattning har rätten mot bakgrund av bilderna.
Det kan också hållas för visst att Carl Holmgren förstått att flickan var omyndig.
Han ska därför dömas för barnpornografibrott.

Påföljd

Carl Holmgren är ostraffad förutom ett trafikbrott. Av frivårdsyttrandet framgår att
han lever ordnat men att det finns en risk för återfall i brott. Frivården har föreslagit
att han döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan som bl.a. omfattar deltagandet i ROS, kriminalvårdens behandlingsprogram relation och samlevnad, se
bilaga 1. Carl Holmgren har samtyckt till påföljdsförslaget.

Mot bakgrund av att Carl Holmgren bl.a. behöver arbeta med ett sexuellt avvikande
beteende och utveckla kognitiva färdigheter för att motverka impulser av sexuell
karaktär anser rätten att det är en lämplig påföljd för honom och rimlig mot bakgrund av straffvärdet av gärningarna.
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Övrigt

Det är en tillräckligt allvarlig kränkning av målsäganden varför kränkningsersättning ska utgå.

Yrkandet om förverkande har stöd i lag och ska därför bifallas.

På grund av Carl Holmgrens ekonomiska förhållanden ska han återbetala en del av
kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet till staten.

Eftersom Carl Holmgren döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska han
betala avgift till brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 11 januari 2016 kl. 11.00.

Lena Hjelmtorp

I avgörandet har rådmannen Lena Hjelmtorp samt nämndemännen Maria Dahlin,
Anja Lampinen och Dick Lindén deltagit. Rätten är enig.

Bilaga 1
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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
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