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Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 1 och 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
- Särskild föreskrift: Leif Jönsson ska genomgå frivårdens program för
sexualbrottsdömda, ROS (Relation och samlevnad).
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Box 319
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KARLSKRONA
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Telefon
Telefax
0455-33 54 00
0455-268 58
blekinge.tingsratt@dom.se
E-post:

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

2
BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 6.

DOM
2013-05-17

B 2402-12

Kriminalvården
Frivården Karlskrona
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Andra lagrum som åberopas
28 kap 3 § brottsbalken
Följande åtal ogillas
1. Sexuellt utnyttjande av underårig (åtalspunkten 1)
2. Våldtäkt mot barn (åtalspunkten 2)
3. Våldtäkt mot barn alternativt sexuellt ofredande (åtalspunkten 3)
Skadestånd
Leif Jönsson ska utge skadestånd till målsäganden med 45 000 kr jämte ränta därå enligt
6 § räntelagen från den 1 augusti 2012 tills betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för uppgifter som förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja
målsägandens identitet. Vad som sålunda förordnats avser även uppgifter i ljud- och
bildupptagningar av förhör som hållits vid förhandling inom stängda dörrar. Sekretessen
enligt samma lagrum ska vidare bestå beträffande uppgifterna i bilaga 1 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Åke Lund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 29 775 kr. Av
beloppet avser 17 388 kr arbete, 5 700 kr tidsspillan, 732 kr utlägg och 5 955 kr
mervärdesskatt.
2. Margareta Fritzdorf tillerkänns ersättning av allmänna medel med 53 722 kr. Av
beloppet avser 31 050 kr arbete, 10 830 kr tidsspillan, 1 098 kr utlägg och 10 744 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för den särskilda företrädaren och försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Målsägandens identitetsuppgifter, se bilaga 1.

Åklagarens yrkanden, se bilaga 2. Åklagaren har gjort gällande beträffande
åtalspunkten 1 att den sexuella handlingen som är jämförlig med samlag är att
Jönsson legat över X och gnuggat sin penis mot hennes slida, beträffande
åtalspunkten 2 att den sexuella handlingen som är jämförlig med samlag är att
Jönsson penetrerat X:s slida med ett eller fler fingrar och att den andra sexuella
handlingen är att Jönsson förmått X att onanera på honom samt beträffande
åtalspunkten 3 att den sexuella handlingen som är jämförlig med samlag är att
Jönsson penetrerat X:s slida med ett eller fler fingrar. Åklagaren har beträffande
åtalspunkten 2 rörande i åtalet sistnämnda gärning anfört att denna i och för sig
utgör sexuellt övergrepp mot barn men att detta brott konsumeras av brottet våldtäkt
mot barn samt beträffande åtalspunkten 3, för det fall gärningen begåtts när
målsäganden var 15 år gammal, yrkat ansvar för sexuellt ofredande.

Målsägandens skadeståndstalan, se bilaga 3.

DOMSKÄL

Skuldfrågorna
Leif Jönsson har beträffande åtalspunkten 1 förnekat brottslig gärning i enlighet
med gärningsbeskrivningen och anfört att förfarandet inte varit jämförligt med
samlag eftersom båda haft underkläder på sig och det således inte varit hudkontakt.
Han

har

beträffande

åtalspunkten

2

förnekat

brottslig

gärning

enligt

gärningsbeskrivningen samt anfört att penetrering inte förekommit och att
målsäganden inte onanerat på honom. Han har beträffande åtalspunkten 3 förnekat
brott enligt gärningsbeskrivningen samt anfört att han smekt målsäganden innanför
trosorna, att detta dock varit utanpå vaginan eller slidan och endast en flyktig
beröring och att penetrering inte förekommit. Han har erkänt vad åklagaren lagt

4
BLEKINGE TINGSRÄTT

DOM
2013-05-17

B 2402-12

honom till last under åtalspunkten 4. Leif Jönsson har anfört att penetrering inte ägt
rum utan att han med sina fingrar endast berört målsäganden utanpå hennes
könsorgan, att målsäganden inte onanerat på honom och att målsäganden flyktigt
berört hans penis vid ett tillfälle.

Målsäganden och Leif Jönsson har hörts på åklagarens begäran. Åklagaren har
vidare åberopat vittnesförhör med målsägandens mor, med skolkurator och lärare
och med vänner till målsäganden.

Målsäganden har uppgett bl.a. följande. Hon har alltid uppfattat Leif Jönsson som
en farbror. Han har alltid varit med och firat jul, födelsedagar och högtider. Han har
varit en nära vän till familjen men varit som en släkting. Målsäganden är yngst av
syskonen. - Vid första tillfället var hon sju år och skulle till en kompis. Det regnade
ute. Leif Jönsson erbjöd sig att skjutsa henne. Hon åkte med. Leif Jönsson frågade
om de inte kunde åka hem till honom först. Hon sade nej först men åkte med. När
de kom hem till honom begav de sig in i lägenheten. Hon kom in i sovrummet. Hon
hade byxor på sig. Hon minns inte vad hon mer hade på sig. Han sade åt henne att
klä av sig sina kläder. Hon förstod ingenting; hon var sju år. Hon gjorde det. Han
sade åt henne att lägga sig på sängen, vilket hon gjorde. Han hade en enkelsäng.
Hon hade trosorna på sig. Han drog ned sina byxor och kalsonger och drog ned
hennes trosor till under knäna. Han hade jeans och svart bälte. Han lade sig på
henne. Han lade sig över henne så att han hade hennes huvud mellan händerna. Han
höll henne inte direkt, men hans kroppstyngd var så mycket mer än hennes.
Troligen låg hon med händerna intill kroppen. Hon låg på rygg stel som en pinne.
Han började jucka på henne fram och tillbaka. Hennes trosor var nere vid knäna.
Hon kände att hon hade något mellan benen. Hon hade penisen vid sin slida. Det
kändes jätteobehagligt. Hans penis berörde hennes slida. Hon minns inte hur
penisen var men hon vet att han började få stånd; det växte. Hon försökte putta bort
honom när han stönade och gungade snabbare. Han låg kvar och tryckte ned henne.
Hon fortsatte putta väck honom. Hon försökte få bort Leif Jönsson genom att ta upp
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händerna och trycka bort honom. Det gick inte så bra. Hon kom väck när han
tappade kontrollen. Hon kommer inte ihåg om hon hade tröjan på eller inte. Efteråt
klädde de på sig. Det blev bara tyst. Han gav henne en Festis och körde hem henne
till kompisen. Leif Jönsson såg likadan ut då som nu. Hon var betydligt mindre och
lättare än vad hon är nu. Han låg på henne och juckade mellan en och en halv och
två minuter. Det var bara det som hände då. Han sade inte något under tiden. Hon är
säker på att de inte hade underkläderna på. Att hon i polisförhör på frågan om hon
kommer ihåg vilka kläder hon tog av sig svarat att hon inte har någon aning beror
på att det var första gången hon berättade för någon. När hon hördes av polis kom
hon ihåg det som att hon själv tagit av sig trosorna, men nu kommer hon ihåg det
som att han gjorde det. Det är inte solklart hur det var med vem som tog av henne
trosorna. Troligen var det sensommar, för det var sådan typ av regn, eller kanske
början av hösten. Hon hade varit hemma hos Leif Jönsson tidigare, både med
föräldrarna och troligen ensam också. Hon hade ingen tanke på att berätta det för
någon; hon trodde att det var något som hände alla men senare insåg hon att det inte
var så. Han var vän till familjen, och hon trodde att det skulle vara så. Han viskade
alltid när han rört henne att det var deras lilla hemlighet. Hon skrev om detta i en
novell i skolan. Hon skrev en bildanalys om ”Skriet”. Han var en person som ville
skrika men inte kunde. Hon kände likadant. Hon skrev om en tjej som tog livet av
sig; den del som handlade om övergrepp var sann. Målsäganden behövde skriva av
sig. Hon ville att någon skulle veta att det hände men inte att det hände henne. Det
var pinsamt. Hon klandrade sig själv. Hon var svag och hade skuldkänslor. Hon har
inte så exakt berättat om den här eller andra sådana här händelser. Hon har berättat
för personer i sin bekantskapskrets. En kamrat förstod direkt att det måste vara Leif
Jönsson. Kamraten har varit med då målsäganden träffat Leif Jönsson. Vid ett
tillfälle var kamraten hos målsäganden, när Leif Jönsson kom. Kamraten gömde sig
på toaletten. Leif Jönsson började ta på målsäganden. Kamraten tyckte att det var
äckligaste hon varit med om. Detta hände för ungefär tre år sedan. De skulle
diskutera en bok i skolan. Boken hette ”Kort kjol” och handlade om en tjej som
blivit våldtagen. Läraren pratade om sexuella övergrepp och om självmord.
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Målsäganden var på väg att börja gråta. Hon ville inte gråta inför klassen så hon
gick ut. Målsägandens lärare frågade två kamrater till målsäganden vad som hänt.
De visste vad som hänt men sade inget. Läraren skickade målsäganden till kuratorn.
Målsäganden började gråta hos kuratorn; hon kunde inte hålla det tillbaka. Hon
berättade inte så mycket detaljer för kuratorn, mest smådetaljer som att han tagit på
henne. Hon har inte så bra koll på när hon skrev novellen. Det måste ha varit ett år
innan hon träffade kuratorn. - När det gäller åtalspunkten 2 har hon ingen aning om
varför hon var hos Leif Jönsson. Han frågade om hon ville titta på porrfilm. Hon var
rädd för honom; hon uppfattade efter det som hände när hon var sju år att det var
han som bestämde. De satte igång porrfilmen och satt i hans soffa. De satt i en
skinnsoffa, som var brun eller rödbrun, troligen en tresitssoffa. Hon hade antagligen
jeans och t-shirt. Han började smeka henne utanpå byxorna, på låren och på magen.
Han knäppte upp byxorna. Han smekte henne utanpå och sedan innanför trosorna.
Hon hade byxor med knapp och dragkedja. De satt upp, vad hon minns. De hade
nog sett 10 minuter av porrfilmen. Hon tog bort hans hand, men han var sedan på
henne igen. Han var både utanpå och innanför hennes tröja. Troligen hade hon top,
som han var innanför. Han började penetrera henne. Hon vet inte om det var med ett
eller flera fingrar. Det var under 15, 20 sekunder. Han tog fingrarna in och ut i
hennes slida. Hon drog väck hans hand, eftersom hon tyckte det var jätteobehagligt.
Han lugnade sig men började smeka henne igen och började smeka henne på
brösten i stället. Han öppnade sina byxor. Han drog ned hennes hand och bad henne
eller visade henne att ta på honom Hon tog på hans snopp under kalsongerna. Hon
tog bara lite och drog undan handen. Han bad henne följa med till badrummet,
vilket hon gjorde av ren reaktion. Hon gjorde allt han sade. Troligen var hon rädd
att han skulle berätta för hennes mamma och dem. Han tog med henne till
badrummet och bad henne runka av honom ovanför badkaret. Han tog ut penisen ur
byxorna. Hon visste inte hur man gjorde men gjorde vad hon trodde man skulle
göra. Han tog hennes hand på den och höll sin hand över hennes hand och bad
henne föra fram och tillbaka. De stod väl där en stund. Sedan gick hon eftersom det
blev för mycket. Hon kommer inte ihåg om han fick utlösning. Det var i hans
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badrum. Hon höll på hans penis runt 30 sekunder. Hon höll handen på hans penis
och han höll sin hand på hennes hand för att visa hur man gjorde. Han hade stånd.
Hon höll runt penisen och rörde den fram och tillbaka, som att man onanerar åt
någon. Hon sade att hon ville åka hem. Hon minns inte när det hände. Hon var i alla
fall över 10 år. Det är riktigt vad som antecknats från polisförhör att hon var i
tolvårsåldern, kanske tretton. - Det har hänt något hos henne också. Han har tagit på
henne många gånger. Det har hänt när mamma och dem varit i köket. Han har
kommit hem till henne, när hon varit hemma ensam. Det har då hänt ungefär
detsamma som när de var hemma hos honom att han börjat smeka henne, knäppt
upp byxorna, tagit utanpå och smekt inuti. För det mesta har det bara varit
smekningar. Några gånger har han också tagit in ett eller två fingrar i henne. Hon
vet det eftersom det gjort ont. Sista gången han gjorde så med fingrarna hos henne
var i soffan kanske för ungefär ett år sedan. Det var nog efter att hon hade fyllt 15
år. Hon är osäker på om det var innan eller efter det att hon hade fyllt 15 år. Det var
två eller tre månader in på året. Hon skulle tro att det var senast i mars, eftersom det
känns så länge sedan. - Det har gått till så att han kommer hem någon helg, att de
andra är ute i köket, att han flyttar sig närmare, att han tar på ben och mage och att
han ibland hinner till brösten samt att han slutar när mamma och dem kommer in.
Det började i nioårsåldern eller någon gång efter den första händelsen då hon var sju
år. Hon hade troligen börjat utveckla bröst när hon var nio år. Han brukade säga att
han skulle göra det skönt för henne. Hon var tyst och stel. I början försökte hon
tänka på annat och låta honom bli klar. Sedermera blev det till en vana. Det kändes
meningslöst att säga nej. Hon brukade alltid säga sluta och dra bort hans hand men
han fortsatte. Det har mest varit på byxorna. När de varit ensamma kan det ha varit
att han knäppt upp byxorna och smekt henne utanför trosorna. På benen har han
mest varit ovanför knäna, innerlåret, nästan så att han klämt lite. Han har smekt
henne på magen och gått upp mot brösten och varit både utanpå och innanför tröja
och behå. När det gäller åtalspunkten 4 körde Leif Jönsson henne från
Hällevikslägret. Han började smeka henne på låren och menade att hon måste följa
med och titta på hans nya badrum. Han övertalade henne till det. När de kommit
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innanför dörren började han ta henne på brösten utanpå tröjan. Hon puttade väck
honom. Han frågade om hon ville se porrfilm. Hon svarade nekande och att hon
bara ville hem. Det kan stämma att det var den 10 augusti. Omfattningen av Leif
Jönssons umgänge med familjen har varit olika. Ibland har det varit varannan helg
och ibland en gång i månaden. Vissa gånger kom han hem till henne efter skolan
kanske två dagar i veckan. Kanske åtta av tio gånger som han varit där har han
smekt henne. - I början förstod hon inte vad som hände. Hon tyckte att det var
obehagligt när han kom på besök, men det var inget hon gick och tänkte på. När hon
blev 11, 12 år började hon förstå vad det innebar. Hon frågade sig varför det hände
henne och om hon förtjänade det. Det blev ännu värre när hon börjat sjuan och man
började prata om sådant med vänner. Hennes idrottsutövande har fungerat som
terapi, men hon blev skadad i april 2012. Då blev det sömnlösa nätter. Hon började
reflektera över det i början av tonåren. Hon sökte dock ingen hjälp eftersom det var
för pinsamt. Det blev värre ju äldre hon blev. Det var något som var fel. Hon har
haft problem med umgänget; hon har svårt att lita på någon och släppa in någon.
Hon går på BUP sedan i höstas. Det var varje vecka i början och därefter varannan
vecka. Hon ska gå där i alla fall till sommarlovet. Hon tycker att det hjälper. Hon
känner sig stark efteråt och att det inte är hennes fel.

Leif Jönsson har uppgett bl.a. följande. Han har känt målsägandens far sedan de var
barn och hennes mor sedan denna var 16 år. Målsägandens föräldrar träffades via
honom. De har varit hans bästa vänner. Första gången skulle han köra målsäganden.
De befann sig i hans förra lägenhet. Efter ett tag frågade han om de skulle gå och
lägga sig på sängen, vilket de gjorde. Han låg på armbågarna över målsäganden,
men de hade kläderna på. Möjligtvis hade målsäganden ingen tröja på sig. Han låg
över henne i kanske 10, 15 sekunder. Målsäganden sade åt honom att flytta på sig.
Han flyttade då på sig. Andra gången var de hemma hos målsäganden. Han var vän
i familjen och var ofta där och hälsade på. Han tog henne på låren och benen och
vidare kliade han henne på ryggen, eftersom hon tyckte om det. Han tog även
mellan brösten på henne. Han frågade om de skulle gå in på toaletten. Hon skulle ta
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på penisen. De gick in på en liten toalett. Han tog ned sina byxor. Hon tog på
penisen i kanske fem, tio sekunder och släppte den sedan. De begav sig ut från
toaletten. Tredje gången var de hos honom i hans nuvarande lägenhet. Han hade
varit på sta´n för att hitta ett smycke till henne, men hon hittade inget som hon ville
ha. De gick hem till lägenheten och satte sig i soffan. Efter en stund frågade han om
de skulle titta på porrfilm. De tittade på porrfilm kanske 15, 20 minuter. Han tog på
hennes lår, mellan hennes bröst och på brösten. Han penetrerade henne inte; det har
han aldrig gjort. Sista gången bad hon honom att hämta henne från Hällevikslägret.
Hon hade varit skadad och visste inte om hon kunde utöva sin idrott. Han gav henne
en kram. Hon sade att hon haft det jättebra och att hon träffat många nya kompisar.
När de körde hem lade han handen på hennes lår. Hon kom på att hon inte hade
någon husnyckel. Hon kom på att de kunde köra hem till farfadern efter nyckel.
Farfadern var inte hemma när de kom dit. Precis innan de skulle köra kom han och
hon fick låna nyckeln. Leif Jönsson hade precis haft renovering av lägenheten med
stambyte. Han frågade om de skulle köra hemom där. De gick upp. De tog inte av
skorna. Hon sade att det var fräscht. Han gav henne en kram och frågade om de
skulle titta på porrfilm. Hon skrattade bara och sade att hon inte ville det. Han körde
hem henne. Hon tackade för att han hämtat och skjutsat henne. - Det stämmer inte
beträffande åtalspunkten 1 att han hade sitt bara kön mot hennes underliv och att de
inte hade kläder på underkroppen. De hade kläder på sig. Möjligtvis hade
målsäganden tröjan av sig. Han är säker på det. Han fick inte stånd vid detta
tillfälle. Han har svårt att få stånd på grund av intag av medicin som tar ned den
funktionen. Han har vid två tillfällen sagt att det skulle vara deras hemlighet. Han
vet inte varför eller vid vilka tillfällen det var. Han förstod att det han gjorde var fel.
Det kan stämma att första gången var när målsäganden var sju, åtta år gammal. Det
måste vara felskrivet i anteckningarna från polisförhör att han gnuggade på henne
kanske 10-15 minuter. Han låg över henne under 10, 15 sekunder. - Det stämmer
inte att de vid tillfället som avser åtalspunkten 2 begav sig in på toaletten hos
honom och att hon tog på hans penis där. Det var vid ett annat tillfälle som hon tog
på hans penis; det var hemma hos målsäganden. Det har inte hänt hemma hos

10
BLEKINGE TINGSRÄTT

DOM
2013-05-17

B 2402-12

honom att hon tagit på hans penis i badrummet. Han minns att han till polisen sade
att det hände hos målsäganden för ett par år sedan, att han tror att hon hade jeans
eller tajts på sig, att han smekte henne på hennes underliv och hade ett finger inne i
hennes slida och att han även smekte hennes bröst. De hämtade honom dock på en
idrottsförening och han fick inte ens byta kläder. Han tänkte inte så mycket på
detaljerna. Han var väl både chockad och pressad. Han hade inte ens advokat, men
de sade att de kunde ha förhöret ändå. Han sade fel till polisen. Att han ändå lämnat
en så konkret uppgift om att han hade ett finger inne i hennes slida berodde väl på
att han var pressad. - Det har hänt ett flertal gånger att han smekt målsäganden,
oftast utanpå kläderna, på ryggen och låren. Det har hänt hemma hos målsäganden
ett par, tre gånger. Det har hänt både när föräldrarna varit hemma och när
målsäganden varit ensam. Det har även hänt hemma hos honom en gång. Hemma
hos målsäganden har de då suttit och pratat. Han har rivit henne på ryggen och hon
har rivit honom på ryggen. Någon gång har han smekt henne på brösten både
innanför och utanpå tröja och behå. Han har varit på hennes underliv utanpå
kläderna. Troligen vid ett tillfälle har han varit på hennes underliv under byxorna
men ovanpå trosorna. Vid ett tillfälle har han varit på hennes bara underliv under
trosorna men inte i henne. Det var hemma hos målsäganden. De satt i soffan. Det
började med att han rev henne på ryggen, tog henne på låren och mellan brösten och
så. Sedan frågade han om han fick. Hon sade inte nej. Han kände att hon hade
könshår på underlivet. I samma veva kom hennes bror hem. Hon var nog fjorton,
fjorton och ett halvt år eller 15 år. Troligen var det på våren. Han brukade vara med
på alla födelsedagar i familjen. Han vet inte om hon hade hunnit haft sin födelsedag.
- Det började enligt hans uppfattning att han smekte målsäganden intimt på låren,
underlivet och brösten när hon var 12, 13 år. Han kan inte svara på om det började
tidigare. Det var inte så jättemånga gånger. Han har tagit på hennes ben och lår ett
flertal gånger. Att han varit innanför tröjan och sådant, på huden, har hänt bara
några gånger. Det har hänt något av denna karaktär kanske sex, sju gånger. Det
stämmer inte vad som antecknats från polisförhör att efterhand som hon blivit äldre
det har blivit oftare, kanske med två-tre veckors intervall, som han tagit på henne
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både utanför och innanför kläderna, innanför behån och även trosorna åtminstone en
gång. Det har hänt att han inte träffat dem på en månad eller mer. Det kanske någon
gång varit mellan två och tre veckor. Han tog inte målsäganden på brösten i
samband med att han hämtade henne från Hällevikslägret. Han gav henne en kram.
De var i lägenheten i två minuter kanske. - Ibland blev det kanske två gånger i
veckan som hans hälsade på familjen. Han har följt med dem på semester och
grillat. De har gjort mycket roligt tillsammans. Leif Jönssons relation till familjen
har varit mycket god. Han har inte uppfattat att målsäganden är en person som
överdriver eller far med osanning. Han har inte varit naken med målsäganden någon
gång. Han har inte penetrerat henne någon gång med fingrarna i hennes slida. Han
har inte heller kommit åt henne på det sättet. Han har inte heller tagit av henne
trosorna. Han har inte legat naken mot henne. De har aldrig haft könsorgan mot
könsorgan. Vid ett tillfälle har han haft handen mot hennes könsorgan. I övrigt har
han tagit på hennes kropp utanför och under kläderna.

Tingsrättens bedömning
Målsäganden och Leif Jönsson har beträffande åtalet under åtalspunkten 1 lämnat i
stora delar samstämmiga uppgifter om händelseförloppet. De har emellertid haft
olika meningar om huruvida de hade underkläder på sig. Målsäganden har i
polisförhör på frågan om hon kommer ihåg vilka kläder hon tog av sig svarat att
hon inte har någon aning. Hon har uppgett att när hon hördes av polis kom hon ihåg
det som att hon själv tagit av sig trosorna men att hon nu kommer ihåg det som att
han gjorde det. Hon har vidare uppgett att det inte är solklart hur det var med vem
som tog av henne trosorna. Även om hon i dag är säker på att de inte hade
underkläderna på kan det med tanke på den tid som gått inte uteslutas att
målsäganden misstagit sig härvidlag. Åtalet kan med hänsyn till osäkerheten
rörande denna fråga inte anses styrkt. Åtalet för sexuellt utnyttjande av underårig
bör därför ogillas.
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Målsäganden har gjort ett trovärdigt intryck. För en fällande dom fordras emellertid
att det genom den utredning som förebringats blivit styrkt bortom rimligt tvivel att
den tilltalade har gjort sig skyldig till det som åklagaren lagt honom till last. Det är
alltså inte tillräckligt att målsägandens uppgifter är mer trovärdiga än den tilltalades.
När det gäller frågan om Leif Jönsson penetrerat målsägandens slida med ett eller
fler fingrar ger visserligen anteckningar från polisförhör med Leif Jönsson visst stöd
för målsägandens uppgifter härvidlag. Leif Jönsson har emellertid vid
huvudförhandlingen förnekat att något sådant skett och förklarat sina vid
polisförhör lämnade uppgifter med att han inte tänkte så mycket på detaljerna, att
han väl var både chockad och pressad och att han inte ens hade advokat. Den
utredning som förebringats vid sidan av målsägandens uppgifter är enligt
tingsrättens mening inte sådan att det är bortom rimligt tvivel styrkt att Leif Jönsson
penetrerat målsägandens slida med ett eller fler fingrar. Ansvar för våldtäkt mot
barn eller för sexuellt ofredande enligt vad som påståtts under åtalspunkten 3 kan
därför inte komma i fråga.

När det gäller bedömningen av åtalet i övrigt under åtalspunkten 2 har Leif Jönsson
visserligen tillstått att målsäganden vid ett tillfälle tagit på hans penis. Han har
emellertid invänt att det inte stämmer vad målsäganden uppgett om att de var på
toaletten hos honom och att hon tog på hans penis där utan att det var hemma hos
målsäganden som hon tog på hans penis. Osäkerheten om platsen för händelsen gör
att det inte kan anses bortom rimligt tvivel styrkt vad åklagaren lagt Leif Jönsson till
last rörande sexuellt övergrepp mot barn.

Vad åklagaren gjort gällande under åtalspunkten 4 är genom Leif Jönssons
erkännande och övrig utredning styrkt, dock att det beträffande händelsen i
samband med Hällevikslägret inte framkommit annat än att Leif Jönsson berört
målsägandens lår. Leif Jönsson ska för detta dömas för sexuellt ofredande.
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Påföljdsfrågan
Leif Jönsson förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den
19 april 2011 för hemfridsbrott till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar.

Kriminalvården har avgett yttrande och därvid, om Leif Jönsson fälls till ansvar för
brottslighet som är lindrigare än vad aktuellt åtal indikerar så att utrymme finns att
döma honom till frivårdspåföljd, föreslagit att tingsrätten överväger att döma
honom till skyddstillsyn med föreskrift att genomgå frivårdens program för
sexualbrottsdömda, ROS (Relation och samlevnad).

Det finns anledning att anta att skyddstillsyn kan bidra till att Leif Jönsson avhåller
sig från fortsatt brottslighet. Enligt tingsrättens mening talar övervägande skäl för
att bestämma påföljden till skyddstillsyn. Denna påföljd bör förenas med föreskrift
för Leif Jönsson att genomgå frivårdens program för sexualbrottsdömda, ROS
(Relation och samlevnad).

Skadeståndsfrågan
Målsäganden har anfört: Hon har mått väldigt dåligt de senaste tre, fyra åren och
fått problem med skolarbetet. Samtal pågår hos BUP fortfarande och är planerade
att pågå åtminstone fram till sommaren. Om hon hade yrkat skadestånd för varje
enskilt tillfälle skulle det sammanlagda yrkade beloppet bli betydligt högre. Om en
uppdelning ändå ska göras av den yrkade ersättningen för kränkning avser 40 000
kr vardera av åtalspunkterna 1-3 och 30 000 kr åtalspunkten 4. Den yrkade
ersättningen för sveda och värk avser hela brottsligheten och kan inte delas upp på
varje gärningstillfälle.

Leif Jönsson har medgett att utge yrkat belopp avseende sveda och värk och yrkat
belopp avseende ersättning för kränkning i anslutning till åtalspunkten 4 samt ränta
därå på sätt som yrkats. Han har för det fall han döms enligt åtalen i övrigt vitsordat
de yrkade beloppen och sättet att beräkna ränta. Om han fälls till ansvar för att ha
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förmått målsäganden att onanera på honom har han vitsordat 20 000 kr i ersättning
för kränkning.

Målsägandens skadeståndsyrkanden i anslutning till åtalspunkterna 1-3 kan med
hänsyn till utgången i skuldfrågorna inte vinna bifall. Leif Jönsson har att utge
skadestånd till målsäganden med sammanlagt 45 000 kr jämte yrkad ränta.

HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga 4 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha inkommit till
tingsrätten senast den 7 juni 2013.

På tingsrättens vägnar

Tomas Törnqvist

Avräkningsunderlag, se aktbilaga.
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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
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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.
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