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meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr B 997-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Ulrika Grenerfors
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Målsägande
Sekretess A
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Angelika Lesniewicz
c/o Cefyra Advokatbyrå HB
Box 116
294 22 Sölvesborg
Tilltalad
EDDIE Dan Anders Ström, 910406-2998
c/o Ruben Ström
Odens Gata 10
242 35 Hörby
Offentlig försvarare:
Advokat Karl Hannus
Advokathuset Kristianstad HB
Box 44
291 21 Kristianstad

DOMSLUT
Begångna brott
1. Sexuellt utnyttjande av barn

Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken

2.

Sexuellt övergrepp mot barn

6 kap 6 § 1 st brottsbalken

3.

Sexuellt ofredande

6 kap 10 § 1 st brottsbalken

Postadress
Box 319
371 25
KARLSKRONA

Besöksadress
Rådhuset, Stortorget

Telefon
Telefax
0455-33 54 00
0455-268 58
blekinge.tingsratt@dom.se
E-post:

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med samhällstjänst 220 timmar. Om fängelse i stället hade valts som
påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.
- Särskild föreskrift: Eddie Ström ska genomgå kriminalvårdens Relations- och
samlevnadsprogram, ROS.
Kriminalvården
Frivården Malmö
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Skadestånd
Eddie Ström ska utge skadestånd till Sekretess A med 85 800 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 december 2012 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för de uppgifter som lagts fram vid tingsrättens
huvudförhadnling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och vittnets
identiteter. Detsamma ska gälla för motsvarande uppgifter i ljud- och bildupptagningar
av förhör som hållits vid förhandlingen inom stängda dörrar och 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. Karl Hannus tillerkänns ersättning av allmänna medel med 30 416 kr. Av beloppet
avser 16 456 kr arbete, 6 840 kr tidsspillan, 1 037 kr utlägg och 6 083 kr
mervärdesskatt.
2. Angelika Lesniewicz tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 34 255 kr. Av beloppet avser 21 487 kr arbete, 5 130 kr
tidsspillan, 787 kr utlägg och 6 851 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaderna enligt punkten 1 - 2 ska Eddie Ström till staten återbetala 12 000
kr.
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar enligt följande.
1

SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN

Eddie Ström har haft samlag med målsäganden A som var 13 år gammal. Det hände
den 20 augusti 2012 i en bil inom Ronneby kommun.
Eddie Ström begick gärningen med uppsåt, han hade åtminstone skälig anledning
anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum: 6 kap. 4 § 1 st. och 5 § brottsbalken
2

SEXUELLT OFREDANDE

Eddie Ström har förmått målsäganden A som var 14 år gammal att lägga sin hand
på hans penis. Det hände i en bostad i Ronneby den 6 oktober 2012.
Eddie Ström begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning
att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum: 6 kap. 10 § 1 st. brottsbalken
3

SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN

Eddie Ström har haft samlag med målsäganden A som var 14 år gammal. Det hände
den 13 oktober 2012 i en bostad i Ronneby.
Eddie Ström begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning
att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum: 6 kap. 4 § 1 st. och 5 § brottsbalken
4

SEXUELLT ÖVERGREPP MOT BARN

Eddie Ström har förmått målsäganden A, som var 14 år gammal, att onanera på
hans penis och därefter sprutat sin sperma över målsägandens hals och bröst. Det
hände den 13 oktober 2012 i en bostad i Ronneby.
Eddie Ström begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning
att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum: 6 kap. 6 § 1 st. brottsbalken
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SEXUELLT OFREDANDE

Eddie Ström har tagit målsäganden A på brösten ovanpå kläderna. Målsäganden var
14 år gammal. Det hände i en bostad i Höör vid ett tillfälle mellan den 24-31
december 2012.
Eddie Ström begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig anledning
att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum: 6 kap. 10 § 1 st. brottsbalken
Övriga yrkanden

Målsäganden A har på grund av gärningarna yrkat skadestånd av Eddie Ström med
85 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 31 december 2012
till dess betalning sker. Av det yrkade beloppet avser 57 000 kr
kränkningsersättning, fördelat med 25 000 kr på gärningen under åtalspunkten 1,
7 000 kr på gärningen under åtalspunkten 2, 20 000 kr på gärningarna under
åtalspunkterna 3 och 4 samt 5 000 kr på gärningen under åtalspunkten 5. Resterande
belopp, 28 800 kr avser sveda och värk.

DOMSKÄL
SKULD och RUBRICERING
Eddie Ström har erkänt gärningarna. Hans erkännande stöds av övrig utredning
gärningarna är att bedöma såsom åklagaren har gjort.
PÅFÖLJD
Eddie Ström är 22 år och tidigare ostraffad. Frivården har i yttrande till tingsrätten
föreslagit att Eddie Ström döms till skyddstillsyn i förening med en föreskrift om att
han ska genomgå kriminalvårdens Relations- och samlevnadsprogram, ROS, som
riktar sig mot sexualbrottsdömda män och som syftar till att förhindra återfall i
sexuella övergrepp.
Tingsrätten bedömer att de gärningar som Eddie Ström har gjort sig skyldig till har
ett straffvärde kring fängelse i tio månader. Eddie Ström har samtyckt till att utföra
samhällstjänst och får anses vara väl lämpad för detta. Enligt tingsrätten är det
därför möjligt att, trots brottslighetens art och straffvärde, undvika ett fängelsestraff
om påföljden bestäms i enlighet med Frivårdens förslag och därtill förenas med en
samhällstjänst motsvarande fängelse i tio månader. Tingsrätten har då beaktat att det
aktuella programmet är tämligen omfattande.
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ÖVRIGT
Eddie Ström har medgett att ersätta målsäganden för kränkning med yrkade belopp.
Han har bestritt skyldighet att utge ersättning för sveda och värk och förklarat sig
inte kunna godta något belopp som skäligt. Tingsrätten kan konstatera att
målsäganden till följd av de sexuella övergreppen blivit föremål för insatser från
BUP och att dessa enligt intyg därifrån beräknas pågå åtminstone ett år. Med
hänsyn härtill och med beaktande av vad som i övrigt framkommit om den psykiska
ohälsa som målsäganden drabbats av, anser tingsrätten att yrkad ersättning för sveda
och värk är befogad och skälig. Målsägandens skadeståndstalan ska sålunda bifallas
fullt ut.
Eddie Ström döms för brott som kan föranleda fängelse. Han ska därför betala en
avgift om 500 kr till Brottsofferfonden.
Tingsrätten har inget att erinra mot försvararens och målsägandebiträdets
kostnadsanspråk. Eddie Ströms ekonomiska förhållanden är sådana att han ska
återbetala en del av kostnaderna i målet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 400)
Ett överklagande ges in till tingsrätten senast torsdagen den 7 november 2013. Det
ska adresseras till Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Krister Maxedius
_________________
I avgörandet har deltagit rådmannen Krister Maxedius samt nämndemännen Jan
Ottosson, Kristin Lundberg och Fia Sander. Enhälligt
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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.
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