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BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Brottmålsenheten 7

DOM
2013-11-15
meddelad i
KARLSKRONA

Mål nr B 1419-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Marie Lindström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Målsägande
. Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Helena Karlsson
AdvokatFirman Kronan HB
Box 18
391 20 Kalmar
Tilltalad
Sten ANDERS Månsson, 720420-3314
Truseryd 75
370 42 Torhamn
Offentlig försvarare:
Advokat Mats P Olsson
Adacta Advokatbyrå Blekinge AB
Östra Köpmansgatan 2 B
371 32 Karlskrona

DOMSLUT
Begångna brott
1. Våldtäkt mot barn

Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
i dess lydelse före 2013-07-01

2.

6 kap 10 § 1 st brottsbalken

Sexuellt ofredande

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

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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Skadestånd
Anders Månsson ska utge skadestånd till målsäganden med 150 000 kr jämte ränta därå
enligt 6 § räntelagen från den 29 maj 2012 tills betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagen bärbar dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Blekinge län; beslag nr 2012-1000-BG1275-2).
2. Beslaget av klädesplagg ska bestå tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
Anders Månsson. Därefter ska godset utlämnas till målsäganden.
(Polismyndigheten i Blekinge län; beslag nr 2012-1000-BG837-7.)
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap.12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
beträffande uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som
kan röja målsägandens identitet och innehållet i bilaga 3 till denna dom. Vad som
sålunda förordnats avser även uppgifter i ljud- och bildupptagning av förhör som hållits
vid förhandling inom stängda dörrar. Sekretessen enligt samma lagrum ska vidare bestå
beträffande uppgifterna i bilaga 1, 3 och 5 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Helena Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 63 009 kr. Av
beloppet avser 43 470 kr arbete, 4 560 kr tidsspillan, 2 377 kr utlägg och 12 602 kr
mervärdesskatt.
2. Mats P Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 52 785 kr. Av
beloppet avser 42 228 kr arbete och 10 557 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.
Målsägandens identitetsuppgifter, se bilaga 1.

Åklagarens yrkanden, se bilagorna 2 och 3. Åklagaren har beträffande åtalet under
åtalspunkten 2 i andra hand yrkat att Anders Månsson döms för misshandel såvitt
avser det påstådda taget i nacken och slaget och i övrigt för våldtäkt mot barn.

Målsägandens skadeståndstalan, se bilaga 4. För det fall endast åtalet under
åtalsopunkten 1 bifalls, har målsäganden yrkat ersättning för kränkning med 10 000
kr och för sveda och värk i form av psykiskt lidande med 2 000 kr. För det fall
endast åtalet under åtalspunkten 2 bifalls, har målsäganden yrkat att skadestånd
ändå ska utgå i enlighet med vad som sägs i bilaga 4.

DOMSKÄL

Skuldfrågorna m.m.
Anders Månsson har förnekat vad åklagaren lagt honom till last. Han har
beträffande de särskilda yrkandena bestritt yrkandet under punkten 1 och medgett
yrkandet under punkten 2.

Se bilaga 5.

På åklagarens begäran har uppspelning av polisförhör med målsäganden skett.
Anders Månsson har hörts på åklagarens begäran. Åklagaren har vidare åberopat
bl.a. vittnesförhör med vårdnadshavare A, vårdnadshavare B, polisinspektören
Magnus Olsson och kriminalinspektören Mona Eriksson samt anmälan, uppspelning
av videoupptagning av vallning, kontakt via Badoo, rättsintyg jämte fotografier,
promemoria avseende

Anders Månssons

fordonsinnehav, beslagsprotokoll,

sakkunnigutlåtanden från SKL, träffrapport, tjänsteanteckning avseende nummer
som använts i beslagtagna telefoner, analysresultat över telefontrafik mellan Anders
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Månsson och målsäganden, protokoll över datamedieundersökning, fotografier av
målsäganden, kartor avseende positionering, förfrågan, kontoutdrag och svar från
Nordea och anteckningar från polisförhör med Anders Månsson.

Anders Månsson har åberopat villkor för användande av Badoo och
avrapporteringspromemoria.

Tingsrättens bedömning
Se bilaga 5.

Vad åklagaren lagt Anders Månsson till last är med hänsyn till vad som
framkommit genom utredningen styrkt. Åtalet under åtalspunkten 1 är att bedöma
som sexuellt ofredande. Vad Anders Månsson låtit komma sig till last enligt åtalet
under åtalspunkten 2 är att bedöma som våldtäkt mot barn.

Förverkandeyrkandet bör bifallas jämlikt 36 kap. 2 § andra stycket brottsbalken.
Yrkandet om bevisbeslag är lagligen grundat och bör bifallas.

Påföljdsfrågan
Våldtäkt mot barn är brott av sådan art att fängelse normalt sett bör väljas som
påföljd. Den brottslighet som Anders Månsson gjort sig skyldig till har ett
straffvärde som motsvarar fängelse i tre år. Även det höga straffvärdet talar för att
fängelse bör väljas som påföljd. Annan påföljd än fängelse kan mot denna bakgrund
inte komma i fråga. Det saknas anledning att vid straffmätningen frångå
straffvärdet.

Skadeståndsfrågan
Anders Månsson har bestritt skadeståndsyrkandet. Han har vitsordat sättet att
beräkna ränta som i och för sig skäligt.
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Se bilaga 5.

Målsäganden har åberopat läkarutlåtande.

Anders Månsson är med hänsyn till utgången i skuldfrågorna skadeståndsskyldig
gentemot målsäganden. Anders Månsson bör skäligen ersätta målsäganden med
yrkat belopp för de allvarliga kränkningarna han utsatt målsäganden för genom
brottsligheten. Det står klart att målsäganden lidit skada i form av sveda och värk
genom fysiskt och psykiskt lidande. Målsäganden bör även för denna skada
skäligen ersättas med yrkat belopp. Om sättet att beräkna ränta råder inte tvist.

HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga 6 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha inkommit till
tingsrätten senast den 6 december 2013.

På tingsrättens vägnar

Tomas Törnqvist

Bilaga 2
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Marie Lindström
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AM-90131-12
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2013-05-10

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BLEKINGE TINGSRÄTT
Brottmålsenheten 7

Blekinge tingsrätt

ÅKLAGARBUNDET MÅL!

INKOM: 2013-05-10
MÅLNR: B 1419-12
AKTBIL: 9

Box 319
371 25 KARLSKRONA

TR mål: B 1419-12
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Månsson, Sten Anders
Personnr

Medborgare i

19720420-3314

Sverige

Adress

Sandhamn Truseryd 370 42 TORHAMN
Offentlig försvarare/ombud

Olsson, Mats P, Adacta Advokatbyrå Blekinge AB, Östra Köpmansgatan 2 B, 371 32
KARLSKRONA
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.

1. SEXUELLT OFREDANDE (1000-K6705-12)
Målsägande
Målsäganden A, som företräds av målsägandebiträde: Karlsson, Helena, c/o
AdvokatFirman Kronan i Kalmar AB, Box 18, 391 20 KALMAR
Gärning
Månsson har den 28-29 maj 2012 i Torhamn, Karlskrona kommun, sexuellt
berört Målsäganden A, som då var under 15 år, på sätt som framgår av bilaga 2
till stämningsansökan.
Lagrum
6 kap 10 § 1 st brottsbalken
Bevisning
Se bevisuppgift under åtalspunkten 2

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 98
37121 KARLSKRONA

Järnvägstorget 5

114 14

registrator.ak-karlskrona@aklagare.se

Telefax

010-562 61 14

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Marie Lindström

2013-05-10
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2. VÅLDTÄKT MOT BARN (1000-K6705-12)
Målsägande
Målsäganden A som företräds av målsägandebiträde: Karlsson, Helena, c/o
AdvokatFirman Kronan i Kalmar AB, Box 18, 391 20 KALMAR
Gärning
Månsson har den 28-29 maj 2012 i Torhamn, Karlskrona kommun, med
Målsäganden A, som vid tidpunkten var under 15 år, haft samlag och
genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag på sätt som framgår av
bilaga 2 till stämningsansökan. Slutligen har Månsson tagit tag i Målsäganden
A:s nacke och tilldelat Målsäganden A ett slag på kinden varav smärta
uppkommit.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
Särskilda yrkanden
Beslag nr 2012-1000-BG1275 p 2
Det yrkas att i beslag tagen bärbar dator ska förverkas jämlikt 36 kap. 2 § 2 st
brottsbalken alternativt 36 kap. 3 § 1 st 1 p brottsbalken.
Beslag nr 2012-1000-BG837 p 7
Det yrkas att beslaget ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
och därefter utges till Målsäganden A.
Bevisning
Muntlig bevisning
● Förhör med tilltalade Anders Månsson (förnekar åtalspunkterna 1 och 2)
Tidsåtgång ca 1 h
● Förhör med Målsäganden A angående gärningarna och uppkomna skador till
styrkande av åtalspunkterna 1 och 2. Genom uppspelning av videoförhör,
tidsåtgång ca 2 h. Åklagaren tar med DVD-skiva och dator till förhandlingen.
● Vittnesförhör med B angående när Målsäganden A försvann, vad
Målsäganden A och Vittne C berättat för honom efter händelserna och hans
iakttagelser av Målsäganden A:s mående respektive skador efter händelserna
m.m. till styrkande av åtalspunkterna 1-2. Tidsåtgång ca 1 h
● Vittnesförhör med C angående när Målsäganden A försvann, vad
Målsäganden A berättat för henne efter händelserna och hennes iakttagelser av
Målsäganden A:s mående respektive skador efter händelserna och hanteringen

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Marie Lindström

2013-05-10
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av målsäganden A:s kläder m.m. till styrkande av åtalspunkterna 1-2.
Tidsåtgång ca 1 h
● Vittnesförhör med Magnus Olsson, Polismyndigheten i Blekinge, Box 315,
371 25 KARLSKRONA, angående hans iakttagelser vid husrannsakan i
Månssons bostad till styrkande av åtalspunkten 2. Tidsåtgång ca 20 min
Skriftlig bevisning
● PM avseende vallning, s. 79-80 fup, av målsäganden A jämte uppspelning av
videoupptagning av vallningen, tidsåtgång ca 40 min (Åklagaren tar med
bärbar dator och DVD-skiva till förhandlingen)
● Rättsintyg jämte fotografier beträffande Målsägande A, s. 95-98 fup
● PM avseende Anders Månssons fordonsinnehav, s. 100 fup
● Förfrågan från polisen till Nordea, s. 105 fup, Kontoutdrag, s. 107 fup, och
svar från Nordea, s. 110 fup
● Kalenderblad över maj månad 2012, s. 111 fup
● Tjänsteanteckning avseende de nummer som använts i de beslagtagna
telefonerna, s. 132 fup.
● Analysresultat över telefontrafik mellan Månsson och Målsäganden A, s.
112-131
● Karta avseende positionering, s. 133-176
● Beslagsprotokoll 2012-1000-BG837, s. 177-179 fup
● Sakkunnigutlåtande från SKL, s. 188-192
● Sakkunnigutlåtande från SKL (komplettering), s. 193-196 fup
● Träffrapport, 183-187 fup
● Kontakt via Badoo, s. 203-209 fup
● Beslagsprotokoll 2012-1000-BG1275, s. 212-213 fup
● Protokoll över datamedieundersökning, s. 225-226 fup
● Fotografier av målsäganden A, s. 227-228 fup

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Karlskrona
Kammaråklagare Marie Lindström

2013-05-10
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Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen ca 1, 5 dagar.
Hänvisning till handlingar önskas avseende
- Analysresultat av telefontrafik mellan Månsson och Målsäganden A, s. 113131 fup
- Kartor avseende positionering, s. 133-176 fup
Åklagaren har för avsikt att endast föredra delar av denna bevisning vid
huvudförhandlingen.
Behov av teknisk utrustning i rätten: Åklagaren medtar bärbar dator och DVDskivor till huvudförhandlingen.

Marie Lindström

Bilaga 4
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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.

www.domstol.se

