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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Ulrika Grenerfors
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Målsägande
Sekretess A
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Carolina Sandekjer
Amber Advokater Karlskrona HB
Ronnebygatan 49
371 34 Karlskrona
Tilltalad
Rolf Sune TOMMY Karlsson, 611003-3310
Västra Vittusgatan 2 Lgh 1101
371 34 Karlskrona
Offentlig försvarare:
Advokat Torgny Palm
Advokatbyrån Palm & Nilsson Handelsbolag
Högabergsgatan 3
371 34 Karlskrona

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 100 å 150 kr

Postadress
Box 319
371 25
KARLSKRONA

Besöksadress
Rådhuset, Stortorget

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

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Skadestånd
Tommy Karlsson ska utge skadestånd såvitt avser kränkning till Målsägande A med
5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 oktober
2013 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter som kan röja Målsägande A:s, vårdnadshavare A:s och B:s samt vittnena B:s
och Y:s identiteter ska bestå i målet. Detta innefattar identitetsuppgifter och uppgifter
som kan leda till att identiteten kan klarläggas i handlingar, inklusive bild- och
ljudupptagningar, som har framlagts vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar samt
även för identitetsuppgifter i akten och domsbilaga 1.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Carolina Sandekjer tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 16 747 kr. Av beloppet avser 13 398 kr arbete och 3 349 kr
mervärdesskatt.
2. Torgny Palm tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 276 kr. Av beloppet
avser 14 036 kr arbete, 585 kr tidsspillan och 3 655 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska Tommy Karlsson till staten
återbetala 14 000 kr.
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 2.

Målsägande A har yrkat att Tommy Karlsson ska betala skadestånd till henne med
6 000 kr. Av beloppet avser 1 000 kr sveda och värk och 5 000 kr kränkning. På
beloppet har hon yrkat ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 oktober 2013 till dess
betalning sker.

Tommy Karlsson har förnekat gärningen.

Tommy Karlsson har motsatt sig att betala skadestånd till målsägande A samt har
inte haft något att invända mot sättet att beräkna ränta.

UTREDNING
Åklagaren och Målsägande A har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 2
samt vittnesförhör med vittne B.

Tommy Karlsson har åberopat vittnesförhör med Krister Fredriksson, Cathline
Trulsson och Theresa Gustafsson.

De i målet hörda personerna har berättat i huvudsak följande.

Målsägande A: De skulle ha en tjejkväll hemma hos Cathline Trulsson och titta på
film. Cathline Trulsson ringde och sa att hon var hemma hos sin pappa, Tommy
Karlsson, och ville att de skulle komma dit i stället. Det var fest hemma hos Tommy
Karlsson och folk var fulla. De hade trevligt och gick runt i lägenheten, som var
ganska liten. Det var tio till tolv personer i lägenheten. Cathline Trulssons syster,
Theresa Gustafsson, var full och arg samt ville att de skulle gå därifrån. Fem minuter senare hade systern däckat i soffan inne i vardagsrummet. Hon och vittne Y
drack var sin öl och delade en cider. Hon kände sig normal, inte berusad.
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I köket ville Tommy Karlsson hålla om henne. Cathline Trulsson och Theresa
Gustafsson var också där. Tommy Karlsson frågade om de skulle mysa lite grann.
Hon har varit en gång tidigare hos Tommy Karlsson.

Vittne Y satt på golvet invid ett element och laddade sin telefon ute i mitten av hallen, ganska nära dörren. Hon stod upp när Tommy Karlsson satte sig nere vid hennes ben. I början försökte hon putta bort Tommy Karlsson, som var starkare.
Tommy Karlsson tog henne på benen, händerna gled upp och ner. Sedan tog
Tommy Karlsson henne på könsorganet och rumpan. Hon minns inte att Tommy
Karlsson tog henne på brösten. Hon kunde inte göra så mycket på grund av sitt dåliga självförtroende. Hon bara stod som fastfrusen. Även vittnet Y var som fastfrusen.
Hon gick vid kl. 21.30 – 22.00 ut i hallen och ringde till sin mamma, som frågade
om det hade hänt något. Hon ringde strax igen till sin mamma och ville bli hämtad
redan kl. 22.30. Hon och vittne Y gick därefter direkt från lägenheten. Theresa
Gustafsson vaknade inte under tiden som de var kvar. Dagen efter berättade hon för
sin mamma vad som hade hänt.

Dagen efter hade hon sms kontakt med Cathline Trulsson, som först inte trodde på
henne. Sedan tog Cathline Trulsson kontakt och sa att hon trodde på henne för att
Tommy Karlsson hade erkänt. De umgicks då fortfarande i skolan. Två veckor
senare blev Cathline Trulsson konstig och frågade varför hon hade hittat på det här
samt pratat med flickorna i klassen, eftersom inte något hade hänt.

Tommy Karlsson: Han hade kräftskiva dagen efter sin födelsedag. Han började
dricka vid kl. 17 och drack under kvällen ett tiotal starköl á 33 cl. Han var inte påverkad och hade full kontroll över vad som hände. Vid kl. 19 – 20-tiden började
folk ramla in. Även Målsägande A och vittne Y kom då. En arbetskamrat, Krister
Fredriksson, kom också dit. Folk hade med sitt eget dricka. Målsägande A och
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vittne Y tjatade även att bli bjudna på öl, men han vägrade. Cathline Trulsson hade
druckit alkohol, men inte något anmärkningsvärt. Det hände inte något speciellt
under kvällen. Han gav inte någon en kram. Det kan ha hänt att de knuffat till
varandra för att det var så trångt.

Det står en kökssoffa i hallen och bakom den finns det enda eluttaget i hallen. Soffan är väldigt tung och han betvivlar att Målsägande A och Vittne Y orkade flytta
på soffan. Det är ett litet kök med ett litet matbord. Från köket är det full översikt
över hallen. Han har tagit bort alla innerdörrar i lägenhet med undantag av dörren
till toaletten.

Cathline Trulsson sov en stund under kvällen. Cathline Trulsson hade nog gått och
lagt sig i hans säng när de sista gästerna gick hem.

Vittne Y: De skulle åka hem till Cathline Trulsson på Pantarholmen för att ha tjejkväll. De skulle först åka hem till Tommy Karlsson, där det var kräftskiva, för att
stanna en liten stund och vidare hem till Cathline Trulsson. De hade med sig cider
och öl. Hon hade druckit lite och en nästan hel cider, 2,25, men hon var inte full.
Cathline Trulsson var när de kom till lägenheten så full att de inte kunde åka hem
till denna. De kom till lägenheten vid kl. 19 och åkte hem vid 23. Sista händelsen i
hallen var 20 – 30 minuter innan de åkte hem. Tommy Karlsson var glad och trevlig, men var skitfull och kunde knappt gå.

I vardagsrummet var det ungefär åtta till tio personer. De satt i vardagsrummet. I
köket stod Theresa Gustafsson och grät hela kvällen.

I hallen kom Tommy Karlsson och kramade om henne och Målsägande A. Hon
knuffade bort Tommy Karlsson för hon kände det obehagligt. Tommy Karlsson
smekte Målsägande A lite.
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Senare under kvällen gick hon ut och hämtade sin laddare i jackfickan för att ladda
sin telefon i hallen. Tommy Karlsson tog fasta grepp på Målsägande A:s lår och
rumpa samt innanför tröjan på mage och bröst. Hon stod bara några centimetrar
från dem. Sedan var de i vardagsrummet ett tag. De gick ut i hallen igen. Tommy
Karlsson kom och frågade om de ville komma in i hans sovrum och lägga sig i
sängen ett tag.

De gick in i vardagsrummet igen för de ville vara där det fanns folk. Cathline
Trulsson hade däckat i soffan. Tommy Karlsson satt och höll om Målsägande A.
Hon tyckte att det var konstigt, eftersom de inte kände varandra. Tommy Karlsson
höll om Målsägande A, som satt fast lite, så hon fick dra loss henne. Målsägande A
var väldigt tyst och såg ut att känna obehag. Målsägande A har efter händelsen känt
obehag och varit rädd för att möta Tommy Karlsson.

Vittne B: På kvällen skjutsade hon Målsägande A och vittne Y till stan och lämnade
av dem utanför Tommy Karlssons lägenhet. Flickorna var glada och skulle ha en
tjejkväll hemma hos Cathline Trulsson. Under kvällen skickade hon några sms och
undrade om de hade gått hem till Cathline Trulsson. Hon ringde till Målsägande A
vid kl. 22 och hon hämtade därefter Målsägande A och vittne Y, vilka inte var lika
glada som när hon hade lämnat av dem tidigare under kvällen. De var tysta i baksätet och sa inte så mycket. Dagen efter var Målsägande A ledsen och berättade för
henne att Tommy Karlsson kvällen innan hade tagit på hennes bröst, rumpa, insidan
av låren och på köksorganet. Tommy Karlsson hade också frågat om de skulle gå in
i sovrummet och ha det lite mysigt.

Målsägande A har inte mått bra efter händelsen. Cathline Trulsson har berättat för
de andra kamraterna i klassen om vad som hänt. Målsägande A har därefter blivit
utstött. Det har blivit bättre under den senaste tiden.
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Hon såg under helgen sms konversation mellan Målsägande A och Cathline
Trulsson. Cathline Trulsson var först väldigt arg på Målsägande A för att denna inte
trodde på Målsägande A. Sedan skrev Cathline Trulsson att hon hade svårt att tro
vad hon skulle tro och att hon hade dåligt samvete för vad som hade hänt.

Krister Fredriksson: Han är arbetskamrat med Tommy Karlsson. Han kom dit
ganska sent vid kl. 19.30. Under kvällen drack han tjugo starköl á 33 cl. Cathline
Trulsson var också där tillsammans med Målsägande A och vittne Y. Flickorna var
på honom och ville ha öl av honom och Tommy Karlson, men de fick inte något av
honom. Tommy Karlsson var lagom berusad och visste vad han gjorde. Han har
själv barn och ger därför inte alkohol till minderåriga.

Det fanns inte någon möjlighet till sexuellt ofredande från Tommy Karlssons sida.
Han såg Tommy Karlsson under större delen av kvällen, förutom när denne var på
toaletten, eftersom det är en liten lägenhet. I vardagsrummet var det alltid folk för
det är inte så stor lägenhet. Tommy Karlsson kan ha gett flickorna en kram. Från
vardagsrummet är det utsikt över hall och kök. De gick ut i köket och hämtade
maten. Det blev inte någon förstämning eller att flickorna blev rädda. Helt plötsligt
var flickorna bara borta. Han gick sedan som en av de första vuxna.

När han lämnade lägenheten satt Tommy Karlsson och Cathline Trulsson bredvid
varandra i soffan och sov. Han vet inte om Cathline Trulsson hade druckit under
kvällen. Han vet inte heller om Målsägande A eller vittne Y hade druckit.

Cathline Trulsson: Hon kom hem till Tommy Karlsson och pratade med de personer
som var i lägenheten. Hon stod mest i köket och pratade med sin syster, Theresa
Gustafsson. Hon hade druckit lite. Senare under kvällen satt hon i soffan och sov.
Hon pratade med Målsägande A dagen efter och då hade hon inte pratat med
Tommy Karlsson. Hon skrev ett sms till Målsägande A att hon inte visste vad som
hade hänt.
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Theresa Gustafsson: Hon var med på festen och firade Tommy Karlssons födelsedag. Hon kom dit vid kl. 19.30 och lämnade vid kl. 22.30. Det kändes som att
flickorna var ute efter alkohol. Hon hade druckit fem glas vin när Målsägande A
och vittne Y försökte ta hennes bag in box med vin. Därefter drack hon inte mycket.
Hon var inte berusad och hade kontroll över läget. Flickorna kom tillbaka tre gånger
till lägenheten, som inte är stor. Det var folk både i vardagsrummet och i hallen. Om
något hade hänt skulle de vuxna i lägenheten ha reagerat på detta. När hon lämnade
lägenheten satt Tommy Karlsson, men även Cathline Trulsson, i soffan och sov.

DOMSKÄL
Skuld
Tommy Karlsson har förnekat gärningen.

Målsägande A har hörd inför rätten på ett trovärdigt sätt berättat om vad hon har
upplevt. Vad hon berättat ger ett starkt intryck av att vara något självupplevt. Vittnena Y:s och B:s berättelser stödjer vad Målsägande A har berättat. Att Målsägande
A skulle ha något skäl att anklaga Tommy Karlsson för något han inte gjort har inte
framkommit. De av Tommy Karlsson åberopade vittnena föranleder inte någon
annan bedömning.
Mot bakgrund således av vad Målsägande A har berättat – en berättelse som stöds
av vad vittnena Y och B har uppgett – finner tingsrätten att Tommy Karlssons agerande haft sådan innebörd att det varit ägnat att kränka Målsägande A:s sexuella
integritet. Gärningen är därför bevisad och Tommy Karlsson ska dömas för sexuellt
ofredande.

Påföljd
Tommy Karlsson förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes
senast den 4 juli 2005 för misshandel till fängelse en månad, varvid förordnades att
tidigare medgiven frihet förklarades helt förverkad.
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Påföljden kan stanna vid ett kraftigt bötesstraff.

Skadestånd
Tommy Karlsson har bestritt skadeståndsskyldighet och har inte vitsordat något
belopp som skäligt i och för sig.

Beträffande yrkad ersättning för sveda och värk har Målsägande A berättat att hon
mått ganska dåligt efter händelsen. Hon har varit arg och ledsen. Hon har varit borta
från skolan, men inte pratat med någon om det inträffade. Mot Tommy Karlssons
bestridande finner tingsrätten att vad som framkommit om Målsägande A:s besvär i
samband med och efter händelsen den 4 oktober 2013 inte är tillräckligt för att bifalla yrkat belopp som skäligt. Yrkandet i denna del ska således inte bifallas.

Det brott Tommy Karlsson begått gentemot Målsägande A innefattar en sådan
kränkning som berättigar henne till ersättning enligt 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § skadeståndslagen. Tingsrätten finner skäligt att uppskatta ersättningen för kränkning till
fordrat belopp.

Sekretess
Det kan antas att lider skada eller men om uppgifter om deras personliga förhållanden röjs. Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska därför bestå för de uppgifter som har förebringats inom stängda dörrar och som kan röja att Målsägande A:s, vårdnadshavare A:s och B: samt vittnena
B:s och Y:s identiteter. Detsamma gäller Målsägande A:s, vårdnadshavare A:s och
B:s samt vittnena B:s och Y:s identitetsuppgifter i bilaga 1. Sekretessförordnandet
innefattar identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas, inklusive ljud- och bildupptagningar av förhör som hållits vid förhandling
inom stängda dörrar.
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Brottsofferfond
Tommy Karlsson har dömts för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han ska
därför betala en avgift till brottsofferfonden med 500 kr.

Ersättning
Av målsägandebiträdet och det offentliga försvaret begärda ersättningar bedöms
som skäliga.

Tommy Karlsson har med hänsyn till sin personliga och ekonomiska situation förmåga att till staten betala en del av kostnaderna för målsägandebiträdet och det offentliga försvaret.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha kommit in
till tingsrätten senast den 27 maj 2014.

Lise-Lotte Bäckström

I avgörandet har deltagit rådmannen Lise-Lotte Bäckström samt nämndemännen
Rune Andersson, Ingrid Jönsson och Pirjo Veteli. Tingsrätten var enig.

Bilaga 2
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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

www.domstol.se

