BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 31

Mål nr B 853-12

Rättelse/komplettering
Dom, 2012-12-20

Rättelse, 2012-12-20
Beslutat av: tingsfiskalen Erik Sterner
I domslutet under rubriken förverkande och beslag ska beslagsnumret rätteligen vara 20121400-BG3401-01.
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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Jeanette Bech
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås

1.

Målsägande
Chengcheng Li
Kapplandsgatan 38 Lgh 0901
507 44 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Åsa Ståhlbom
Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB
Box 350
503 11 Borås

2.

Farsidbullah Zabihi
Kapplandsgatan 34 Lgh 1101
507 44 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Åsa Ståhlbom
Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB
Box 350
503 11 Borås
Tilltalad
BENNY Maurits Sundström, 590330-4912
Nolhagagatan 26 Lgh 1102
506 43 Borås
Offentlig försvarare:
Advokat Johan Niklasson
Advokat Johan Niklasson AB
Ekvägen 12
523 94 Tvärred

Postadress
Box 270
503 10 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 3537

Telefon
Telefax
033-17 70 00
033-10 30 88
boras.tingsratt@dom.se
E-post:
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
Kriminalvården
Frivården Borås
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Skadestånd
1. Benny Sundström ska utge skadestånd till Farsidbullah Zabihi med 7 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2012 till dess
betalning sker.
2. Benny Sundström ska utge skadestånd till Chengcheng Li med 5 000 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2012 till dess
betalning sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagen lösvagina förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i
Västra Götaland; beslagsliggare nr 2012-1400-BG3427-1).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Johan Niklasson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 54 480 kr. Av
beloppet avser 10 896 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Benny Sundström
till staten återbetala 5 448 kr.
2. Åsa Ståhlbom tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 46 023 kr. Av beloppet avser 9 204 kr mervärdesskatt. Av
denna kostnad ska Benny Sundström till staten återbetala 4 602 kr.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Farsidbullah Zabihis och Chengcheng Lis yrkanden, se bilaga 2.

Benny Sundström har förnekat brott. Han har motsatt sig det enskilda anspråket och
har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig. Han har godtagit sättet att
beräkna ränta och har medgett det särskilda yrkandet.

DOMSKÄL

Skuld

Tingsrätten har tagit del av förhören med Farsidbullah Zabihi (Farsid) och
Chengchen Li (Chengcheng) genom uppspelning av videoförhör med dem. Benny
Sundström och vittnet Teresa Björk har hörts.

Benny Sundströms försvarare har varit närvarande vid ena förhöret med Farsid och
ena förhöret med Chengcheng samt beretts tillfälle att begära komplettering av
förhören. Benny Sundström har genom sin försvarare godtagit att
videoinspelningarna av förhören får åberopas som bevisning. Det förhållandet att
Farsid och Chengcheng inte har hörts under huvudförhandlingen gör att tingsrätten
inte kan grunda sin bedömning av frågan om målsägandenas trovärdighet och
lämnade uppgifters tillförlitlighet på samma sätt som ett förhör omedelbart inför
domstolen. Uppgifterna i videoförhören ska därför bedömas med särskild
försiktighet.

Benny Sundström har uppgett att han minns den aktuella dagen. Han har berättat att
han kom från tågstationen och gick genom skogsdungen på vägen hem. Han har
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vidare berättat att han såg några barn vid hörnet av huset och att de följde efter
honom men att han gick hem till sig och stannade hemma hela dagen. Vidare har
han uppgett att han inte känner igen pojkarna och att inget av det som de har sagt
stämmer. Vittnet Teresa Björk har uppgett att hon minns den aktuella händelsen.
Hennes barn lekte utomhus på baksidan av huset och hon stod i fönstret och tittade.
Hon såg när Benny Sundström gick ut och att han gick mot fotbollsplanen. Han stod
och viftade med något och hon såg att två pojkar kom fram till honom. Därefter
sprang de två pojkarna efter Benny Sundström upp i skogsdungen och hon ringde
då till polisen. Hon såg inte vad det var Benny Sundström viftade med, men det var
något hudfärgat. Den ena pojken som sprang efter Benny Sundström kände hon
igen som Farsid, den andra pojken hade asiatiskt utseende och det måste ha varit
Chengcheng eftersom han var den enda pojken i området med det utseendet.
Avståndet från hennes fönster och platsen hon iakttog detta på är ungefär femtio
meter. Efter runt tio minuter såg hon att Benny Sundström kom tillbaka från
skogsdungen.

Teresa Björk har vittnat under ed och har berättat om vad hon har sett utan
påvisbara överdrifter. Hon har exempelvis uppgett att hon inte vet vad det var för
sak som Benny Sundström hade i handen och att hon inte vet om han var berusad.
Vidare har hon berättat om detaljer som exempelvis att polisen blev försenad för att
de av misstag hade skickat patrullen till Kapplandsgatan i Göteborg istället för i
Borås. Det finns inget i Teresa Björks berättelse som föranleder tingsrätten att tro
att hon skulle ljuga eller att hon skulle ha misstagit sig i sina iakttagelser.
Tingsrätten lägger därmed hennes berättelse till grund för den fortsatta
bedömningen. Hennes berättelse är oförenlig med det Benny Sundström har
uppgivit och hans uppgifter kan i den delen lämnas utan avseende.

Det är således genom Teresa Björks vittnesmål utrett att Benny Sundström viftade
med något hudfärgat och att han i början av skogsdungen träffade på Farsid samt en
pojke med asiatiskt utseende.
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Gärningen mot Farsid

Farsid har hörts av polisen tre dagar efter den aktuella händelsen. Han har berättat
att han såg Benny Sundström vid flera tillfällen och att Benny Sundström då har
gjort samma sak. Det har dock inte rått något tvivel om att den händelse som Farsid
har berättat mest detaljerat och inlevelsefullt om var den händelsen som inträffade
på söndagen tre dagar innan det första förhöret. Farsids förmåga att tala och berätta
är välutvecklad och det har gått att särskilja när han har berättat om det nu aktuella
tillfället och när han har berättat om andra tillfällen. Farsid har berättat detaljerat om
det han kallar för ”en sak i plast” och om att Benny Sundström hade en flaska med
något medel i samt att Benny Sundström sa att det skulle glida bättre med det.
Farsid har vidare uppgett att Benny Sundström drog ner sina byxor, att han var
naken vid området under midjan och att han såg ”den som man kissar med”. Farsid
har berättat med inlevelse och har till sin hjälp ritat för att kunna förklara bättre.
Vad gäller tilltron av hans berättelse är det ett antal omständigheter som tingsrätten
sätter särskild vikt vid. Det ena är att Farsid inte vetat vad ”saken i plast” var för
något men att han ändå på ett detaljerat och utförligt sätt kunnat förklara hur den
såg ut. Det andra är att han inte velat säga ordet för det manliga könsorganet men att
det sedan ändå varit tydligt vad han menat när han bland annat sagt ”den man kissar
med”. Det har vidare varit tydligt att Farsid känt motstånd och obehag av att berätta
om den delen av händelseförloppet när Benny Sundström ska ha blottat sig. Under
dessa omständigheter är det uteslutet att detta skulle vara en historia som han hört
och nu återberättat eller att det skulle vara påhittade fantasier. Mot bakgrund av att
Teresa Björk sett att Farsid sprungit efter Benny Sundström längre in i skogsdungen
och det Farsid har berättat är det styrkt att Benny Sundström har ofredat honom
genom att visa ”saken i plast” och genom att blotta sig. Det Farsid har beskrivit om
det han kallat för ”saken i plast” stämmer väl överens med den lösvagina som hittats
hemma hos Benny Sundström och överensstämmer även med Teresa Björks
iakttagelser. Det är därigenom utrett att det var den i beslag tagna lösvaginan som
Benny Sundström hade i handen.
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Vad gäller den delen av åtalet som anger att Benny Sundström även ska ha använt
lösvaginan har Farsid bland annat uppgett att Benny Sundström försökte ”lägga in
saken man kissar med i den”, att det inte gick och att han skakade med den. Mot
bakgrund av detta är det inte ställt utom rimligt tvivel att Benny Sundström faktiskt
även använde lösvaginan.

Det råder inget tvivel om att det tingsrätten har funnit styrkt typiskt sett är ägnat att
väcka obehag. Farsid har dessutom uppgett att han tyckte det var äckligt och att han
sprang därifrån. Av det Farsid har berättat kan ingen annan bedömning göras än att
Benny Sundström har haft direkt uppsåt till gärningen. Åtalet vad gäller gärningen
mot Farsid är sålunda styrkt i ovan nämnd omfattning.

Gärningen mot Chengcheng

Angående den del av åtalet som gäller gärningen mot Chengcheng gör tingsrätten
följande bedömning. På fråga från förhörsledaren har Chengcheng uppgett att en del
av det han har berättat är sådant som andra har berättat för honom och som han själv
inte har upplevt. Delar av det Chengcheng har uppgett att han hört från andra har
haft karaktären av skrönor som barn kan hitta på och berätta för varandra. Många av
uppgifterna är verklighetsfrämmande och kan knappast ha inträffat. Chengcheng har
dock återkommande även berättat om tillfället när han hämtade bollen i skogen, då
han såg Benny Sundström, kände att han luktade konstigt och att han viftade med
något. Även Chengcheng hördes endast tre dagar efter den aktuella händelsen.
Chencheng har uppgett att Farsid var med vid detta tillfälle, att Benny Sundström
lade pengar på marken och att Farsid var modig och sprang efter. Även Farsid har
berättat att Benny Sundström lade pengar på marken vid det aktuella tillfället och
att Chengcheng var med då. Det stämmer även överens med vittnet Teresa Björks
uppgifter att hon vid det aktuella tillfället såg Benny Sundström, Farsid och en
pojke med asiatiskt utseende som måste ha varit Chengcheng. Chengcheng har
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tydligt berättat att han såg Benny Sundström vifta med en sak som han beskrivit
som en nalle utan armar och ben. Detta stämmer överens både med Teresa Björks
uppgifter att Benny Sundström viftade med något hudfärgat och Farsids beskrivning
av ”saken i plast”. Som ovan konstaterats är det tillförlitligen utrett att saken måste
ha varit den aktuella lösvaginan. Det är därigenom styrkt att även Chengcheng såg
när Benny Sundström visade lösvaginan. Gärningen att stå vid skogsdungen och
visa en lösvagina för ett barn är typiskt sett ägnat att väcka obehag. Chengcheng har
utöver detta även uppgett att han tyckte det var äckligt. Tingsrätten kan inte göra
annan bedömning än att Benny Sundström under dessa omständigheter haft direkt
uppsåt till gärningen.

Chengcheng har berättat att han inte följde med när Farsid var längre in i
skogsdungen med Benny Sundström. Detta överensstämmer i delar med det Farsid
har berättat. Av uppgifterna i målet är det inte ställt utom rimligt tvivel att
Chengcheng varit med Farsid längre in i skogsdungen och sett samma sak som
Farsid. Den delen av åtalet som omfattar att Benny Sundström ska ha blottat sig för
Chengcheng och även använt lösvaginan är därför inte styrkta.

Påföljd

Av Benny Sundströms belastningsregisterutdrag framgår att det finns ett godkänt
strafföreläggande för sexuellt ofredande den 15 maj 2010.

Benny Sundström ska nu dömas för att ha visat en lösvagina och ha blottat sig för
Farsid samt för att ha visat en lösvagina för Chengcheng. Gärningarna har riktats
mot barn. Gärningen mot Farsid har omfattat flera moment och har skett i
avskildhet längre in i skogsdungen. Gärningen har varit mer omfattande än endast
ett kortvarigt exhibitionistiskt beteende. Mot bakgrund av det anförda kan påföljden
inte stanna vid böter.
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Frågan om sexuellt ofredande typiskt sett är ett brott av sådan art att det råder en
presumtion för att bestämma påföljden till fängelse har diskuterats i ett flertal fall
från hovrätterna (se bl.a. RH 2008:40, RH 2010:79 och Göta Hovrätts dom 201211-06 i mål nr B 1847-12). I avsaknad av tydligare praxis kan tingsrätten inte göra
annan bedömning än att det i detta fall inte finns en presumtion för att döma till
fängelse på grund av brottets art. Vare sig straffvärde eller återfall föranleder
tingsrätten att bestämma påföljden till fängelse. Det finns anledning att anta att en
skyddstillsyn kan bidra till att Benny Sundström avhåller sig från fortsatt
brottslighet. Skyddstillsyn synes även i övrigt vara en väl lämpad påföljd i detta fall.
Tingsrätten bestämmer därför påföljden till skyddstillsyn.

Övriga frågor

Benny Sundströms gärningar mot Farsid och Chengcheng har inneburit en allvarlig
kränkning av dem. Detta särskilt med beaktande att det varit gärningar begångna
mot barn. Benny Sundström ska därför utge kränkningsersättning med skäliga 7 000
kr till Farsid och 5 000 kr till Chengcheng. Det har i inget av fallen visats föreligga
en sådan medicinskt påvisbar effekt att ersättning för sveda och värk i form av
psykiskt lidande kan utgå.

Benny Sundström ska vid denna utgång betala lagstadgad avgift om 500 kr till
brottsofferfonden.

Den i beslag tagna lösvaginan ska förverkas. Beslaget ska bestå.

Den av målsägandebiträdet begärda ersättningen är skälig. Försvararen har begärt
ersättning för arbete innan huvudförhandlingen med 28 timmar och 15 minuter. Av
detta arbete har enligt kostnadsräkningen 11 timmar och 30 minuter avsett närvaro
och arbete relaterat till videoförhören med barnen. Videoförhören har tagit
sammanlagt 2 timmar och 45 minuter. Ersättningen i denna del ska, även med
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beaktande av att utskrifterna från förhören i viss mån varit otydliga, bestämmas till
skäliga 6 timmar. Ersättning för arbete ska sålunda nedsättas med 5 timmar och 30
minuter. Övrig begärd ersättning är skälig.

Benny Sundström ska återbetala delar av statens kostnader för målsägandebiträdet
och försvararen. Med hänsyn till brottsligheten, hans ekonomiska förhållanden samt
att delar av åtalet inte har styrkts ska återbetalningsskyldigheten enligt 31 kap. 1 § 4
st. rättegångsbalken jämkas till skäliga 10 procent av kostnaderna.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 10 januari 2013. Överklagandet ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Erik Sterner
Domen är enhällig.

Avräkningsunderlag finns i tingsrätten akt.

Bilaga 1

BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 31
INKOM: 2012-09-14
MÅLNR: B 853-12
AKTBIL: 8

Bilaga 2

BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 31
INKOM: 2012-12-11
MÅLNR: B 853-12
AKTBIL: 20

Bilaga 3

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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