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BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 7

DOM
2013-06-27
meddelad i
Borås

Mål nr B 1117-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Extra åklagare John Nilsson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås

1.

Målsägande
Lina Fransson
Heden 1
521 53 Floby
Målsägandebiträde:
Advokat Åsa Ståhlbom
Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB
Box 350
501 13 Borås

2.

Miranda Fransson
Heden 1
521 53 Floby
Målsägandebiträde:
Advokat Åsa Ståhlbom
Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB
Box 350
501 13 Borås
Tilltalad
KEVIN Gideon Joakim Merlander, 961225-5894
Vårlöksvägen 4
523 33 Ulricehamn
Offentlig försvarare:
Advokat Christer Svedberg
Advokatfirman Svedberg Aronsson Stenbäcken KB
Box 468
503 13 Borås

Postadress
Box 270
501 13 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.
Dagsböter 30 å 50 kr
Skadestånd
Lina och Miranda Franssons skadeståndsyrkanden ogillas.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Christer Svedberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 502 kr. Av
beloppet avser 3 700 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.
2. Åsa Ståhlbom tillerkänns ersättning av allmänna medel med 20 511 kr. Av beloppet
avser 4 102 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.
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YRKANDEN

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Envar av Miranda och Lina Fransson har yrkat skadestånd av Kevin Merlander med
5 500 kr, varav 5 000 kr för kränkning och 500 kr för sveda och värk jämte ränta
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 oktober 2012 till dess betalning sker.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

Kevin Merlander har erkänt gärningen men bestritt de enskilda anspråken under
påstående att målsägandena inte lidit en tillräckligt allvarlig kränkning av sin
personliga integritet. Han har inte haft någon erinran mot sättet att beräkna ränta.

UTREDNINGEN

Åklagaren har åberopat den bevisning som angetts å stämningsansökan, bilaga 1.
Bevisningen har tagits upp.

DOMSKÄL

Kevin Merlanders erkännande har vunnit stöd av hans egna och målsägandenas
uppgifter liksom av åberopade chattkonversationer. Det är därmed bevisat att Kevin
Merlander - då han suttit familjehemsplacerad - chattat med målsägandena och
därvid gett dem oanständiga förslag och uppmaningar som de båda emellertid
avvisat. Gärningarna är att bedöma som åklagaren gjort.

Kevin Merlander var 15 år vid gärningarna och har nu fyllt 16 år. Han är tidigare
ostraffad och har under våren återvänt hem för att bo med sin far där han synes ha
utvecklats väl och fått skämmas tillräckligt för de ifrågavarande
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chattkonversationerna. Påföljden får bestämmas till det måttliga antal dagsböter
som åklagaren och försvaret argumenterat för.

Vidkommande målsägandenas skadeståndsyrkande får konstateras att de båda lidit
en kränkning av sin personliga integritet, men att det som hunnit utspela sig under
respektive chatt likväl inte enligt praxis utgör en tillräckligt allvarlig kränkning i
lagens mening. Vid denna bedömning och då målsägandena inte förmått styrka sitt
anspråk på ersättning för personskada kan deras anspråk inte vinna bifall mot Kevin
Merlanders bestridande. De enskilda anspråken får därför ogillas.

Eftersom lagen om brottsofferfond är tillämplig ska Kevin Merlander förpliktas
utge den i lagen stadgade avgiften till fonden.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 18 juli 2013. Överklagandet ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Daniel Jakobsson

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Borås
Extra åklagare John Nilsson

1(2)
18
AM-51579-13
404A-9

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2013-06-17

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 9

Borås tingsrätt

INKOM: 2013-06-17
MÅLNR: B 1117-13
AKTBIL: 4

Box 270
503 10 BORÅS

TR mål: B 1117-13
Handl.: OVR
Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

1 Merlander, Kevin Gideon Joakim

Yrke/titel

Kevin

Personnr

Medborgare i

Telefon

19961225-5894

Sverige

0515-511 44

Tolkbehov

Adress

Lamberg, Fågelåsen Bua 16, 517 92 BOLLEBYGD
Offentlig försvarare/ombud

Svedberg, Christer, Box 468, 503 13 BORÅS
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (1400-K20081-13, 1400-K27415-13)
Målsägande
 Lina Fransson. Företräds av vårdnadshavarna Jimmy Fransson och
Petra Fransson, Heden 1, 521 53 FLOBY samt målsägandebiträdet Åsa
Ståhlbom, c/o Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB, Box 350, 503 11
BORÅS.
 Miranda Fransson. Företräds av vårdnadshavarna Jimmy Fransson
och Petra Fransson, Heden 1, 521 53 FLOBY samt målsägandebiträdet
Åsa Ståhlbom, c/o Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB, Box 350, 503 11
BORÅS.
Gärningar
Merlander har den 8 oktober 2012 ofredat Lina Fransson, vid brottstillfället 13
år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet,
genom att i en chattkonversation på Facebook ställa frågor av sexuell natur till
henne och även uppmana henne att utföra sexuella handlingar.
Merlander har även samma dag ofredat Miranda Fransson, vid brottstillfället
11 år gammal, på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella
integritet, genom att i en chattkonversation på Facebook ställa frågor av sexuell
natur till henne.
Merlander begick gärningarna med uppsåt.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 624
50113 BORÅS

Lilla Brogatan 31

010-562 72 20

registrator.ak-boras@aklagare.se

Telefax

010-562 72 47

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Borås
Extra åklagare John Nilsson

2013-06-17
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Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
18
AM-51579-13
404A-9

Lagrum
6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken.
Bevisning
Muntlig bevisning
 Förhör med tilltalade Kevin Merlander (erkänner).
 Förhör med målsäganden Lina Fransson genom videouppspelning.
Videoförhöret medtages av åklagaren till huvudförhandlingen.
 Förhör med målsäganden Miranda Fransson genom
videouppspelning. Videoförhöret medtages av åklagaren till
huvudförhandlingen.
Skriftlig bevisning
 Chattkonversation på Facebook mellan tilltalad och Miranda Fransson,
fup. s. 4 – 5.
 Chattkonversation på Facebook mellan tilltalad och Lina Fransson, fup.
s. 24 – 26.
 Skärmdump utvisandes tilltalades profilbild och användarnamn på
Facebook, fup. s. 29.
Övriga upplysningar
LUL-yttrande har inte inhämtats då påföljden bedöms stanna på bötesnivå.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen är 1 timma och 15 minuter.

John Nilsson

Bilaga 2

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

