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BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

DOM
2015-01-27
meddelad i
Borås

Mål nr: B 3020-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
JIM Henrik Robin Johnsson, 19930826-0679
Frihetsberövande: Häktad
Lokes Väg 4 B
512 54 Svenljunga
Offentlig försvarare:
Advokat Christer Svedberg
Advokatfirman Svedberg Aronsson
Stenbäcken KB
Box 468
503 13 Borås
Åklagare
Kammaråklagare Katarina Sergi
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Katarina Engström
Advokatfirman Katarina Engström
Box 220
501 13 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
- 2014-04-01 -- 2014-10-11 (5 tillfällen)
2. Grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st brottsbalken
- 2014-04-01 -- 2014-10-11 (4 tillfällen)
3. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
- 2014-04-01 -- 2014-10-11
Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

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

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Påföljd m.m.
Fängelse 3 år
Beslut
Skadestånd
1. Jim Johnsson ska utge skadestånd till Sekretess A med 180 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 oktober 2014 till dess betalning
sker.
Häktning m.m.
1. Jim Johnsson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna om målsägandens, vårdnadshavarnas och vittnets identitet ska bestå i målet.
Samma sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig på de uppgifter om
målsägandens personliga förhållanden som finns i intyg, aktbil. 34, och som lagts fram
vid tingsrättens förhandling inom stängda dörrar.
2. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i aktbil. 23 (dock ej s. 1), 28, 29 och 46 ska bestå i målet.
Brottsofferfond
1. 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 96 138 kr. Av beloppet
avser 72 130,80 kr arbete, 4 780 kr tidsspillan och 19 227,70 kr mervärdesskatt.
2. Katarina Engström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 53 234 kr. Av beloppet
avser 40 832 kr arbete, 1 755 kr tidsspillan och 10 647 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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OFFENTLIGA DOMSKÄL

YRKANDEN
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1 och underbilaga (sekretess).

Målsäganden A har yrkat förpliktande för Jim Johnsson att till henne utge
skadestånd enligt bilaga 2.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Jim Johnsson har erkänt gärningarna under punkten A med följande undantag. Han
har bestritt att han på något sätt vidrört anus. Han har vidare bara använt ett finger,
inte flera. Gärningarna bör dessutom bedömas som sexuellt övergrepp mot barn och
inte heller grovt brott. Han har under punkten B vitsordat vad som angetts där men
ansett att det ska bedömas som sexuellt ofredande. Gärningen under punkten C har
erkänts.

Jim Johnsson har medgett att utge skadestånd med 75 000 kr avseende
kränkningsersättning och 10 000 kr för sveda och värk. Sättet att beräkna ränta har
vitsordats.

UTREDNINGEN I MÅLET
På åklagarens begäran har tre inspelade förhör med målsäganden A spelats upp och
vittnesförhör hållits med vårdnadshavaren B. Vidare har Jim Johnsson hörts.

Av åklagaren åberopad skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan.
Målsäganden A har åberopat remiss konsultation till BUP i Borås.
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DOMSKÄL (fullständiga domskäl; se bil 4 Sekretess)

Skuld och skadestånd
Tingsrätten har vid en samlad bedömning utifrån vad målsäganden på ett mycket
trovärdigt sätt berättat samt vad Jim Johnsson erkänt och berättat funnit samtliga
gärningar styrkta med undantag för uppgiften om att Jim Johnsson skulle ha fört in
fingrar i målsägandens anus. Tingsrätten har funnit att gärningarna ska bedömas på
sätt åklagaren har påstått.

Målsäganden A:s skadeståndsyrkanden har tingsrätten funnit skäliga.

Påföljd
Jim Johnsson är 21 år gammal och förekommer tidigare under tre avsnitt i
belastningsregistret. Han dömdes senast den 21 mars 2011 för olaga hot till
ungdomstjänst 20 timmar.

Frivården Borås har avgett yttrande och tingsrätten har även inhämtat läkarintyg
enligt 7 § personutredningslagen.

Jim Johnsson har även genomgått rättspsykiatrisk undersökning. Utlåtandet över
denna, genomförd av Carl-Gustav Eriksson, överläkare och specialist i psykiatri och
rättspsykiatri och daterat den 9 januari 2015, har utmynnat i bedömningen att Jim
Johnsson inte har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig
psykisk störning, att han vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk
störning och att det därmed inte finns medicinska förutsättningar att överlämna
honom till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

Tingsrättens bedömning.
Jim Johnsson har enligt denna dom gjort sig skyldig till ett flertal grova sexualbrott
riktade mot en mycket ung flicka. Gärningarna har bl.a. mot bakgrund av detta ett
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sammantaget mycket högt straffvärde. Även om en del av gärningarna begåtts strax
före det att han fyllde 21 år uppgår det sammanlagda straffvärdet efter beaktande av
detta till fängelse tre år. Annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma ifråga.
Fängelsestraffets längd ska bestämmas i enlighet med straffvärdet.

Övrigt
Jim Johnsson har fällts till ansvar för brott för vilka inte är stadgat lindrigare straff
än fängelse två år. Då det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas ska han
kvarbli i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Dv 400)
Överklagande senast den 17 februari 2015, ställs till Hovrätten för Västra Sverige

På tingsrättens vägnar

Boris Preijde

Avräkningsunderlag finns i akten

BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-01-27
Borås

Mål nr: B 3020-14

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19930826-0679

Datum för dom/beslut
2015-01-27

Efternamn
Johnsson

Förnamn
JIM Henrik Robin

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2014-11-04

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

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

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Bilaga 1
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Katarina Sergi
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65
AM-148527-14
404A-8

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-11-27

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten

Borås tingsrätt
Norra enheten , rotel 8
Box 270
503 10 BORÅS

Åklagarbundet

INKOM: 2014-11-27
MÅLNR: B 3020-14
AKTBIL: 15

TR mål: B 3020-14
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Jim

1 Johnsson, Jim Henrik Robin
Personnr

Medborgare i

Telefon

19930826-0679

Sverige

0325611101

Tolkbehov

Adress

Lokes Väg 4 B 512 54 SVENLJUNGA
Offentlig försvarare/ombud

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

Anhållande 2014-11-04, Häktad 2014-11-06
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
A) VÅLDTÄKT MOT BARN, i andra hand GROVT SEXUELLT
ÖVERGREPP MOT BARN, B) GROVT SEXUELLT ÖVERGREPP
MOT BARN, i andra hand SEXUELLT OFREDANDE och C) SEXUELLT OFREDANDE (1400-K203285-14)
Målsägande
Målsägande A; som företräds av vårdnadshavare B och C (sekretessbelagda
identitetsuppgifter, se bilaga)
Målsägandebiträde: Katarina Engström
Gärning
A) Jim Johnsson har under perioden april – den 11 oktober 2014 i Svenljunga
med målsägande A, som är under 15 år, vid flera tillfällen – minst fem – genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag genom smeka henne på och i underlivet och/eller föra in ett eller flera fingrar i hennes vagina eller anus samtidigt som han vid vissa av tillfällena har placerat henne i en position så att hon
på hans order skulle kunna kissa på eller inför honom.
B) Jim Johnsson har vidare, på tid och plats som anges ovan, vid flera
tillfällen – minst fyra – genomfört sexuella handlingar med – eller i andra hand
sexuellt berört – målsägande A, som är under 15 år, genom att smeka eller be-

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
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Katarina Sergi

2014-11-27

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
65
AM-148527-14
404A-8

röra hennes nakna eller påklädda underliv, samtidigt som han vid vissa av tillfällena har placerat henne i en position så att hon på hans order skulle kunna
kissa på eller inför honom.
De sexuella övergreppen mot barn under A-B är att bedöma som grova med
hänsyn till att Jim Johnsson är närstående till målsäganden.
C) Jim Johnsson har slutligen, på tid och plats som anges ovan, vid ytterligare
minst ett tillfälle sexuellt berört och förmått målsäganden A, som är under 15
år, att medverka i handlingar av sexuell innebörd genom att ta på hennes kropp
och placera henne i en position utan kläder så att hon på hans order skulle
kunna kissa på eller inför honom.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st, 6 § 2 st och 10 § 1 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Uppspelning av videoförhör med målsäganden (1 h 17 min +1 h 15 min + 50
min)
Förhör med tilltalade Jim Johnsson
Förhör med vårdnadshavare B, angående vad målsäganden berättat för henne
och målsägandens läkarundersökningar, till styrkande av åtalet.
Skriftlig bevisning
Journalutdrag, fup. s. 77-82.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ¾ dag.

Katarina Sergi

Bilaga 2

BORÅS TINGSRÄTT
Norra enheten
INKOM: 2014-12-03
MÅLNR: B 3020-14
AKTBIL: 30

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

