BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

Mål nr B 3217-14

Rättelse/komplettering
Dom, 2015-06-17

Rättelse, 2015-06-23
Beslutat av: rådmannen Boris Preijde
Den påföljd tingsrätten bestämt, skyddstillsyn, ska inte vara förenad med särskild
behandlingsplan.
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BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

DOM
2015-06-17
meddelad i
Borås

Mål nr: B 3217-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ULF Christian Bergström, 19790605-5574
Källhagsgatan 33
507 60 Borås
Offentlig försvarare:
Advokat Sofia Hansson
Advokatbyrån STARK i Väst AB
Drottninggatan 22
411 14 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Katarina Sergi
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Maija Komulainen
Menuettgatan 8
507 65 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Ulrika Thunberg
Advokaterna Thunberg & Partners AB
Kronhusgatan 7
411 05 Göteborg
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2014-10-22
Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
Särskild föreskrift: Ulf Bergström ska genomföra den av Frivården i Borås föreslagna
behandlingspprogrammet, Relations och samlevnadsprogrammet (ROS).
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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Frivårdskontor
Frivården Borås
Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret
Skadestånd
Ulf Bergström ska utge skadestånd till Maija Komulainen med 8 200 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 oktober 2014 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i
läkarintyget enligt 7 § personutredningslagen ska bestå i målet utom vad avser sidan 1 i
detta.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Sofia Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 17 406 kr. Av beloppet
avser 10 937 kr arbete, 2 988 kr tidsspillan och 3 481 kr mervärdesskatt.
2. Urlika Thunberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 14 514 kr. Av beloppet avser 10 416 kr arbete, 1 195 kr
tidsspillan och 2903 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

Maija Komulainen har yrkat förpliktande för Ulf Bergström att till henne utge
skadestånd enligt bilaga 2.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Ulf Bergström har erkänt gärningen. Han har medgett att utge skadestånd till Maija
Komulainen med sammanlagt 6 200 kr, varav 5 000 kr för kräkning och 1 200 kr
för sveda och värk.

UTREDNINGEN I MÅLET
På åklagaren begäran har polisförhöret med Maija Komulainen spelats upp.
Vittnesförhör har ägt rum med Ellika Svensson. Ulf Bergström har hörts över åtalet.

DOMSKÄL

Skuld och skadestånd
Ulf bergström har erkänt att han tilltalat Maija Komulainen på sätt åklagaren gjort
gällande. Han har dock inte kunnat ge någon förklaring till sitt handlande. Genom
det uppspelade förhöret med Maija Komulainen samt vad vittnet Ellika Svensson –
som mötte Maija Komulainen direkt efter händelsen – berättat är klarlagt att Maija
Komulainen tagit mycket illa vid sig samt att hon blivit mycket rädd av händelsen.
Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas som sexuellt ofredande.

Genom tingsrättens ställningstagande är Ulf Bergström skadeståndsskyldig
gentemot Maija Komulainen. Mot bakgrund av hennes ålder och omständigheterna i
övrigt bör ersättning för kränkning bestämmas till 7 000 kr. Ersättning för sveda och
värk bör bestämmas till medgivna 1 200 kr då det inte visats skäl för att bestämma
ett högre belopp.
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Påföljd
Ulf Bergström är 36 år gammal och tidigare ostraffad.

Frivården i Borås har anfört att inget framkommit som tyder på en missbruksproblematik. Om han döms anser Frivården att det är viktigt att arbeta med
eventuellt bakomliggande riskfaktorer. Frivården har föreslagit att läkarintyg enligt
7 § personutredningslagen inhämtas.

Tingsrätten har inhämtat läkarintyg enligt 7 § personutredningslagen. Enligt intyget,
daterat den 10 april 2015, lider inte Ulf Bergström av någon allvarlig psykisk
störning och gjorde inte heller så vid gärningstillfället.

Tingsrättens bedömning.

Ulf Bergström har genom denna dom fällts till ansvar för sexuellt ofredande.
Gärningens straffvärde är relativt högt mot bakgrund av offrets ålder samt under
vilka omständigheter brottet begåtts. Mot bakgrund av vad som framkommit om Ulf
Bergström personliga förhållande synes en skyddstillsyn förenad med föreskrift om
att genomgå Kriminalvårdens program Ros var en lämplig och tillräckligt
ingripande påföljd.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Dv 400)
Överklagande senast den 8 juli 2015, ställs till Hovrätten för Västra Sverige

På tingsrättens vägnar

Boris Preijde

Bilaga 1
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Robert Beckard
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2015-01-12

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

Borås tingsrätt
Södra enheten , rotel 9
Box 270
503 10 BORÅS

INKOM: 2015-01-12
MÅLNR: B 3217-14
AKTBIL: 6

TR mål: B 3217-14
Handl.: OVR

ÅKL BUNDET

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Bergström, Ulf Christian
Personnr

Medborgare i

19790605-5574

Sverige

Adress

Krassegången 3 507 51 BORÅS
Offentlig försvarare/ombud

Adv Hansson, Sofia, STARK Advokatbyrå, Drottninggatan 22, 411 14 GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (1400-K206331-14)
Målsägande
Maija Komulainen; företräds av målsägandebiträdet Ulrika Thunberg,
Advokaterna Thunberg & Partners AB, Kronhusgatan 7, 411 05 GÖTEBORG
Gärning
Ulf Bergström har ofredat Maija Komulainen (12 år), på ett sätt som kunde
förväntas kränka hennes sexuella integritet, genom att på en relativt ödslig
gångstig snabbt gå emot henne och till henne uttala ”ska vi knulla lite”. Det
hände den 22 oktober 2014 på Kransmossens friluftsområde i Borås kommun.
Lagrum
6 kap 10 § 1 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Maija Komulainen genom uppspelning av förhör
hållet hos polisen (åklagare medtar CD-skiva).
Förhör med tilltalade Ulf Christian Bergström.

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 Robert Beckard

2015-01-12

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Vittnesförhör med polismannen Kristin Westberg (Boråspolisen) angående
hennes iakttagelser av både tilltalad och målsäganden strax efter händelsen.
Vittnesförhör med Ellika Svensson angående hennes iakttagelser av
målsäganden i anslutning till händelsen.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen; ca 3 timmar.
Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från frivården samt eventuellt
yttrande från läkare
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Bilaga 2

BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

Borås den 21 januari 2015
Borås tingsrätt
Box 270
50113 Borås

INKOM: 2015-01-21
MÅLNR: B 3217-14
AKTBIL: 19

Mål nr B 3217-14
Åklagaren ./. Ulf Bergström
sexuellt ofredande
_______________________________________
Som målsägandebiträde och ombud för Sekretess Sekretess (nedan målsäganden) får jag
anföra följande:
Målsäganden vill anmäla att hon biträder åtalet.
Målsäganden kommer att hemställa att huvudförhandlingen hålles inom lyckta dörrar jämlikt
SekrL 9:16 och RB 5:1.

Målsägandens enskilda anspråk:
Sexuellt ofredande

SUMMA:

SkaL 2:3
kränkning

SkaL 5:1
sveda & värk

7 000 kr

2 400 kr

7 000 kr +

2 400 kr =

9 400kr

Det yrkas jämväl ränta å ovan angivna belopp jämlikt 6 § räntelagen från den 22 oktober 2014
till dess full betalning erhållits.
Målsäganden åberopar till stöd för sina ersättningsyrkanden samma bevisning som åklagaren
åberopat i ansvarsdelen till styrkande av skäligheten i de enskilda anspråken.

Borås som ovan

Ulrika Thunberg

Advokaterna Thunberg & Partners AB
Göteborg
Kronhusgatan7, 411 05 Göteborg
Borås
Fabriksgatan 11, 503 38 Borås

BG: 516-7507
Klientmedel: 517-0899
Orgnr: 556952-0470

E-post: info@thunberglaw.se
www.thunberglaw.se
Tel: 031 – 788 08 87
Fax: 0735 – 27 50 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

