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BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

DOM
2015-10-08
meddelad i
Borås

Mål nr: B 667-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Anders JONATAN Bengtsson, 19990726-9253
Nikolaigatan 12
504 94 Borås
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Franksson
Marks Advokatbyrå AB
Box 205
511 22 Kinna
Åklagare
Kammaråklagare Robert Beckard
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Åsa Ståhlbom
Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB
Box 350
501 13 Borås

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Christer Bengtsson
Nikolaigatan 12
504 94 Borås
Katja Edh
Getholmsgatan 38 B
504 46 Borås
___________________________________

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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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
2014-12-30
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 60 timmar
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
1. Jonatan Bengtsson ska utge skadestånd till Sekretess A med 30 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 december 2014 till dess betalning
sker.
2. Christer Bengtsson och Katja Edh ska solidariskt med Jonatan Bengtsson betala
skadestånd till Sekretess A med 8 880 kr.
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar och som kan röja,målsäganden sekretess A:s identitet samt vittnet sekretess B:s
identitet. Detsamma ska gälla målsäganden sekretess A:s identitetsuppgifter i partsbilagan
till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Anders Franksson tillerkänns ersättning av allmänna medel rätt räknat med 38
754 kr. Av beloppet avser 19 314 kr arbete, 10 755 kr tidsspillan, 934 kr utlägg och 7
751 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
3. Advokat Åsa Ståhlbom tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 41 740 kr. Av beloppet avser 31 600 kr arbete, 1 792 kr
tidsspillan och 8 348 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Målsäganden, A, har biträtt åtalet och yrkat skadestånd av Jonatan Bengtsson med
30 000 kr, varav 25 000 kr för kränkning och 5 000 kr för sveda och värk
motsvarande en akut sjukdomstid av ungefär två månader. På totalbeloppet har A
yrkat ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den från den 30 december 2014 till
dess betalning sker.

A har även yrkat Jonatan Bengtssons vårdandshavare och föräldrar Katja Edh och
Christer Bengtsson ska förpliktas vara gemensamt/solidariskt betalningsansvariga
för ovan nämnt skadestånd till ett belopp om 8 800 kr.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Jonatan Bengtsson har medgivit de faktiska omständigheter som omfattas av
gärningen. Han har invänt att han inte ska dömas till ansvar och anfört att det är
uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot A med hänsyn till
den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan dem och omständigheterna i
övrigt.

Med hänvisning till Jonatan Bengtssons inställning i ansvarsdelen har Jonatan
Bengtsson och hans vårdnadshavare motsatt sig målsägandens skadeståndskrav. I
andra hand har de invänt att gärningen under alla förhållanden inte har inneburit en
allvarlig kränkning av målsägandens integritet och att något skadestånd i den delen
även av nämnda skäl inte ska utgå.

UTREDNINGEN
Åklagaren har lagt fram utdrag ur målsägandens journal hos psykolog som skriftlig
bevisning. Åklagaren har även visat videoinspelade förhör som ägt rum med
målsäganden den 15 april respektive den 28 maj 2015.
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A har åberopat samma bevisning som åklagaren samt vittnesförhör med sin
mamma.

Jonatan Bengtsson har hörts. Han och hans vårdnadshavare har åberopat förhör med
hans mamma Kajta Edh.

DOMSKÄL

Skuld
Av förhören med Jonatan Bengtsson och A har framkommit att de vid tiden för
gärningen var skolkamrater A var 13 år gammal och det har Jonatan Bengtsson känt
till. De hade via en gemensam kamrat fått kontakt på internet och hade
kommunicerat med varandra en tid, men hade inte träffats på tu man hand. Den 30
december 2014 hade man talat om att träffas tillsammans med nämnda kamrat. Så
blev inte fallet utan A kom ensam till Jonatan Bengtsson och besökte honom på
hans rum. Under besöket har Jonatan Bengtsson och A legat i Jonatan Bengtssons
säng, varvid Jonatan Bengtsson har rört A i underlivet. Jonatan Bengtsson har
berättat att han använt två fingrar och att han höll på i ungefär tio minuter. Det är en
sexuell handling jämförlig med samlag. Vad åklagaren har påstått är alltså bevisat.
Det är fråga om en handling som ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

Jonatan Bengtsson har invänt att han ska vara fri från ansvar med hänvisning till
bestämmelsen 6 kap. 14 § brottsbalken. Där sägs bl.a. att den som har begått en
handling enligt 5 § mot ett barn under femton år inte ska dömas till ansvar om det är
uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn
till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen
och barnet samt omständigheterna i övrigt.
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Avsikten är att bestämmelsen ska tillämpas mycket restriktivt. Den ger en möjlighet
att undvika vad som kan te sig som orimliga konsekvenser av kriminaliseringen.
För att ett övergrepp inte ska anses ha skett torde krävas att gärningsmannen och
offret är ungefär jämnåriga, även om offret inte fyllt femton år och därmed uppnått
sexuell självbestämmanderätt. Han eller hon måste ha deltagit helt frivilligt utan att
någon form av tvång eller otillbörlig påverkan har förekommit. Hyser barnet
motvilja mot handlingen kan bestämmelsen inte tillämpas. Gärningsmannen bör
vara endast obetydligt äldre och ha kommit endast obetydligt längre i sin mognad.
Hänsyn tas till samtliga omständigheter men särskilt parternas relation till varandra
och situationen som den sexuella handlingen företogs i (se Brottsbalkskommentaren
vid 6 kap. 14 §).

Vid tiden för gärningen skilde det ungefär två år i ålder mellan Jonatan Bengtsson
och A. Åldersskillnaden var alltså inte obetydlig.

När det gäller omständigheterna i övrigt har det framkommit av Jonatan Bengtssons
egen berättelse att det var första gången de två var ensamma tillsammans och att de
då inte hade någon närmare relation. Jonatan Bengtsson har också berättat att han
var medveten om att A hade velat att kamraten skulle vara med när de träffades,
men hävdat att hon känt till att så inte skulle bli fallet innan hon kom. Jonatan
Bengtsson har också berättat att han tidigare fått besked av A att hon kunde tänka
sig att pussas och kramas samt att de skulle var vänner och att hon ungefär en vecka
före mötet meddelat att hon kunde vara beredd att gå längre än så. Enligt Jonatan
Bengtssons redogörelse har han och A börjat samvaron på sängen med att han
föreslagit att de skulle ”mysa” och att A hade gått med på det och att de båda
därefter hade ”strulat”. På Jonatan Bengtssons fråga om de skulle gå längre har hon
enligt hans berättelse svarat nej och tyckt att de skulle vänta. Jonatan Bengtsson har
berättat att A efter ytterligare en stunds strulande på hans fråga svarat att de kunde
gå längre, men till en viss gräns. Jonatan Bengtsson har också berättat att de efteråt
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inte bestämt att träffas, att A följande dag avböjt att träffas med hänvisning till att
hon var sjuk och att A därefter tyckt att han är ”dum i huvudet”.

A har beskrivit att hon gått till Jonatan Bengtsson i tron att deras kamrat skulle vara
där och bestämt sig att stanna en stund för att vara artig. Enligt A har Jonatan
Bengtsson knuffat omkull henne i sängen och hållit ned henne med våld under det
att han vidrört hennes underliv. A har beskrivit att det gjort ont i bakhuvudet som
hon slagit i väggen och i hennes underliv samt att hon var ledsen och gått ensam
från bostaden efteråt och så småningom sökt kurator på grund av att hon mått dåligt.

Jonatan Bengtssons och A:s version av omständigheterna vid tillfället skiljer sig åt
högst väsentligt. Åtalet, och A:s skadeståndskrav nedan, grundas dock på Jonatan
Bengtssons berättelse och det är också det som sägs i gärningsbeskrivningen som
tingsrätten har att pröva. Redan Jonatan Bengtssons egen berättelse visar dock att A
egentligen hade velat att kamraten skulle ha varit med när de träffades och att A inte
hade gett någon tydlig signal om att hon ville göra något mer än att ”pussas och
kramas”. Jonatan Bengtssons egen berättelse visar också att den sexuella handling
som åtalet omfattar har ägt rum efter övertalning från hans sida. Av Jonatan
Bengtssons egen utsaga framgår även att A inte själv har varit aktiv och att det inte
rört sig om något ömsesidigt sexuellt handlande. Det är inte uppenbart att Jonatan
Bengtssons agerande inte har utgjort ett övergrepp mot A. Han kan därför inte
undgå ansvar utan ska dömas för sexuellt utnyttjande av underårig.

Påföljd
Jonatan Bengtsson var 15 år vid tillfället. Han är inte straffad tidigare. Han är
lämplig för och har samtyckt till att utföra ungdomstjänst. Tingsrätten finner att
påföljden ska bestämmas till 60 timmars ungdomstjänst.
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Övrigt
Tingsrätten finner på grund av det som har förekommit i ansvarsdelen att Jonatan
Bengtsson genom brott allvarligt har kränkt A:s personliga integritet och har
tillfogat henne psykiskt lidande. Med hänsyn till kränkningens art och varaktighet är
den begärda ersättningen skälig. Utredningen visar att A har gått hos kurator och
under hela vårterminen känt motvilja mot att gå till skolan där hon riskerat att möta
Jonatan Bengtsson. Mot den bakgrunden är även yrkad ersättning för sveda och
värk skälig. Jonatan Bengtsson ska alltså förpliktas betala begärt skadestånd. På
ersättningen ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från dagenför brottet till dess
betalning sker.

Av 3 kap 5 § skadeståndslagen följer vidare att Katja Edh och Christer Bengtsson
tillsammans med sitt barn Jonatan Bengtsson ska stå för skadeståndet upp till ett
belopp om 8 800 kr.

Eftersom lagen om brottsofferfond är tillämplig ska Jonatan Bengtsson även
förpliktas betala en avgift på 500 kr.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400)
Domen får överklagas senast den 29 oktober 2015. Överklagandet ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Karin Torle

Bilaga 1
Sida

Stämningsansökan

Ån-ecRRtr¿yNDTcHETEN

Aklagarområde Väst
Aklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Martin Ekelin

201 5-09-1

1(2)

Handling

27
Arende AM-27618-15
Handläggare 404A-21

I

Ange dessa uppgifter vid kont¿kt med myndigheten

BORÅS TINGSRÄTT
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Borås tingsrätt

B 667-t5
INKOM: 2015-09-21
MÅLNR: B 667-15
AKTBIL: 12

Åklagarbundet

Stämningsansökan
AM-27618-15-l

Aklagare
Kammaråklagare Martin Ekelin

Tilltalade
Anders Jonatan Bengtsson (199907 26-9253)
Företräds av advokat Anders Franksson.

Punkt
1

1

1

SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN (5000K233666-1 5)
Jonatan Bengtsson har rört med fingrar i underlivet på målsäganden som var 13 år
Det hände någon gång den 30 december 2014 pä Getholmsgatan, Borås, Borås
stad. Den sexuella handingen är jämförlig med samlag.
Jonatan Bengtsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6kap 4 $ I stoch 5

1.2

$ brottsbalken

Målsäganden

5*r*e6

Aklagaren tör

eJ talan
Företräds av advokat Åsa Ståhlbom.

Postadress

GatuadEss

Box624
50113 BORAS

Lilla Brogatan

31

Telefon

E-post

010-56272 20

registrator.ak-boras@aklaga

Telefax

010-56272 47

re.se

Stämningsansökan
Aklagarområde Väst
Aklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Martin Ekelin

1.3

201 5-09-1

I

Sida

Handling

Ärende

2(2)
27

AM-27618-15

Handläggare 4O4A-21

Muntlig bevisning

1.3.1

Förhör med målsäganden (genom uppspelning av ljud- och bildupptagningar från
två förhör under förundersökningen - materialet medtages av åklagaren till
ftirhandlingen).

1.3.2

Förhör med den tilltalade Jonatan Bengtsson.

1.4

Övrig bevisning

1.4.1

Joumalanteckningar (förundersökningsprotokoll s. 4-5).

Handläggn¡ng
Beråiknad tidsåtgång för förhandlingen: 3-4 h.

Observera att stämningsansökan innehåller tilltalad under 18 år

Bilaga 2

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

