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BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten

DOM
2016-11-03
meddelad i
Borås

Mål nr: B 565-16

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
JENS Georg Petersson, 19830405-5596
c/o Avdelning 92
Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg
Offentlig försvarare:
Advokat Magnus Gabrielson
Advokaterna Högström, Gabrielson &
Elgmark AB
Box 174
501 13 Borås
Åklagare
Extra åklagare Jenny Lundgren
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Jannica Karlsson
Söderkullagatan 42 B Lgh 1301
507 63 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Caroline Högberg
Familjens Advokat i Göteborg AB
Lilla Brogatan 19-21
503 35 Borås
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2015-08-01 -- 2016-02-23
Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

Telefon
Telefax
033-17 70 02
033-10 30 88
E-post: sodra.boras@dom.se
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Särskild föreskrift: Jens Petersson ska följa den vård och behandling som frivården i samråd
med psykiatri och socialtjänst kommer överens om.
Frivårdskontor
Frivården Borås
Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret
Skadestånd
Jens Petersson ska utge skadestånd till Jannica Karlsson med 7 600 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 februari 2016 till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt kap 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i läkarintyg, aktbilaga 21, som föredragits inom stängda dörrar, ska bestå i
målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Magnus Gabrielson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 32 845 kr. Av
beloppet avser 15214 kr arbete, 9 720 kr tidsspillan, 1 342 kr utlägg och 6 569 kr
mervärdesskatt.
2. Caroline Högberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 5 834 kr. Av beloppet avser 4 635 kr arbete, 40 kr utlägg och 1
159 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska Jens Petersson till staten
återbetala 7 700 kr.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Stämningsansökan 2016-05-26

Åklagaren har yrkat ansvar för sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken,
enligt följande gärningsbeskrivning.

Jens Petersson har ofredat Jannica Karlsson på ett sätt som kunde förväntas kränka
hennes sexuella integritet genom att

- någon gång under perioden 1-31 augusti 2015 skicka ett paket hem till Jannica
Karlssons släktingar med Jannica Karlssons namn på. Paketet, som var menat att
öppnas av Jannica Karlsson, innehöll bland annat en burk sperma, en ljuslykta,
hemmagjorda trädildos och ett kärleksbrev. Jannica Karlsson fick kännedom om
paketet den 23 februari 2016.

- bland annat under perioden 10-13 januari 2016 skicka ett stort antal meddelanden
och bilder av sexuell karaktär, däribland nakenbilder och bilder på sitt könsorgan,
till Jannica Karlsson.

Ovanstående gärningar ägde rum mellan den 1 augusti 2015 och den 23 februari
2016 i Borås stad eller på andra platser i Sverige.

Jens Petersson begick gärningarna med uppsåt.

Jens Petersson har vitsordat de faktiska omständigheterna men förnekat ansvar för
brott eftersom han saknat uppsåt att ofreda Jannica Karlsson. Han har bestritt
skadeståndsyrkandet och inte vitsordat något belopp, som skäligt i och för sig, men
inte haft någon erinran mot sättet att beräkna ränta.
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På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Jannica Karlsson och
vittnesförhör med Hans Lantz.

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av
stämningsansökningen.

Jens Petersson har hörts över åtalet vid huvudförhandlingen.

I målet har framkommit att Jens Petersson och Jannica Karlsson tidigare varit ett
par och bott tillsammans men att förhållandet upphörde 2008.

Tingsrättens bedömning

Jannica Karlsson har berättat klart och detaljerat om vad som hänt och hennes
uppgifter får stöd av den åberopade bevisningen och av Hans Lantz uppgifter. Jens
Petersson har också vidgått att han skickat de angivna meddelandena och att han
lämnat ett paket hos Hans Lantz med det innehåll som anges i
gärningsbeskrivningen och att hans avsikt var att paketet skulle överlämnas till
Jannica Karlsson. Det är därmed utrett att Jens Petersson agerat på det sätt som
åklagaren påstått.

Jens Petersson har förklarat sitt handlande med att han ville att han och Jannica
Karlsson skulle bli ett par igen och att han inte haft någon avsikt att skada eller var
taskig mot henne. Han har förklarat att han först i efterhand förstått att han gått över
gränsen och att Jannica Karlsson blivit ledsen men detta har inte varit avsikten.

De meddelanden och de föremål som Jens Petersson skickat till Jannica Karlsson är
objektivt sett av sexuellt kränkande slag och det måste Jens Petersson ha förstått
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även om hans avsikt inte varit att skada. Gärningen är därmed styrkt och åtalet ska
bifallas.

Vid denna utgång är Jens Petersson skyldig att utge skadestånd till Jannica
Karlsson. Yrkat belopp är skäligt och ska bifallas.

Övrigt

Vid denna utgång är Jens Petersson skyldig att betala avgift till Brottsofferfonden
samt att återbetala del av kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet.

Försvararen har begärt ersättning med frångående av taxan, vilket får anses skäligt.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1, DV 400
Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 24 november 2016
men vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige

Ragnhild Lövrup

Bilaga 1

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

