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ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2016-05-27
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr: B 1236-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Erik NIKLAS Stjernlöf, 19990405-7511
Skiftingegatan 6 A Lgh 1001
633 54 Eskilstuna
Offentlig försvarare:
Advokat Curt Andén
Advokat Curt Andén AB
Rademachergatan 17
632 20 Eskilstuna

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Jeanette Lundmark
Skiftingegatan 6 A Lgh 1101
633 54 Eskilstuna
Kenneth Stjernlöf
Skiftingegatan 6 A Lgh 1101
633 54 Eskilstuna
Åklagare
Kammaråklagare Maria Edström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Dick Levinson
Advokat Dick Levinson AB
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna
___________________________________

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-40 30 300
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se
www.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2015-04-18 -- 2015-04-19
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 150 timmar
Särskild föreskrift: Niklas Stjernlöf ska utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt
anordnad verksamhet i 150 timmar.
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
1. Niklas Stjernlöf ska utge skadestånd till Sekretess A med 115 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 april 2015 till dess betalning sker,
varav 8 900 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på sistnämnda belopp från samma dag
solidariskt med sina vårdnadshavare Jeanette Lundmark och Kenneth Stjernlöf enligt
punkt 2 nedan.
2. Av det belopp som följer av punkt 1 ovan ska Jeanette Lundmark och Kenneth Stjernlöf
solidariskt sinsemellan och med Niklas Stjernlöf betala skadestånd till Sekretess A med
8 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 april 2015
till dess betalning sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet
för uppgifterna som lagts fram vid huvudförhandling inom stängda dörrar och som inte
intagits i den offentliga delen av domen och som kan röja Sekretess A:s eller dennes
vårdnadshavares identiteter. Detsamma ska gälla för uppgifterna om Sekretess A som
framgår av partsbilaga till domen.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Curt Andén tillerkänns ersättning av allmänna medel för sitt arbete som offentlig
försvarare med 16 788 kr. Av beloppet avser 13 230 kr arbete, 200 kr utlägg och
3357,50 kr mervärdesskatt.
2. Dick Levinson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 15 054 kr. Av beloppet avser 12 043,50 kr arbete och 3010,88 kr
mervärdesskatt.
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Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åtalet
Stämningsansökan 2016-05-06
(Kursiveringar är justeringar gjorda av åklagaren vid huvudförhandlingen.)

Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken alternativt sexuellt övergrepp mot
barn, 6 kap. 6 § brottsbalken, Niklas Stjernlöf
Niklas Stjernlöf har förmått Sekretess A som var 12 år att utföra oralsex på honom
som är en handling jämförlig med samlag. Han har vid samma tillfälle förmått
Sekretess A att onanera åt honom, som är en annan handling än jämförlig med
samlag. Det hände någon gång kvällen/natten mellan den 18 april 2015 och den 19
april 2015 på (målsägandens adress, utelämnas här av sekretesskäl), Eskilstuna
kommun.

Niklas Stjernlöf begick gärningen med uppsåt. Niklas Stjernlöf hade åtminstone
skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

Med anledning av åtalet har på förfrågan klargjorts att detta med att Niklas Stjernlöf
förmått målsäganden att onanera åt honom också kan anses ha utgjort ett led i att
han förmått henne utföra oralsex.

Skadestånd
Sekretess A har yrkat att Niklas Stjernlöf ska förpliktas att till henne utge
skadestånd med 115 000 kr, varav 100 000 kr avser ersättning för kränkning och
15 000 kr avser sveda och värk, samt att Niklas Stjernlöfs vårdnadshavare Jeanette
Lundmark och Kenneth Stjernlöf åläggs att solidariskt med varandra och Niklas
Stjernlöf betala skadestånd till henne med 8 900 kr för kränkning och sveda och
värk, jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet
till dess betalning sker. Hon har som grund för skadeståndstalan angett att hon
utsatts för brott.
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Niklas Stjernlöf har förnekat våldtäkt mot barn men erkänt sexuellt utnyttjande av
barn. Han har därvid erkänt att målsäganden utfört oralsex och onanerat på honom
vid tillfället men förnekat att han förmått målsäganden att onanera åt honom.

Utredningen har bestått av uppspelning av inspelat polisförhör med målsäganden
Sekretess A, förhör med vårdnadshavaren för målsäganden Sekretess B (samma
beteckning som i aktb. 9), förhör med Niklas Stjernlöf i anledning av åtalet samt
uppspelning av inspelning av polisförhör med Angelica Holmqvist Ingersten.
Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat anmälan i enlighet med
stämningsansökningen, aktb. 6.

Skuld- och ansvarsfrågor
Niklas Stjernlöf i sällskap med en kamrat träffade målsäganden och Angelica
Holmqvist Ingersten första gången på en skateboard park i Eskilstuna. De kom
sedan att ha kontakt via kik. Innan det aktuella tillfället träffades Niklas Stjernlöf
och Sekretess A en gång i Skiftinge, en gång utanför Angelicas bostad, båda
gångerna tillsammans med Angelica, och en gång vid Tuna Park. Niklas Stjernlöf
har uppgett att han första gången de träffades frågade flickorna hur gamla de var
och då fick svaret att de var födda 02 och 03. De sa dock inte vem som var född 02
respektive 03. Enligt honom pratade de inte mer om åldern. Han har sagt att han
trodde hon var 13 år. Målsäganden har uppgett att hon på fråga från Niklas Stjernlöf
om åldern svarat att hon var 12 år och att han då svarat förvånat att hon inte såg ut
att vara 12 år. I målet får anses klarlagt att målsäganden kallat sig med ett
smeknamn följt av 03 som användarnamn på kik. När Niklas Stjernlöf har skickat
meddelanden till målsäganden på kik måste han använda sig av hennes
användarnamn. Niklas Stjernlöf har förnekat att han dragit några slutsatser av
användarnamnet gällande hennes ålder. Enligt förhöret med Angelica Holmqvist

6
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM
2016-05-27

B 1236-15

Rotelgrupp 1

Ingersten visste Niklas Stjernlöf om att hon var 12 år då hon sagt det till honom
men han såg inte detta som ett hinder för att umgås. Tingsrätten finner det
sammantaget styrkt att Niklas Stjernlöf haft i vart fall likgiltighetsuppsåt till att
målsäganden varit 12 år vid det aktuella tillfället.

Niklas Stjernlöf har erkänt att Sekretess A utfört oralsex på honom. Beträffande
tidpunkten för händelsen fäster tingsrätten tilltro till Sekretess B:s uppgifter enligt
vilka det hände natten mellan den 18 och 19 april förra året. Det har framgått även
av Niklas Stjernlöfs egna uppgifter att han varit pådrivande till att målsäganden
skulle utföra oralsex på honom, varvid hon onanerade honom, och han fick
utlösning. Målsägandens och Niklas Stjernlöfs uppgifter om hur detta gått till är i
allt väsentligt samstämmiga, med det undantaget att målsäganden uppgett att han
fått utlösning i munnen på henne medan han sagt att utlösningen hamnat i
kalsongerna. Redan genom Niklas Stjernlöfs egna uppgifter om händelsen och då
det inte finns något utrymme för att betrakta gärningar med ett tolvårigt barn som
mindre allvarliga finns inte förutsättningar att bedöma gärningen som sexuellt
utnyttjande av barn. Niklas Stjernlöf ska fällas till ansvar för våldtäkt mot barn
enligt stadgandets första stycke.

Skadestånd
Niklas Stjernlöf har bestritt skadeståndsyrkandet. Han har vitsordat sättet att
beräkna ränta som i och för sig riktigt.

Jeanette Lundmark och Kenneth Stjernlöf har bestritt skadeståndstalan mot dem.

På grund av utgången i ansvarsdelen ska Niklas Stjernlöf, då brottet inneburit en
allvarlig kränkning av målsägandens personliga integritet, förpliktas att utge
skadestånd till henne för kränkning. Yrkad ersättning för kränkning är i enlighet
med praxis vid våldtäkt av barn. Den yrkade ersättningen för detta ska utgå.
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När det gäller ersättning för sveda och värk har det av Sekretess B:s uppgifter
framkommit att målsäganden mått dåligt efter händelsen inte ville leva längre och
att hon bor i familjehem och ännu mer än ett år efter händelsen går i terapi på grund
av den. Det får anses visat att Sekretess A på grund av brottet åsamkats sådant
psykiskt lidande att yrkad ersättning för sveda och värk ska bifallas.

Yrkad ränta har vitsordats och ska utgå på ersättningen, beräknad från den 19 april
2015.

Vårdnadshavarna för Niklas Stjernlöf ska förpliktas att solidariskt med Niklas
Stjernlöf och sinsemellan ersätta målsäganden för en femtedel av prisbasbeloppet
eller 8 900 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det beloppet.

Påföljd m.m.
Niklas Stjernlöf är 17 år och var vid tiden för brottet 16 år. Han förekommer under
ett avsnitt i belastningsregistret avseende häleri, varvid han dömdes till
ungdomstjänst.

Enligt yttrande från socialnämnden föreligger inte något särskilt vårdbehov för
Niklas Stjernlöf.

Niklas Stjernlöf har samtyckt till att utföra ungdomstjänst. Han har utfört tidigare
utdömd ungdomstjänst på ett mycket bra sätt enligt socialnämnden. Han bedöms
lämplig för ungdomstjänst.

Våldtäkt mot barn har ett straffminimum om fängelse 2 år. Brottet är ett artbrott.
Det kan emellertid inte anses föreligga synnerliga skäl att döma till fängelse för
någon som bara är 16 år. Påföljden bör istället bestämmas till ungdomstjänst. Med
hänsyn till straffmätningsvärdet ska det högsta antalet timmar ungdomstjänst dömas
ut, 150 timmar.
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Niklas Stjernlöf ska erlägga lagstadgad avgift till brottsofferfond.

Rättegångskostnader och ersättningar
Försvararen och målsägandebiträdet ska tillerkännas yrkade ersättningar att utgå av
allmänna medel. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska med hänsyn
till Niklas Stjernlöfs personliga och ekonomiska förhållanden stanna på staten.

Övriga frågor
Målsägandens identitetsuppgifter framgår av partsbilaga. Sekretessen ska bestå för
de uppgifter som förebringats vid rättens förhandling inom stängda dörrar som kan
röja Sekretess A:s och Sekretess B:s identiteter. Sekretess ska också gälla för
Sekretess A:s identitetsuppgifter som intagits i partsbilaga till domen.

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 400)
Överklagande ges in till tingsrätten senast den 17 juni 2016 och ställs till Svea
hovrätt.

På tingsrättens vägnar

Hans Öjemark

I avgörandet har deltagit rådmannen Hans Öjemark samt nämndemännen Agnetha
Andersén, Per Johnsson och Kristina Larsson (enhälligt).

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
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