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2012-11-06
meddelad i
Falun

Mål nr B 4430-10

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Niclas Eltenius
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Tilltalad
JIMMY Reinhold Andersson, 620802-9352
Visitörsgatan 13 Lgh 1302
252 48 Helsingborg
Offentlig försvarare:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
791 10 Falun

DOMSLUT
Begångna brott
Barnpornografibrott

Lagrum
16 kap 10a § 1 st 4 p brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
- Särskild föreskrift: Jimmy Andersson ska genomgå behandlingsprogrammet
ROS.
Kriminalvården
Frivården Helsingborg
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagna fem datorer förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
(Polismyndigheten Dalarna; KA Falun, beslagsliggare 2010-2000-BG646, pp. 15).

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Besöksadress
Kullen 4

Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
falu.tingsratt@dom.se
E-post:
www.falutingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-12:00
13:00-16:00
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I beslag tagna CD-skivor förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
(Polismyndigheten Dalarna; KA Falun, beslagsliggare 2010-2000-BG681, pp. 9:1,
13:1 och 14:1).

Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
personutredningen avseende Jimmy Andersson, aktbilaga 25, ska bestå i målet.
2. Sekretessen enligt 18 kap 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
de bilder som förevisats vid huvudförhandlingen ska bestå i målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Per Råström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 14 333 kr. Av beloppet
avser 11 447 kr arbete, 20 kr utlägg och 2 866 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten.
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YRKANDEN

Åklagarens talan, se bilaga 1.

DOMSKÄL

Skuld och särskilt yrkande

Jimmy Andersson har erkänt gärningen och medgett det särskilda yrkandet.

Den bevisning som anges i åtalet har åberopats och presenterats vid huvudförhandlingen. Vid huvudförhandlingen har Jimmy Andersson hörts. Vittnesförhör har ägt
rum med f d IT-forensikern, numera analytikern Fredrik Buller. I samband med
vittnesförhöret har ett urval av de bilder som omfattas av åtalet visats; urvalet har
avsett dels ett tiotal bilder som av åklagare och vittnet bedömts utgöra barnpornografiska bilder av normalgraden, dels fyra teckningar av nakna barn, dels fem bilder
som av åklagaren och vittnet bedömts som särskilt hänsynslösa. Visningen av
bilderna har skett inom stängda dörrar.

Utredningen och tingsrättens bedömning.

Vid husrannsakan i Jimmy Anderssons bostad i mars 2010 beslagtogs bl a fem
datorer och tre cd-skivor. På hårddiskarna och cd-skivorna anträffades de bilder
som omfattas av åtalet. Bland bilderna finns även teckningar som föreställer nakna
barn. Teckningarna är mycket verklighetstrogna och välgjorda och får därför anses
falla under straffbudet för barnpornografiska bilder. Tingsrätten delar i övrigt
åklagarens bedömning att de förevisade bilderna utgör barnpornografiska bilder och
att en del av dem till sitt innehåll får anses särskilt hänsynslösa. Det saknas
anledning att ifrågasätta det antal bilder som angetts i åtalet och att de förevisade
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bilderna är representativa för dessa. Av Fredrik Bullers uppgifter har framgått att
det krävts aktiva handlingar för att ladda ned bilderna. Jimmy Andersson har
beskrivit hur han gått tillväga och medgett att han aktivt har laddat ned bilderna. Av
Fredrik Bullers utsaga har framgått att en hel del av bilderna har anträffats i s k
oallokerat utrymme, dvs där filer hamnar om någon försökt radera dem från datorn.
Fredrik Buller har upplyst att även raderade filer finns kvar i datorn men att det
krävs en viss typ av program för att återskapa dem. Sådana program finns att tillgå
på internet.

Utredningen får anses visa att Jimmy Andersson uppsåtligen innehaft det antal
barnpornografiska bilder som anges i åtalet. Åtalet är styrkt. Gärningen är bedöma
som åklagaren gjort.

Det särskilda yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Påföljd

Särskild personutredning har gjorts i målet.

På grund av det som framkommit i utredningen om Jimmy Anderssons personliga
levnadsomständigheter finns det anledning anta att en skyddstillsyn kan bidra till att
han avhåller sig från fortsatt brottslighet. Påföljden bör därför bestämmas till
skyddstillsyn. Det är erforderligt att meddela sådana föreskrifter som anges i domslutet.

Övrigt

Jimmy Andersson ska åläggas lagstadgad avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.
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Fortsatt sekretess bör gälla för innehållet i den särskilda personutredningen och de
bilder som förevisats vid huvudförhandlingen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Överklagande senast 2012-11-27 ställs till Svea hovrätt

På tingsrättens vägnar

Ronny Eriksson

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Falun
Vice chefsåklagare Gun-Britt Ström

1(2)
49
AM-13092-10
505A-2

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2012-08-30

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
FALU TINGSRÄTT
2:3

Falu tingsrätt

INKOM: 2012-08-31
MÅLNR: B 4430-10
AKTBIL: 14

Box 102
791 23 FALUN

TR mål: B 4430-10
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Yrke/titel

Jimmy

1 Andersson, Jimmy Reinhold
Medborgare i

Telefon

19620802-9352

Tolkbehov

02313026, 023
22252

Adress

Källtorpsvägen 20 B 791 53 FALUN
Offentlig försvarare/ombud

Råström, Per, Adv firman Sylwan och Fenger-Krog, Box 1043, 791 10 FALUN
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
BARNPORNOGRAFIBROTT (2000-K5933-10)
Jimmy Andersson har den 18 mars 2010 i Falun innehaft 1 581
barnpornografiska bilder varav 33 bedöms som särskilt hänsynslösa.
Lagrum
16 kap 10a § 1 st 4 p brottsbalken
Särskilda yrkanden
I beslag taget fem datorer, beslagsnummer 2010-2000-BG646, p 1-5 och tre
CD-skivor, 1 CD skiva och en 1 CD-skiva, beslagsnummer 2010-2000-BG681,
p 9:1, 13:1 och 14:1 yrkas förverkade med stöd av 36 kap 2 § 1 st brottsbalken.
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Jimmy Andersson
Vittnesförhör med IT-forensiker Fredrik Buller angående den undersökning
han gjort och vilka slutsatser han kunnat dra av undersökt material till
styrkande av åtalet. I samband med förhöret kommer bilder att företes.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1740
791 14 FALUN

Stadshusgränd 3

010-56 267 10

registrator.ak-falun@aklagare.se

Telefax

010-56 267 40

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Falun
Vice chefsåklagare Gun-Britt Ström

2012-08-30

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Skriftlig bevisning
Granskningsprotokoll, fu. prot. sid 66-67
PM, tilläggs prot. sid 9
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen en och en halv till två timmar

Gun-Britt Ström
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49
AM-13092-10
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Bilaga 2

Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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.
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,

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

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.

www.domstol.se

