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2014-03-04
meddelad i
Falun

Mål nr B 4082-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Eva-Lena Jansson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Målsägande
Sekretess A
Sekretess
Målsägandebiträde:
Jur.kand. Anita Odenius
Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB
Sveagränd 1
784 33 Borlänge
Tilltalad
Karl JOHAN Westman, 740801-0218
c/o Braesch-andersen
Ullvidevägen 175
162 44 Vällingby
Offentlig försvarare:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
791 10 Falun

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 120 å 50 kr
Andra lagrum som åberopas
29 kap 4 § brottsbalken

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Besöksadress
Kullen 4

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

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Skadestånd
Johan Westman ska betala skadestånd till målsäganden med 5 000 kr plus ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2012 till dess betalning
sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
bestå för uppgifterna om målsägandens identitet och adressuppgifter, såvitt uppgift
härom har lämnats vid huvudförhandling inom stängda dörrar. Sekretessen enligt samma
lagrum skall bestå också för upp- och inspelningar av förhör som hållits inom stängda
dörrar, för uppgifterna i domsbilagan 2 samt för uppgifterna i aktbilagorna 1, 3 och 1012.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Anita Odenius tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 287 kr. Av beloppet
avser 2 870 kr arbete, 390 kr tidsspillan, 169 kr utlägg och 858 kr mervärdesskatt.
2. Per Råström tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätteligen 3 613 kr. Av
beloppet avser 2 870 kr arbete, 20 kr utlägg och 723 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvararen ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Johan Westman ska dömas för sexuellt ofredande, se
bilaga 1.

Målsägandens identitet framgår av bilaga 2 (hemlig).

Målsäganden har yrkat att Johan Westman ska förpliktas att betala skadestånd för
kränkning med 7 000 kr plus ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 31
augusti 2012 till dess betalning sker.

DOMSKÄL

Johan Westman har erkänt gärningen även om han har förklarat sig i dagsläget vara
osäker på om han förstod att målsäganden var under 15 år, och har, för det fall
tingsrätten finner att kränkningen uppgår till ersättningsgill nivå, medgett att betala
5 000 kr plus yrkad ränta.

Ett under förundersökningen inspelat förhör med målsäganden har spelats upp.
Johan Westman har hörts. Åklagaren har åberopat en promemoria avseende
mottagna sms.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Johan Westmans erkännande vinner stöd av övrig utredning varför åtalet är styrkt.
Enligt tingsrättens mening är det utrett att Johan Westman i och för sig insåg att
målsäganden var under 15 år, vilket i sig dock inte är en förutsättning för
straffbarhet enligt det aktuella lagrummet. Gärningen är att bedöma på sätt
åklagaren gjort. Johan Westman ska därför dömas för sexuellt ofredande.
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Johan Westman förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av
Svea hovrätt den 7 december 2011, mål B 590-11, för sexuellt ofredande varvid
påföljden bestämdes till 60 dagsböter.

Johan Westman har återfallit i likartad brottslighet. Påföljden bör mot bakgrund av
detta bestämmas till ett kännbart bötesstraff.

Enligt tingsrättens mening innefattar Johan Westmans sms-meddelanden en sådan
kränkning av målsäganden att hon är berättigad att erhålla sådant skadestånd. Mot
bakgrund av den praxis som finns bör skadeståndets storlek bestämmas till 5 000 kr
plus yrkad ränta.

Johan Westman ska betala föreskriven avgift till brottsofferfonden, eftersom han
döms för brott med fängelse i straffskalan.

Sekretessen avseende målsägandens identitet bör bestå i enlighet med vad som
framgår av domslutet.

Kostnaderna för målsägandebiträdet och den offentliga försvararen bör staten svara
för.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Dv 400).
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 25 mars 2014.
Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar

Mats Torgils

Bilaga 1
Ansökan om stämning

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Åklagarkammaren i Falun
Kammaråklagare Niclas Eltenius

2013-08-08

FALU TINGSRÄTT
1:2

Falu tingsrätt
Box 102
791 23 FALUN

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Westman, Karl Johan

Johan

Personnr

Medborgare i (om ej svensk)

Telefon

19740801-0218

Sverige

1 (1)
41
AM-123525-12
505A-14

INKOM: 2013-08-12
MÅLNR: B 4082-12
AKTBIL: 14

Yrke/titel

Tolkbehov

Adress

Braesch-andersen, Ullvidevägen 175, 162 44 VÄLLINGBY
Offentlig försvarare/ombud

Adv Per Råström
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m m
SEXUELLT OFREDANDE (2000-K17828-12)
Målsägande
Målsägande A (sekretess, se bilaga) som företräds av målsägandebiträde
Hedman, Anita, c/o Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB, Sveagränd 1,
784 33 BORLÄNGE
Gärning
Westman har ofredat målsägande A, 11 år gammal, juli – augusti 2012, i
Avesta på ett sätt som kunde förväntas kränka A:s sexuella integritet, genom
att till henne skicka flera sms-meddelanden med sexuellt innehåll.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Westmans egna uppgifter (erkänner).
Målsägandeförhör med A (dvd-förhör 20 min).
PM angående sms-meddelanden som mottagits (fup sid 15).

Niclas Eltenius

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1740
791 14 FALUN

Stadshusgränd 3

010-56 267 10

registrator.ak-falun@aklagare.se

Telefax

Webbadress

010-56 267 40

www.aklagare.se

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

