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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
TOMAS Josef Vanky, 19630711-3156
Frihetsberövande: Häktad
Trotzgatan 87
791 72 Falun
Offentlig försvarare:
Advokat Hans Östberg
Appelli Advokater AB
Box 1305
79113 Falun
Åklagare
Kammaråklagare Johan Knies och Helena Falkerby
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Box 1740
79114 Falun
Målsägande
Se Målsägandebilaga
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Kränkande fotografering, 4 kap 6 a § 1 st brottsbalken
2013-08-28 -- 2015-12-03 (30 tillfällen)
2. Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
2009-01-01 -- 2013-06-15 (2 tillfällen)
3. Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 3 st brottsbalken
2010-11-11 -- 2015-11-05 (33 tillfällen)
4. Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st och 15 § 1 st samt 23
kap 1 § brottsbalken
2015-12-03
5. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken
2015-12-17
6. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 5 st brottsbalken
2010-11-11 -- 2015-11-05 (33 tillfällen)

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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Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 2 p och 5 p och 5 st brottsbalken
2009-01-01 -- 2015-12-17

Påföljd m.m.
Fängelse 4 år
Lagrum som åberopas
29 kap 5 § 1 st 7 p
Skadestånd
1. Fia Åkerbloms skadeståndsyrkande ogillas.
2. Lena Högbergs skadeståndsyrkande ogillas.
3. Sara Olssons skadeståndsyrkande ogillas.
4. Christina Björks skadeståndsyrkande ogillas.
5. Maria Grudd Östlings skadeståndsyrkande ogillas.
6. Sekretess Y:s skadeståndsyrkande ogillas.
7. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess A med 65 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.
8. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess B med 32 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 16 januari 2013 till dess betalning sker.
9. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess C med 27 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 28 augusti 2014 till dess betalning sker.
10. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess CC1 med 10 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 28 augusti 2014 till dess betalning sker.
11. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess CC2 med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 5 juni 2014 till dess betalning sker.
12. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess D med 17 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 13 mars 2013 till dess betalning sker.
13. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess E med 17 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 15 januari 2013 till dess betalning sker.
14. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess F med 15 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 20 november 2014 till dess betalning sker.
15. Tomas Vanky skall betala skadestånd till Sekretess FF med 5 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 20 november 2014 till dess betalning sker.
16. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess G med 22 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 18 september 2015 till dess betalning sker.
17. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess GG med 10 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen på 5 000 kr från den 17 juli 2015 och på 5 000 kr från den 18 september
2015, allt till dess betalning sker.
18. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess H med 17 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 27 augusti 2014 till dess betalning sker.
19. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess HH med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 27 augusti 2014 till dess betalning sker.
20. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess I med 30 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 30 april 2015 till dess betalning sker.
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21. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess II med 7 400 kr jämte ränta t enligt
6 § räntelagen från den 30 april 2014 till dess betalning sker.
22. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess J med 37 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 25 april 2013 till dess betalning sker.
23. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess JJ med 5 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 28 mars 2014 till dess betalning sker.
24. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess K med 37 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 25 april 2013 till dess betalning sker.
25. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess L med 22 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 12 mars 2015 till dess betalning sker.
26. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess LL med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 7 november 12 mars 2015 till dess betalning sker.
27. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess M med 17 500 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 2 april 2014 till dess betalning sker.
28. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess MM med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 2 april 2014 till dess betalning sker.
29. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess N med 37 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 25 april 2013 till dess betalning sker.
30. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess O med 17 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 15 januari 2014 till dess betalning sker.
31. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess OO med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 15 januari 2014 till dess betalning sker.
32. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess P med 15 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 5 november 2015 till dess betalning sker.
33. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess PP med 5 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 5 november 2015 till dess betalning sker.
34. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess Q med 35 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 17 april 2014 till dess betalning sker.
35. Tomas Vanky skall betala skadestånd till Sekretess QQ med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 17 april 2014 till dess betalning sker.
36. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess R med 42 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 28 augusti 2013 till dess betalning sker.
37. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess RR med 5 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 28 augusti 2013 till dess betalning sker.
38. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess S med 17 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 10 juni 2013 till dess betalning sker.
39. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess T med 17 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 5 juni 2015 till dess betalning sker.
40. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess U med 15 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 5 september 2013 till dess betalning sker.
41. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess UU1 med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 5 september 2013 till dess betalning sker.
42. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess UU2 med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 5 september 2013 till dess betalning sker.
43. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess V med 22 500 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 22 maj 2014 till dess betalning sker.
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44. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess VV med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 22 maj 2014 till dess betalning sker.
45. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess X med 30 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 3 december 2015 till dess betalning sker.
46. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess XX1 med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 3 december 2015 till dess betalning sker.
47. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess XX2 med 5 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 3 december 2015 till dess betalning sker.
48. Tomas Vanky skall betala skadestånd till sekretess Z med 65 000 kr jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 31 december 2011 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagna datorer, hårddiskar och padda förklaras förverkade. Beslagen skall bestå
(Polisregion Bergslagen; beslagsliggare nr 2015-5000-BG124342, p 1, 5, 6, 10, 14 och
15, samt beslagsliggare nr 2016-5000-BG7895, p 1).
2. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen dator ogillas. Beslaget hävs (Polisregion
Bergslagen; beslagsliggare nr 2015-5000-BG124342, p 8).
3. Beslagen av påslakan och pyjamasbyxor skall bestå tills domen i ansvarsdelen vunnit
laga kraft. Därefter skall godset utlämnas till sekretess ZZ (Polisregion Bergslagen;
beslagsliggare nr 2016-5000-BG54001, p 1, och nr 2016-5000-BG56239, p 5).
Häktning m.m.
Tomas Vanky skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skall bestå
för de uppgifter om målsägandenas och deras vårdnadshavares identiteter som lagts
fram vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detta innefattar
identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas i vid
huvudförhandlingen förebringade handlingar samt ljud- och bildfiler. Vidare skall
sekretessen bestå för de uppgifter om målsägandenas och deras vårdnadshavares
identiteter som finns i partsbilagan till denna dom.
2. Sekretessen enligt 18 kap 15 § och 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) för de bilder och filmer som förevisats vid huvudförhandlingen bakom
stängda dörrar består.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Hans Östberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 380 291 kr. Av beloppet
avser 261 954 kr arbete, 36 450 kr tidsspillan, 5 829 kr utlägg och 76 058 kr
mervärdesskatt.
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Catharina Wikner tillerkänns ersättning av allmänna medel med 149 283 kr. Av
beloppet avser 117 747 kr arbete, 1 519 kr tidsspillan, 160 kr utlägg och 29 857 kr
mervärdesskatt.
Lena Helsingen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 153 545 kr. Av beloppet
avser 122 708 kr arbete, 128 kr utlägg och 30 709 kr mervärdesskatt.
Per Råström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 142 996 kr. Av beloppet
avser 104 517 kr arbete, 9 720 kr tidsspillan, 160 kr utlägg och 28 599 kr
mervärdesskatt.
Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdena skall stanna på staten.

___________________________________
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BAKGRUND


Tomas Vanky arbetade som duktig och omtyckt skolläkare i Falun. Han
hade gott rykte om sig och stort förtroende hos både sjuksköterskor, unga
patienter och deras föräldrar.



I fjol uppdagades det emellertid genom schweizisk polis att Tomas Vanky
sysslade med bland annat nedladdning av barnpornografiskt material. Detta
ledde till att husrannsakan gjordes hos honom, varvid det påträffades stora
mängder barnpornografiska bilder och filmer.



Polisen upptäckte också att Tomas Vanky i hemlighet och olovligen hade
filmat unga pojkar i åldrarna 6-14 år, deras föräldrar och syskon samt sjuksköterskor i samband med flera läkarundersökningar. Undersökningarna
hade gällt bland annat pojkarnas olika problem med sina könsorgan, till exempel förhudsförträngning eller sen pubertet.



Dessutom hade Tomas Vanky i flera fall redigerat filmerna i barnpornografisk riktning. Musik hade lagts på och närbilder av pojkarnas könsorgan
hade skapats.



Två filmer visade också hur Tomas Vanky under flera minuter hade berört
två unga pojkars könsorgan då de sov.



Barnpornografiskt material och datorer mm togs i beslag och Tomas Vanky
kom att frihetsberövas.
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YRKANDEN MM

Ansvar

Åklagarna har yrkat att Tomas Vanky döms för brott enligt följande.

Åtalspunkt 1.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket andra
och femte punkten samt femte stycket brottsbalken i dess lydelse före och efter den
1 juli 2010

Tomas Vanky har innehaft i vart fall 456.185 bilder och 8.424 videofilmer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Av dessa är 33.253 bilder och 3.172
videofilmer grovt barnpornografiskt material. Det hände den 17 december 2015 i
Falu kommun.

Tomas Vanky har gjort ett stort antal, minst 334, filer med bilder och filmer, som
skildrar barn i pornografisk bild, tillgängliga för andra. Av dessa är 12 grovt barnpornografiskt material. Det hände den 1 januari 2009 – 17 december 2015 i Falu
kommun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det dels avser en särskilt stor mängd bilder, dels avser bilder där barnen är särskilt unga, dels också avser bilder där barn
utsätts för våld eller tvång eller som utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 1.2, barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första punkten brottsbalken i dess lydelse före eller efter den 1 april 2005

Tomas Vanky har skildrat Sekretess Y i tre bilder och därefter beskurit en av bil-

8
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2

DOM
2016-06-16

B 4005-15

derna. Efter beskärningen är alla tre bilder barnpornografiskt material. Det hände
den 29 - 30 mars 2003 på Trotzgatan 87 i Falun.

Tomas Vanky har i vart fall innehaft de barnpornografiska bilderna den 17 december 2015 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 2.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess Q i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 17 april 2014 på Främbyskolan, Torkils väg 2 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 2.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess Q utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess Q att dra ned byxor och kalsonger. Tomas Vanky har berört Sekretess Q:s
könsorgan och pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat
handlingen på film. Det hände den 17 april 2014 på Främbyskolan, Torkils väg 2 i
Falun.
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Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 2.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess QQ när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 17 april 2014 på Främbyskolan, Torkils
väg 2, i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 2.4, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Fia Åkerblom när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 17 april 2014 på Främbyskolan, Torkils väg 2
i Falun.

10
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2

DOM
2016-06-16

B 4005-15

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess C i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 17 januari 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess C utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess C att ta fram sitt könsorgan. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 17 januari 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 3.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess C i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 5 juni 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i
Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess C utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess C att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
berört Sekretess C:s könsorgan. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 5 juni 2014 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 3.5, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess CC1 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 5 juni 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.6, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess CC2 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 5 juni 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

13
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2

DOM
2016-06-16

B 4005-15

Åtalspunkt 3.7, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Christina Björk när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 5 juni 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.8, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess C i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 28 augusti 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.9, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess C utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
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Sekretess C att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 28
augusti 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 3.10, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess CC1 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 28 augusti 2014 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 3.11, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
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upp bild av Maria Grudd Östling när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum
avsett för läkarundersökningar. Det hände den 28 augusti 2014 på Slättaskolan,
Slätta Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess L i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 29 augusti eller 7 november 2012 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess L utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess L att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Eller så har Tomas
Vanky själv tagit fram Sekretess L:s könsorgan och dragit tillbaka förhuden. Tomas
Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände
den 29 augusti eller 7 november 2012 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i
Falun.
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Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess L i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 12 mars 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess L utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess L att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 12
mars 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt för-
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troende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 4.5, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess LL när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 12 mars 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4.6, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sara Olsson när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 12 mars 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs
väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 5.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess M i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 2 april 2014 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 5.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess M utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått, instruerat och
hjälpt Sekretess M att ta fram sitt könsorgan. Därefter har Tomas Vanky tagit på
Sekretess M:s pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat
handlingen på film. Det hände den 2 april 2014 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 5.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess MM när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 2 april 2014 på Falu Vårdcentral, Södra
Mariegatan 18 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 6.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess G i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 17 juli 2015 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 6.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess G utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky dels förmått eller instruerat Sekretess G att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden, dels själv dragit tillbaka förhuden. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat
handlingen på film. Det hände den 17 juli 2015 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 6.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess GG när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
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för läkarundersökningar. Det hände den 17 juli 2015 på Falu Vårdcentral, Södra
Mariegatan 18 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 6.4, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess G i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 18 september 2015 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 6.5, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess G utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess G att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 18
september 2015 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 6.6, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess GG när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 18 september 2015 på Falu Vårdcentral,
Södra Mariegatan 18 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 7.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess N i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 11 november 2010 eller 8 november 2012 på
Slättaskolan, Slätta Centrum, Falu kommun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 7.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess N utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess N att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
också själv tagit på Sekretess N:s könsorgan och dragit tillbaka förhuden. Tomas
Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände
den 11 november 2010 eller 8 november 2012 på Slättaskolan, Slätta Centrum i
Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 7.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess N i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 25 april 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum
i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 7.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess N utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess N att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 25
april 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 8.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess F i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 20 november 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 8.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess F utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess F att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 20
november 2014 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 8.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess FF när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 20 november 2014 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 8.4, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Christina Björk när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 20 november 2014 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 9.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess I i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 30 april 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 9.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 § första
och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a §
första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess I utför eller medverkar i sexu-
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ell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat Sekretess I att ta av sig kläderna och ta fram sitt könsorgan. Tomas Vanky har därefter
tagit på Sekretess I:s könsorgan och dragit tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 30
april 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 9.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess II när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 30 april 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs
väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 9.4, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sara Olsson när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 30 april 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs
väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 10.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess O i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 15 januari 2014 på Västra skolan, Hyttgatan
27 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 10.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess O utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
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Sekretess O att ta fram sitt könsorgan och beröra det. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 15 januari
2014 på Västra skolan, Hyttgatan 27 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 10.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess OO när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 15 januari 2014 på Västra skolan, Hyttgatan 27 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 11.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess D i en film med barn-
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pornografiska bilder. Det hände den 13 mars 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum
i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 11.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess D utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått, instruerat och
hjälpt Sekretess D att ta fram sitt könsorgan. Därefter har Tomas Vanky tagit på
Sekretess D:s pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat
handlingen på film. Det hände den 13 mars 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum i
Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 12.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess R i en film med barn-
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pornografiska bilder. Det hände den 27 mars 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan
11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 12.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess R utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess R att ta fram sitt könsorgan. Tomas Vanky har därefter berört Sekretess
R:s könsorgan. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 27 mars 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i
Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 12.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess R i en film med barn-
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pornografiska bilder. Det hände den 13 juni 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan
11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 12.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess R utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess R att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 13
juni 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 12.5, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess R i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 28 augusti 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.
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Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 12.6, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess R utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess R att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 28
augusti 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.
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Åtalspunkt 12.7, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess RR när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 28 augusti 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 13.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess V i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 27 mars 2014 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 13.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess V utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess V att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
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utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 27
mars 2014 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 13.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess V i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 22 maj 2014 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 13.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess V utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess V att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 22
maj 2014 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 13.5, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess VV när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 27 mars eller 22 maj 2014 i Falun.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 14.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess U i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 5 september 2013 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 14.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess U utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess U att ta fram sitt könsorgan. Tomas Vanky har därefter tagit på Sekretess
U:s könsorgan och dragit tillbaka förhuden. Tomas Vanky har utan målsägandens
vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 5 september 2013 på Slättaskolan, Slätta Centrum i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 14.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess UU1 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 5 september 2013 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 14.4, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess UU2 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 5 september 2013 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 14.5, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Christina Björk när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 5 september 2013 på Slättaskolan, Slätta
Centrum i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 15.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess S i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 10 juni 2013 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 15.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess S utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat Sekretess S att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har utan
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målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 10 juni
2013 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 16.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess H i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 27 augusti 2014 på Västra skolan, Hyttgatan
27 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 16.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess H utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess H att ta fram sitt könsorgan. Tomas Vanky har därefter tagit på Sekretess
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H:s pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen
på film. Det hände den 27 augusti 2014 på Västra skolan, Hyttgatan 27 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 16.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess HH när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 27 augusti 2014 på Västra skolan, Hyttgatan 27 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 16.4, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Lena Högberg när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
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läkarundersökningar. Det hände den 27 augusti 2014 på Västra skolan, Hyttgatan
27 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 17.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess W i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 27 mars 2013 - 27 november 2014 på Östra
skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 17.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess W utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess W att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
berört Sekretess W:s könsorgan. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 27 mars 2013 - 27 november 2014
på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt för-
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troende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 17.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess W i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 13 juni 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan
11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 17.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess W utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess W att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
också själv tagit på Sekretess W:s könsorgan och dragit tillbaka förhuden. Tomas
Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände
den 13 juni 2013 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt för-
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troende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 17.5, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess W i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 4 december 2013 - 27 november 2014 på
Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 17.6, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess W utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess W att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
berört Sekretess W:s könsorgan. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 4 december 2013 - 27 november
2014 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt för-
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troende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 18.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess T i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 10 april eller den 5 juni 2013 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 18.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess T utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess T att ta fram sitt könsorgan och att Tomas Vanky själv dragit tillbaka för-
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huden. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på
film. Det hände den 10 april eller den 5 juni 2013 på Tegelbruksskolan, Hellbergs
väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 19.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess E i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 15 januari 2013 på Falu Vårdcentral, Södra
Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 19.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess E utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky dragit ned Sekretess E:s
byxor och underbyxor. Tomas Vanky har därefter berört Sekretess E:s könsorgan
och pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen
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på film. Det hände den 15 januari 2013 på Falu Vårdcentral, Södra Mariegatan 18
i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 20.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess B i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 16 januari 2013 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 20.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess B utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess B att ta fram sitt könsorgan. Tomas Vanky har därefter tagit på Sekretess
B:s könsorgan och pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap dokumente-
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rat handlingen på film. Det hände den 16 januari 2013 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 21.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess K i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 28 mars 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 21.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess K utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess K att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har

49
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2

DOM
2016-06-16

B 4005-15

utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 28
mars 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 21.3, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess J i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 28 mars 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 21.4, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess J utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat Sekretess J att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har utan
målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 28 mars
2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 21.5, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat och därefter redigerat Sekretess K i en film med barnpornografiska bilder. Det hände den 23 maj 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.
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Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 21.6, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess K utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess K att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 23
maj 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.
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Åtalspunkt 21.7, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess JJ när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 28 mars 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 21.8, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess J när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 23 maj 2014 på Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 22.1, grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket första
punkten och femte stycket brottsbalken

Tomas Vanky har skildrat Sekretess P i en film med barnpornografiska bilder. Det
hände den 5 november 2015 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen varit ett led i brottslig verksamhet som
utövats systematiskt eller i större omfattning.
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Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 22.2, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första och tredje stycket brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a
§ första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har främjat eller utnyttjat att Sekretess P utför eller medverkar i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat
Sekretess P att ta fram sitt könsorgan och dra tillbaka förhuden. Tomas Vanky har
utan målsägandens vetskap dokumenterat handlingen på film. Det hände den 5 november 2015 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Tomas Vanky missbrukat ett särskilt förtroende i egenskap av läkare och gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.

Åtalspunkt 22.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess PP när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
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för läkarundersökningar. Det hände den 5 november 2015 på Östra skolan, Magasinsgatan 11 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 23.1, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap 8 §
första stycket, 15 § första stycket och 23 kap 1 § brottsbalken eller kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har försökt främja eller utnyttja att Sekretess X utför eller medverkar
i sexuell posering. Handlingen har bestått i att Tomas Vanky förmått eller instruerat Sekretess X att dra ned byxor och kalsonger. Tomas Vanky har därefter tagit på
Sekretess X:s pung. Tomas Vanky har utan målsägandens vetskap försökt att dokumentera handlingen på film. Det hände den 3 december 2015 på Tegelbruksskolan,
Hellbergs väg 7 i Falun.

Det fanns fara för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller var sådan
fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

I andra hand påstås:

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av målsäganden när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar.
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Åtalspunkt 23.2, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess XX1 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 3 december 2015 på Tegelbruksskolan,
Hellbergs väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 23.3, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sekretess XX2 när denne befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett
för läkarundersökningar. Det hände den 3 december 2015 på Tegelbruksskolan,
Hellbergs väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 23.4, kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken

Tomas Vanky har olovligen i hemlighet, med en pennkamera eller liknande, tagit
upp bild av Sara Olsson när hon befunnit sig inomhus i ett tillslutet rum avsett för
läkarundersökningar. Det hände den 3 december 2015 på Tegelbruksskolan, Hellbergs väg 7 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.
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Åtalspunkt 24, sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap 6 § första stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2013

Tomas Vanky har lyft på ett täcke och kalsong eller underbyxa samt onanerat Sekretess A:s könsorgan, eller i vart fall berört detta, samtidigt som han skildrat händelsen i pornografisk bild. Sekretess A, som var under 15 år, synes sova och vara
omedveten om övergreppet. Det hände någon gång den 20 augusti 2009 - 15 juni
2013 på Trotzgatan 87 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 25, sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap 6 § första stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2013

Tomas Vanky har lyft på ett täcke och kalsong eller underbyxa samt onanerat Sekretess Z:s könsorgan, eller i vart fall berört detta, samtidigt som han skildrat händelsen i pornografisk bild. Sekretess Z, som var under 15 år, synes sova och vara
omedveten om övergreppet. Det hände någon gång den 1 januari 2009 - 31 december 2011 på Trotzgatan 87 i Falun.

Tomas Vanky begick gärningen med uppsåt.

Förverkande

Åklagarna har yrkat att i beslag tagna datorer, hårddiskar och padda förverkas.
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Beslag

Åklagarna har yrkat att beslagen av påslakan och pyjamasbyxor från målsäganden i
anslutning till åtalspunkt 25 skall bestå.

Skadestånd

Målsägandena har yrkat skadestånd av Tomas Vanky enligt följande


Sekretess A i anslutning till åtalspunkt 24 med 65.000 kronor, varav 50.000
kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker



Sekretess B i anslutning till åtalspunkt 20.1 och 20.2 med 32.500 kronor,
varav 17.500 kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och värk,
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 16 januari 2013 till dess betalning
sker



Sekretess C i anslutning till åtalspunkt 3.1 - 3.4, 3.8 och 3.9 med 27.500
kronor för kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 augusti
2014 till dess betalning sker



Sekretess CC1 i anslutning till åtalspunkt 3.5 och 3.10 med 15.000 kronor
för kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 augusti 2014
till dess betalning sker



Sekretess CC2 i anslutning till åtalspunkt 3.6 med 7.500 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 juni 2014 till dess betalning
sker



Christina Björk i anslutning till åtalspunkt 3.7, 8.4 och 14.5 med 10.000
kronor för kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 juni 2014
till dess betalning sker
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Maria Grudd Östling i anslutning till åtalspunkt 3.11 med 7.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 augusti 2014 till dess
betalning sker



Sekretess D i anslutning till åtalspunkt 11.1 och 11.2 med 17.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 mars 2013 till dess
betalning sker



Sekretess E i anslutning till åtalspunkt 19.1 och 19.2 med 17.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 januari 2013 till dess
betalning sker



Sekretess F i anslutning till åtalspunkt 8.1 och 8.2 med 15.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 november 2014 till
dess betalning sker



Sekretess FF i anslutning till åtalspunkt 8.3 med 7.500 kronor för kränkning
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 november 2014 till dess betalning sker



Sekretess G i anslutning till åtalspunkt 6.1, 6.2, 6.4 och 6.5 med 22.500 kronor för kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 september
2015 till dess betalning sker



Sekretess GG i anslutning till åtalspunkt 6.3 och 6.6 med 20.000 kronor för
kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 10.000 kronor från den 17
juli 2015 och på 10.000 kronor från den 18 september 2015 till dess betalning sker



Sekretess H i anslutning till åtalspunkt 16.1 och 16.2 med 17.500 för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 augusti 2014 till dess betalning sker



Sekretess HH i anslutning till åtalspunkt 16.3 med 10.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 augusti 2014 till dess betalning sker
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Lena Högberg i anslutning till åtalspunkt 16.4 med 7.500 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 augusti 2014 till dess betalning sker



Sekretess I i anslutning till åtalspunkt 9.1 och 9.2 med 30.000 kronor, varav
15.000 kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och värk, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2015 till dess betalning sker



Sekretess II i anslutning till åtalspunkt 9.3 med 19.600 kronor, varav 10.000
kronor för kränkning och 9.600 kronor för sveda och värk, jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 30 april 2015 till dess betalning sker



Sekretess J i anslutning till åtalspunkt 21.3, 21.4 och 21.8 med 37.500 kronor, varav 22.500 kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och
värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 april 2013 till dess betalning sker



Sekretess JJ i anslutning till åtalspunkt 21.7 med 10.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 28 mars 2014 till dess betalning
sker



Sekretess K i anslutning till åtalspunkt 21.1, 21.2, 21.5 och 21.6 med 37.500
kronor, varav 22.500 kronor för kränkningar och 15.000 kronor för sveda
och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 april 2013 till dess
betalning sker



Sekretess L i anslutning till åtalspunkt 4.1 – 4.4 med 22.500 kronor för
kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 mars 2015 till dess
betalning sker



Sekretess LL i anslutning till åtalspunkt 4.5 med 7.500 kronor för kränkning
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 mars 2015 till dess betalning
sker



Sekretess M i anslutning till åtalspunkt 5.1 och 5.2 med 17.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 april 2014 till dess betalning sker
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Sekretess MM i anslutning till åtalspunkt 5.3 med 7.500 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 april 2014 till dess betalning sker



Sekretess N i anslutning till åtalspunkt 7.1 – 7.4 med 37.500 kronor, varav
22.500 kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och värk, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 april 2013 till dess betalning sker



Sekretess O i anslutning till åtalspunkt 10.1 och 10.2 med 17.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 januari 2014 till dess
betalning sker



Sekretess OO i anslutning till åtalspunkt 10.3 med 7.500 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 januari 2014 till dess betalning sker



Sekretess P i anslutning till åtalspunkt 22.1 och 22.2 med 15.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 november 2015 till
dess betalning sker



Sekretess PP i anslutning till åtalspunkt 22.3 med 7.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 november 2015 till dess betalning sker



Sekretess Q i anslutning till åtalspunkt 2.1 och 2.2 med 35.000 kronor, varav
20.000 kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och värk, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 april 2014 till dess betalning sker



Sekretess QQ i anslutning till åtalspunkt 2.3 med 10.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 april 2014 till dess betalning sker



Fia Åkerblom i anslutning till åtalspunkt 2.4 med 7.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 april 2014 till dess betalning sker



Sekretess R i anslutning till åtalspunkt 12.1 – 12.6 med 42.500 kronor, varav
27.500 kronor för kränkningar och 15.000 kronor för sveda och värk, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 augusti 2013 till dess betalning sker
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Sekretess RR i anslutning till åtalspunkt 12.7 med 10.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 augusti 2013 till dess betalning sker



Sekretess S i anslutning till åtalspunkt 15.1 och 15.2 med 17.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 juni 2013 till dess
betalning sker



Sekretess T i anslutning till åtalspunkt 18.1 och 18.2 med 17.500 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 juni 2013 till dess betalning sker



Sekretess U i anslutning till åtalspunkt 14.1 och 14.2 med 15.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 september 2013 till
dess betalning sker



Sekretess UU1 i anslutning till åtalspunkt 14.3 med 10.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 september 2013 till
dess betalning sker



Sekretess UU2 i anslutning till åtalspunkt 14.4 med 15.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 september 2013 till
dess betalning sker



Sekretess V i anslutning till åtalspunkt 13.1 och 13.4 med 22.500 kronor för
kränkningar jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 maj 2014 till dess
betalning sker



Sekretess VV i anslutning till åtalspunkt 13.5 med 10.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 maj 2014 till dess betalning sker



Sekretess X i anslutning till åtalspunkt 23.1 och 23.2 med 30.000 kronor,
varav 15.000 kronor för kränkning och 15.000 kronor för sveda och värk,
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 december 2015 till dess betalning sker
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Sekretess XX1 i anslutning till åtalspunkt 23.3 med 10.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 december 2015 till
dess betalning sker



Sekretess XX2 i anslutning till åtalspunkt 23.4 med 10.000 kronor för
kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 december 2015 till
dess betalning sker



Sekretess Y i anslutning till åtalspunkt 1.2 med 10.000 kronor för kränkning
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 mars 2003 till dess betalning
sker



Sekretess Z i anslutning till åtalspunkt 25 med 65.000 kronor, varav 50.000
kronor för kränkning och 15.000 kronor sveda och värk, jämte ränta enligt 6
§ räntelagen från den 31 december 2011 till dess betalning sker

Dessutom har Sekretess B, I, J, K, N, Q, R och X förbehållit sig rätten att återkomma med ytterligare skadeståndsanspråk för sveda och värk.

Frihetsberövande

Med anledning av misstanke om brott som prövats genom dom i målet har Tomas
Vanky varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad från och med den 25 januari 2016; se även avräkningsunderlag i bilaga.

DOMSKÄL

Skuld

Inställningar


Tomas Vanky har under åtalspunkt 1.1. erkänt att han innehaft 300.000
barnpornografiska bilder och 6.700 barnpornografiska filmer, men förnekat
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att han gjort några filer med barnpornografiskt material tillgängliga för
andra och hävdat att han i vart fall inte haft uppsåt till detta. Han har enligt
sitt erkännande medgivit ansvar för barnpornografibrott, som inte är grovt.


Tomas Vanky har erkänt gärningarna under åtalspunkt 24 och 25, dock att
han förnekat att just Sekretess Z varit målsägande.



Tomas Vanky har under åtalspunkt 3.1, 3.3, 3.8, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.4, 7.1,
7.3, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.3, 12.5, 13.1, 13.3, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1,
17.3, 17.5, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 21.3, 21.5 och 22.1 erkänt gärningarna och
medgivit ansvar för barnpornografibrott, som inte är grova.



Tomas Vanky har under övriga åtalspunkter gått med på att han gjort vad
som påstås, men bestritt ansvar på den grunden att hans handlingar inte varit
brottsliga.

Utredning


Förhör har hållits med Tomas Vanky, målsägandena Fia Åkerblom, Lena
Högberg (genom ljudöverföring), Sara Olsson, Christina Björk, Maria
Grudd Östling samt Sekretess A, CC1, FF, GG, HH, II, JJ, LL, MM, OO,
PP, QQ, RR, VV, UU1, UU2, XX1, XX2 och i Tomas Vankys utevaro med
Y, Z och ZZ.



På åklagarens begäran har partssakkunnigförhör hållits med IT-forensikern
Fredrik Buller.



Syn har hållits av de filmer och bilder som Tomas Vanky tagit och i vissa
fall redigerat samt av ett urval av de beslagtagna filmerna och bilderna i övrigt.
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Åklagaren har åberopat sakkunnigutlåtanden från Nationellt Forensiskt
Centrum (NFC), journalanteckningar, granskningsprotokoll, undersökningsprotokoll och anmälan mm från schweizisk polis som skriftlig bevisning.

Tomas Vankys uppgifter i huvudsak


Hans intresse för barnpornografi vaknade huvudsakligen i samband med
skilsmässan från hustrun år 2010. Han laddade ned mängder av barnpornografiska filmer och bilder. De riktigt grova bilderna och filmerna raderade
han dock när han förstod vad de innehöll. Många av de bilder och filmer
som åklagaren påstått innehav av är kopior eller raderade filer. Han har inte
återskapat några raderade filer, men har förstått att ett återskapande var möjligt. Han har inte medvetet delat eller gjort något barnpornografiskt material
tillgängligt för andra. Snarare har han genom olika åtgärder försökt att försvåra delning när han själv laddade ned material från nätet.



Han köpte en spionkamera dold i en penna från nätet och bytte ut den efter
det att den gått sönder. Med hjälp av pennkameran i bröstfickan filmade han
de anförda läkarbesöken i smyg och utan lov. Han gjorde det för spänningens skull och sparade filmerna endast på lokal hårddisk utan att sprida dem
eller göra dem tillgängliga för andra.



Det var inte han som kallade patienterna till undersökningarna, men han
kunde i förväg se vilka som skulle komma på undersökningarna. Dessa var
helt normala läkarundersökningar och gjordes professionellt utan några
konstigheter. Vanligen rörde besöken pojkarnas förhudsförträngningar.



Flera av filmerna redigerade han så att fokus riktades mot pojkarnas kön.
Han tonsatte även filmerna med musik som han råkade ha sparad på datorn.
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Övriga filmer hann han inte sätta musik till. Han upplevde att han fick en
sexuell kick av att titta på filmerna.


Bilderna i åtalspunkt 1.2 är vanliga familjebilder och saknar barnpornografiskt syfte.



Det stämmer att han filmat och förgripit sig på pojkarna i åtalspunkt 24 och
25. Han onanerade åt dem när de sov och han hade inte drogat dem dessförinnan. Han minns inte vilken pojke det rörde sig om i åtalspunkt 25.

Tingsrättens bedömning

A) Barnpornografibrott i åtalspunkt 1.1första stycket (innehav)


Det är riktigt att flera av filerna i första stycket är kopior eller återskapade filer, men de är ändå var och en i lagens mening att bedöma som en särskild
barnpornografisk film eller bild. De raderade filerna gick ju att återskapa
och Tomas Vanky kände till den möjligheten, även om han inte synes ha innehaft de nödvändiga hjälpmedlen för detta.



Tingsrätten har fått se bland annat ohyggliga bilder och filmer, som skildrar
barn i de mest fruktansvärda sexuella övergrepp. Fredrik Buller har på ett
trovärdigt och tillförlitligt sätt redogjort för hur han gått till väga vid räkningen och bedömningen av det beslagtagna materialet. Han har en lång och
gedigen erfarenhet av att bedöma barnpornografiska bilder. Det finns inga
skäl att ifrågasätta hans slutsatser att det beslagtagna materialet är av den karaktär och omfattning som påståtts. Det är alltså styrkt att Tomas Vanky innehaft de påstådda filerna och att de är barnpornografiska.
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B) Barnpornografibrott i åtalspunkt 1.1 andra stycket (tillgänglighållande)


Av utredningen i övrigt framgår att Tomas Vanky hållit minst 334 barnpornografiska bilder och filmer tillgängliga för andra samt att 12 av dessa varit
grova skildringar. Han har själv uppgivit att han var medveten om risken för
fildelning då han laddade ned barnpornografiskt material. Även åtalet i
denna del är styrkt.

C) Grovheten av barnpornografibrotten i åtalspunkt 1.1


Med hänsyn till mängden barnpornografiska filer och till grovheten av flera,
bör barnpornografibrottet bedömas som grovt. Detta gäller även med beaktande av att flera av filerna varit kopior eller raderats.

D) Barnpornografibrott i åtalspunkt 1.2 första stycket (skildring)


De tre bilderna av Sekretess Y skildrar honom naken i en ålder före puberteten. Den sista bilden är beskuren så att den delvis fokuserar på hans underliv
och det finns ingen vettig förklaring till denna beskärning. Bilderna har
också påträffats tillsammans med andra barnpornografiska bilder och inte
heller till detta finns någon bra orsak. Tingsrätten finner därför att dessa tre
bilder är barnpornografiska, alldeles oavsett att tre andra - mera oskyldiga bilder i samma serie påträffats ihop med bilder av familjekaraktär.



Emellertid gjordes skildringen i barnpornografisk bild redan år 2003 och
preskriptionstiden för detta brott utgick därmed enligt de regler som då
gällde år 2008. Först år 2010 ändrades preskriptionsreglerna i 35 kap 4 §
brottsbalken så att utgångspunkten för preskriptionstid för barnpornografibrott blev målsägandens artonårsdag. Övergångsbestämmelserna gör inte
att brottet ändå skulle kunna leda till ansvar, varför åtalet för skildring i
barnpornografisk bild i första stycket av åtalspunkt 1.2 inte kan bifallas.
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E) Barnpornografibrott i åtalspunkt 1.2 sista stycket (innehav)


Däremot har Tomas Vanky ändå innehaft de barnpornografiska bilderna enligt påståendet i sista stycket, vilket han skall dömas för. Brottet bör inte bedömas som ringa.

F) Kränkande fotografering (lovlighet)


Ingen av de filmade personerna har givit Tomas Vanky tillstånd att filma
dem, varför filmningen skett olovligen.

G) Kränkande fotografering (tekniskt hjälpmedel)


Filmningen har uppenbarligen skett med ett tekniskt hjälpmedel, närmare
bestämt en spionkamera dold i en penna. Även om någon sådan kamera inte
återfunnits, saknas skäl att betvivla att sådan har använts.

H) Kränkande fotografering (offentlighet)


Ingen av de filmade har haft en aning om att de blev filmade, varför denna
skett i hemlighet.

I) Kränkande fotografering (utrymme)


Filmningen har skett inomhus.



Visserligen är inte rum för läkarundersökningar uttryckligen omnämnda i 4
kap 6 a § första stycket brottsbalken. Det talas där om bostad, toalett omklädningsrum eller annat liknande utrymme.
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Att väntrum på en läkarmottagning inte omfattas av det nämnda uttrycket
står numera klart, men förhållandena är klart annorlunda vad gäller själva
undersökningsrummet.



Till ett undersökningsrum har - till skillnad mot vad som gäller ett väntrum
– inte vem som helst tillträde. Pågår en undersökning så är det inte bara för
någon att kliva på, utan det förväntas att obehöriga stannar utanför oberoende av om dörren råkar vara låst eller inte.



Vid en läkarundersökning bakom stängd dörr förväntar sig dessutom patienter och deras vårdnadshavare, att patienterna skall kunna visa upp sina nakna
kroppar och öppet tala om ytterst känsliga frågor. Besökare i undersökningsrum kan nog vanligtvis inte för sitt liv tro att de skulle kunna bli smygfotograferade.



Sammantaget finner tingsrätten att ett stängt undersökningsrum på en läkarmottagning eller vårdinrättning klart innefattas i begreppet annat liknande utrymme.

J) Kränkande fotografering (försvarlighet och straffbarhet)


Det har inte på något vis enligt 4 kap 6 a § andra stycket brottsbalken varit
försvarligt att filma såsom Tomas Vanky gjort.



Filmningarna av barn och föräldrar har otvivelaktigt varit kränkande och
straffbart. Detsamma måste sägas vara fallet beträffande sjuksköterskorna,
särskilt med hänsyn till syftet med filmningarna och vad filmerna kom att
användas till.



Samtliga självständiga åtal för kränkande fotografering är därmed styrkta
och Tomas Vanky skall dömas för dessa brott.
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K) Grovt barnpornografibrott i åtalspunkt 2 - 22 (allmänt)


Tomas Vanky har enligt 16 kap 10 a § första stycket första punkten och
tredje stycket brottsbalken skildrat barn under 15 års ålder, vars pubertetsutveckling inte var fullbordad, i bild.



Det må ha skett i och för sig korrekta och nödvändiga läkarundersökningar
vid de olika tillfällena, men filmerna har i Tomas Vankys besittning kommit
att bli barnpornografiska. Detta gäller alla filmerna, men särskilt dem som
redigerats.



Tomas Vanky har känt till målsägandenas ålder och pubertetsutveckling
samt har med vett och vilja avsett att skapa barnpornografiska filmer.



Inget av undantagen från straffbarhet i 16 kap 10 b § brottsbalken är tillämpligt.



Åtalen i dessa delar är sålunda styrkta.

L) Grovt barnpornografibrott i åtalspunkt 2 – 22 (grovhet)


Tomas Vanky har under flera års tid filmat små pojkar i smyg vid läkarundersökningar. Han har för ändamålet införskaffat spionkameror och valt ut
vilka undersökningar han skulle filma. Ett stort antal pojkar har också
kommit att drabbas. Barnpornografibrotten måste i belysning av det anförda
anses ha utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats såväl systematiskt som i större omfattning.



Till detta kommer att Tomas Vanky såsom läkare i undersökningssituationerna utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende (jfr 29 kap
2 § fjärde punkten brottsbalken).
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Med hänsyn till det ovan anförda kan barnpornografibrotten inte bedömas
som annat än grova.

M) Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (allmänt)


Alla målsägandena i dessa punkter har varit under 15 år, vilket Tomas
Vanky varit väl medveten om.



Ingen av målsägandena har haft någon som helst vetskap om att han blivit
filmad och har således inte kunnat medvetet posera för någon bild. Tvärtom
har de trott att det rört sig om en helt vanlig undersökning, som utfördes av
en kunnig och trevlig läkare.



Å andra sidan har Tomas Vanky hela tiden haft ett dubbelt syfte. Förutom
att undersöka barnen, vilket han synes ha gjort professionellt och helt oklanderligt, har han avsett att filma deras kön och sedan använda filmerna för att
stimulera sin sexualitet. Han har på olika sätt instruerat eller påverkat barnen
att blotta sig för honom, vilket han – bortsett från hans syfte att bättre kunna
göra en riktig läkarundersökning - utnyttjat för att framställa barnpornografiska filmer.



Det kan därför inte sägas annat än att än att pojkarna visst poserat, låt vara
att detta som sagt skett omedvetet. De har även visat upp sina kön på ett sådant sätt att poseringarna måste bedömas som sexuella.



Alltså är åtalen för utnyttjande av barn för sexuell posering styrkta.

N) Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (grovhet)


Såsom framgått här ovan har Tomas Vanky i hemlighet under flera år utnyttjat små pojkars poseringar vid läkarundersökningar. Han har för ända-
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målet införskaffat spionkameror och valt ut de undersökningar i vilka han
skulle utnyttja poseringarna. Ett stort antal pojkar har också kommit att
drabbas. Även utnyttjandebrotten måste i ljuset av det anförda anses ha utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats såväl systematiskt som i
större omfattning.


Till detta kommer som sagt att Tomas Vanky såsom läkare i undersökningssituationerna utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende.



Med hänsyn till det ovan anförda kan inte heller utnyttjandena av barn för
sexuell posering bedömas som annat än grova.

O) Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering


Med hänsyn till vad som anförts under M) och N) hade Tomas Vanky gjort
sig skyldig till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, om filmningen
hade gått som han hade tänkt sig.



Fara för brottets fullbordan har förelegat och åtalet är styrkt. Tomas Vanky
skall dömas även för försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

P) Sexuellt övergrepp mot barn i åtalspunkt 24


Tomas Vanky har erkänt gärningen och erkännandet stöds av övrig utredning, bland annat syn av den film som han spelade in under övergreppet.



Åtalet är styrkt och Tomas Vanky skall dömas för sexuellt övergrepp mot
barn.
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Brottet liknar nästan våldtäkt mot barn och är snubblande nära att kunna bedömas som grovt, varför det är mycket allvarligt.

Q) Sexuellt övergrepp mot barn i åtalspunkt 25


Tomas Vanky har erkänt gärningen i sig, men ifrågasatt om Sekretess Z är
rätt målsägande. Tingsrätten finner efter förhören med denne och hans mor
Sekretess ZZ, vars uppgifter stöds av bevisningen från NFC, att det är ställt
utom rimligt tvivel att Sekretess Z är den pojke som drabbades.



Tomas Vankys erkännande stöds av övrig utredning, bland annat syn av den
film som han spelade in under övergreppet.



Även detta åtal är styrkt och Tomas Vanky skall dömas för sexuellt övergrepp mot barn.



Liksom brottet i föregående åtalspunkt liknar detta brott nästan våldtäkt mot
barn och är mycket nära att kunna bedömas som grovt, varför det är mycket
allvarligt.

Påföljd


Tomas Vanky är tidigare ostraffad. Frivården Gävle har yttrat sig den 2 maj
2016, varvid den uppgivit att påföljden bör bestämmas till skyddstillsyn med
föreskrift om psykoterapeutisk behandling och att Tomas Vanky är lämplig
för samhällstjänst. Han har själv samtyckt till samhällstjänst.



För grovt barnpornografibrott och för grovt utnyttjande av barn för sexuell
posering är föreskrivet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För
sexuellt övergrepp mot barn och för barnpornografibrott är stadgat fängelse i
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lägst fjorton dagar och högst två år. Kränkande fotografering har en straffskala om lägst böter och högst fängelse två år. Högsta straffet för försök till
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering är detsamma som för fullbordat brott, medan minimistraffet är lägre.


Eftersom det rör sig om flera fall av grov brottslighet är det enligt 26 kap 2 §
andra stycket brottsbalken i detta fall formellt möjligt att döma till sammanlagt åtta års fängelse.



Straffvärdet för brotten i åtalspunkt 1.1 och 1.2 uppgår till några års fängelse. Straffvärdet för brotten i åtalspunkt 24 och 25 uppgår till sammanlagt
mer än ett års fängelse. Kränkande fotografering är i normalfallet bötesbrott,
men måste sammantaget i detta fall - mot bakgrund av systematiken i brottsligheten - anses förskylla fängelse. Slutligen har den övriga brottsligheten i
åtalspunkt 2 – 23 ett sammanlagt straffvärde om flera års fängelse.



Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår - med beaktande av 29
kap 1 § andra stycket och 2 § tredje punkten brottsbalken - enligt 29 kap 1 §
första stycket brottsbalken till omkring fyra och ett halvt års fängelse.



Redan det höga straffvärdet utesluter annan påföljd än fängelse.



Det kan på goda grunder antas att Tomas Vanky på grund av sina brott
kommer att mista sin läkarlegitimation. Detta bör enligt 29 kap 5 § första
stycket sjunde punkten brottsbalken beaktas i skälig omfattning vid straffmätningen.



Tingsrätten finner att straffets längd med beaktande av ovanstående bör bestämmas till fyra år.
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Förverkande och beslag


Tomas Vanky har bestritt förverkande av den bärbara datorn (BG 124342.8)
och medgivit övriga förverkandeyrkanden.



En enda bild på den bärbara datorn har bedömts som barnpornografisk. Bilden har förevisats och är i sig inte tydligt barnpornografisk. Eftersom den
varken har ett barnpornografiskt filnamn eller påträffats tillsammans med
andra barnpornografiska bilder, bör inte förverkandeyrkandet avseende bärbar dator bifallas.



Övriga förverkandeyrkanden är lagligen grundade och bör bifallas.



Beslagsyrkandet är medgivet av Sekretess Z och dennes vårdnadshavare.
Det bör bifallas.

Skadestånd


Tomas Vanky har bestritt yrkandena under åtalspunkt 1.2 – 16, 18 - 23 och
25 med hänvisning främst till sina inställningar i fråga om skuld. Han har
inte tagit ställning till om skadestånd till Sekretess A bör utgå under åtalspunkt 24.



Tomas Vanky döms i åtalspunkt 1.2 endast för innehav enligt åklagarens
andrahandspåstående, medan förstahandspåståendet ogillas på grund av preskription. Skadeståndsyrkandet från Sekretess Y grundas på den ogillade delen av åtalet och måste därmed – men också på grund av 3 § preskriptionslagen (1981:130) – lämnas utan bifall.



Det är klarlagt att Sekretess Z är målsäganden i åtalspunkt 25 och Tomas
Vanky är därför skadeståndsskyldig mot honom, eftersom åtalet bifalls.
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Tomas Vanky är dessutom skadeståndsskyldig mot målsägandena Sekretess
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V och X på
grund av att åtalen för grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn
för sexuell posering, försök därtill och sexuellt övergrepp mot barn i åtalspunkt 2 – 24 bifalls.



Även föräldrarna och ett syskon till ovannämnda målsägande, nämligen
Sekretess CC1, CC2, FF, GG, HH, II, JJ, LL, MM, OO, PP, QQ, RR, UU1,
UU2, VV, XX1 och XX2, måste anses ha kränkts tillräckligt allvarligt på
grund av fotograferingarna för att de skall vara berättigade till skadestånd
för kränkning.



Sekretess II är även berättigad till skadestånd för sveda och värk.



Emellertid kan inte sjuksköterskorna Fia Åkerblom, Lena Högberg, Sara
Olsson, Christina Björk, Maria Grudd Östling anses ha drabbats av så allvarliga kränkningar, att de kan få skadestånd för dessa enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207). Deras yrkanden måste därför lämnas utan bifall.



Storleken på skadeståndsyrkandena avseende kränkningar från Sekretess B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V och X synes grunda
sig på hur många gånger målsäganden kränkts, huruvida filmerna redigerats
och på praxis från bland annat Brottskadenämnden. Tingsrätten delar målsägandenas uppfattningar om hur storleken på skadestånden bör bestämmas,
varför den finner att skadestånden i dessa delar är skäliga och skall utdömas.



Yrkade skadestånd för kränkning från Sekretess A och Z överensstämmer
med praxis och bör bifallas.



I de fall skadestånd för sveda och värk har yrkats från de underåriga målsägandena, har beloppen grundats på en schablon som tillämpas i dessa sam-
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manhang. Tingsrätten finner denna schablon skälig i dessa fall och menar att
någon bevisning i övrigt för skadeståndens storlek inte behövs.


Det saknas också tillräckliga skäl att göra åtskillnad mellan de målsägande
som fått veta vad de utsatts för och de som alltjämt svävar i okunnighet om
övergreppen. Någon gång kommer de ju att få veta och det är mer än sannolikt att de då kommer att drabbas av psykiskt lidande.



Skadestånden för kränkning till var och en av Sekretess CC1, CC2, FF, GG,
HH, II, JJ, LL, MM, OO, PP, QQ, RR, UU1, UU2, VV, XX1 och XX2 kan
skäligen uppskattas till 5.000 kronor för varje filmningstillfälle.



Skadeståndet för sveda och värk till Sekretess II kan skäligen uppskattas till
2.400 kronor.

Häktning


Det finns alltjämt risk för att Tomas Vanky på något sätt fortsätter sin brottsliga verksamhet.



Han döms dessutom till ett mycket långt straff och han har slagit hela sitt liv
i spillror, varför det också finns risk för att han på något vis undandrar sig
straffet.



Han bör därför kvarbli i häkte.

Sekretess


Av hänsyn till målsägandena bör sekretessen för deras identitetsuppgifter
mm bestå.
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Sekretessen för de barnpornografiska bilder och filmer som förevisats vid
huvudförhandlingen består dock utan något särskilt förordnande därom.

Ersättningar mm


Åklagarna har inte haft någon erinran mot anspråken från målsägandebiträdena. Tingsrätten finner anspråken skäliga i belysning av uppdragens art och
omfattning.



Åklagarna har dock i viss mån ifrågasatt om försvararens anspråk är skäliga,
men tingsrätten finner ändå mot bakgrund av uppdragets art och omfattning
att även dessa anspråk är skäliga.



Med hänsyn till straffets längd bör kostnaderna stanna på staten.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 400)
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 7 juli 2016

På tingsrättens vägnar

Lars-Erik Bergström
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Domslut avseende Tomas Vanky
1.

Christina Björk
Ringvägen 38
791 74 Falun
Företräds av åklagaren

2.

Maria Grudd Östling
Romsarvsstigen 7
791 47 Falun
Företräds av åklagaren

3.

Lena Högberg
Stångtjärnsvägen 134
791 74 Falun
Företräds av åklagaren

4.

Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun

5.

Sekretess B, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

6.

Sekretess C, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
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Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun
7.

Sekretess CC1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

8.

Sekretess CC2, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

9.

Sekretess D, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun

10.

Sekretess E, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun

11.

Sekretess F, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
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79110 Falun
12.

Sekretess FF, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

13.

Sekretess G, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun

14.

Sekretess GG, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

15.

Sekretess H, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun

16.

Sekretess HH, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

17.

Sekretess I, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
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Slaggatan 13
79171 Falun
18.

Sekretess II, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

19.

Sekretess J, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

20.

Sekretess JJ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

21.

Sekretess K, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

22.

Sekretess L, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun

23.

Sekretess LL, se Partsbilaga sekretess
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Sekretess
Företräds av åklagaren
24.

Sekretess M, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun

25.

Sekretess MM, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

26.

Sekretess N, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

27.

Sekretess O, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun

28.

Sekretess OO, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren
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Sekretess P, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun

30.

Sekretess PP, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

31.

Sekretess Q, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

32.

Sekretess QQ, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

33.

Sekretess R, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

34.

Sekretess RR, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren
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Sekretess S, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun

36.

Sekretess T, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun

37.

Sekretess U, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Per Råström
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
79110 Falun

38.

Sekretess UU1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

39.

Sekretess UU2, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

40.

Sekretess V, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Mål nr: 4005-15

8
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2

Målsägandebilaga
2016-06-16

Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun
41.

Sekretess VV, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

42.

Sekretess X, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Catharina Wikner
Advokatfirman Wikner AB
Slaggatan 13
79171 Falun

43.

Sekretess XX1, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

44.

Sekretess XX2, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Företräds av åklagaren

45.

Sekretess Y, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

46.

Sekretess Z, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Lena Helsingen
Advokat Lena Helsingen AB
Stora Hälla 130
79191 Falun
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Fia Åkerblom
Tuppes Väg 41
784 55 Borlänge
Företräds av åklagaren
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Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19630711-3156

Datum för dom/beslut
2016-06-16

Efternamn
Vanky

Förnamn
TOMAS Josef

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2016-01-25
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

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

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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