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meddelad i
Falun

Mål nr: B 3832-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ANDREAS Joakim Granath, 19981204-2217
c/o Brännström, Holmberg
Fornby 14
774 98 Horndal
Offentlig försvarare:
Advokat Emma Roswall
Zedendahl Advokatbyrå i Avesta AB
Kungsgatan 22
774 30 Avesta
Åklagare
Extra åklagare Christina Hildebrand
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Box 1740
791 14 Falun
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Anita Odénius
Advokat Anita Odénius AB
Åsgatan 55
776 31 Hedemora
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2015-09-28
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Andreas Granath ska fullgöra vårdplanen i bilaga 1.

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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Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Andreas Granath ska utge skadestånd till Sekretess A med 11 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 september 2015 till dess betalning
sker. Av beloppet avser 10 000 kr kränkning, samt 1 000 kr sveda och värk.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna
om Sekretess A, AF, AM och NN7:s identiteter ska bestå.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Emma Roswall tillerkänns ersättning av allmänna medel med 20 906 kr. Av beloppet
avser 13 230 kr arbete, 3 038 kr tidsspillan, 457kr utlägg och 4 181 kr mervärdesskatt.
2. Anita Odénius tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 12 155 kr. Av beloppet avser 5 500 kr arbete, 3 645 kr
tidsspillan, 579 kr utlägg och 2 431 kr mervärdesskatt.
___________________________________
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YRKANDEN

Åklagaren har yrkat att tingsrätten dömer Andreas Granath enligt följande gärningsbeskrivning.

Sexuellt ofredande (6 kap 10 § 1 st brottsbalken)

Andreas Granath har sexuellt ofredat målsäganden genom att ta på
målsägandens könsorgan utanpå underkläderna samt att han strax därefter frågat målsäganden om han fick ta på målsäganden mellan benen. Målsäganden var vid tillfället tio år gammal. Det hände den 28
september 2015 i fastigheten Fornby 14, Horndal, Avesta kommun.

Andreas Granath begick gärningen med uppsåt.

Målsäganden har yrkat skadestånd med 16 000 kr, varav 15 000 kr för kränkning
och 1 000 kr för sveda och värk. På beloppet har målsäganden yrkat ränta enligt vad
som framgår av domslutet.

UTREDNINGEN I MÅLET

Andreas Granaths inställning till åtalet och skadeståndsyrkandet

Andreas Granath har bekräftat att han berört målsäganden men bestritt ansvar eftersom det varit fråga om en flyktig beröring och Andreas Granath saknat uppsåt.
Andreas Granath har motsatt sig att betala skadestånd och inte accepterat något belopp som skäligt vid fällande dom.
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Bevisning

Förhör har hållits med nedanstående personer, varvid skett uppselning av dvdinspelat förhör med målsäganden.

DOMSKÄL

Skuld- och rubriceringsfrågan

De hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Målsäganden (hemlig identitet)

Målsäganden har lämnat uppgifter som överensstämmer med vad som anges i gärningsbeskrivningen.

Andreas Granath

Han bodde på familjehemmet och familjen har betett sig annorlunda jämfört med
när hans bror också bodde där. Relationen mellan honom och familjehemmet har
varit bra. Hans relation till målsäganden har varit som syskon även om hon inte varit hans riktiga lillasyster.

Han kommer ihåg den aktuella kvällen. Målsäganden skulle gå och lägga sig och
ropade till honom att han skulle komma in till henne och hjälpa henne med en läxa.
Sedan ”hände det där övergreppet” när han tog henne mellan benen. Han frågade
henne om han fick slicka på hennes fötter och hon sade nej. Han frågade inte om
något annat. Han tog på henne med en hand framifrån, när han stod bakom ryggen
på henne. Han höll handen på det sättet två-tre sekunder. Han höll handen stilla.
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Han anser att det var en kortvarig beröring. Han tog på hennes könsorgan, det var
det enda.

Målsäganden hade morgonrock på sig när han kom in i hennes rum och sedan tog
hon av sig den och hade bara trosor på sig innan han tog på henne.

Målsäganden reagerade inte på något särskilt sätt som han märkte. När hon sade
stopp slutade han.

Han kommer inte ihåg varför han tog på målsäganden som han gjorde.

Dagen efter åkte han till sitt träningsboende i Avesta och torsdagen efter flyttade
han till ett jourhem.

Vittnesförhör (hemlig identitet)

Han är pappa till målsäganden. Andreas Granath och hans bror flyttade till familjen
för åtta år sedan. Det har fungerat mycket bra mellan samtliga genom åren.

Den aktuella kvällen hämtade han Andreas Granath vid tåget. Målsäganden gjorde
sig i ordning inför skolan dagen därpå. Hon sade god natt till Andreas Granath som
befann sig på sitt rum.

Efter tio minuter kom målsäganden nedspringande och grät. Hon berättade att Andreas Granath kommit in och frågat om han fick slicka hennes fötter och ta henne
mellan benen. Han sprang upp och frågade Andreas Granath om det som målsäganden sade stämde, vilket Andreas Granath svarade ja på. När han på nytt frågade
målsäganden vad som hänt sade hon att Andreas Granath också tagit henne mellan
benen. När vittnet frågade Andreas Granath om detta sade Andreas Granath att det
stämde att han gjort det som målsäganden berättat.
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Han ser sällan målsäganden så ledsen och förstod att det som hon berättade hade
hänt.

Så länge Andreas Granath bodde kvar i närheten av Avesta ville målsäganden inte
åka till Avesta för det fall hon skulle kunna träffa Andreas Granath där.

Tingsrätten gör följande bedömning

Målsäganden har lämnat en tydlig berättelse som överensstämmer med vad som
anges i gärningsbeskrivningen. Målsäganden har framstått som trovärdig och hennes uppgifter har varit säkra och tillförlitliga. Hennes uppgifter vinner också stöd av
vittnesförhöret som tingsrätten sätter tilltro till.

Tingsrätten sätter alltså tilltro till målsägandens och vittnets berättelser och lägger
dessa till grund för bedömningen.

Av målsägandens uppgifter har det tydligt framgått att Andreas Granath uppsåtligen
agerat på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Målsäganden har bl.a. beskrivit hur Andreas Granath berörde henne en kort stund på det sätt som åklagaren påstått, målsäganden har berättat att det rörde sig om tre sekunder. Även om detta är
endast en kort stund är det inte fråga om en så flyktig beröring att agerandet i den
delen kan bedömas som straffritt.

Sammanfattningsvis är det genom målsägandens och vittnets berättelse styrkt att
Andreas Granath uppsåtligen agerat på det sätt som påstås i åklagarens gärningsbeskrivning. Andreas Granaths agerande ska bedömas som sexuellt ofredande och
Andreas Granath ska dömas för detta brott.
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Påföljd

Socialtjänsten i Upplands Väsby kommun har yttrat sig över Andreas Granath.
Nämnden har föreslagit att Andreas Granath ska dömas till ungdomsvård enligt bifogad vårdplan, se bilaga 1.

Tingsrätten delar socialnämndens bedömning. Påföljden ska således bestämmas till
ungdomsvård enligt vad som framgår av domslutet.

Skadestånd

Eftersom Andreas Granath döms enligt åtalet är han skyldig att betala skadestånd
till målsäganden. Gärningen har riktat sig mot ett barn i hennes hem och skadestånd
ska utgå för såväl kränkning som för sveda och värk. Skadeståndsbeloppet för
kränkning bör dock inte sättas så högt som målsäganden yrkat utan stanna vid
10 000 kr. Begärt belopp, 1 000 kr, för sveda och värk är skäligt.

Andreas Granath ska alltså betala skadestånd till målsäganden med 11 000 kr, varav
10 000 kr för kränkning och 1 000 kr för sveda och värk. På beloppet ska utgå begärd ränta.

Övrigt

Det finns fängelse i straffskalan för den brottslighet som Andreas Granath döms för.
Han ska därför betala föreskriven avgift enligt lagen om brottsofferfond.

Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
Sekretess ska gälla enligt vad som framgår av domslutet.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 400)
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 3 augusti 2016

Lars Vestergren

B 3832-15

Bilaga 1

FALU TINGSRÄTT
4:2
INKOM: 2016-06-23
MÅLNR: B 3832-15
AKTBIL: 12

Bilaga 2

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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