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GÄLLIVARE TINGSRÄTT

DOM
2015-03-24
meddelad i
Gällivare

Mål nr: B 924-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
BENGT Gunnar Jakobsson, 19500104-9054
Luleåvägen 44 B Lgh 1202
982 37 Gällivare
Ombud och offentlig försvarare:
Advokat Bengt Nergård
Advokatfirman Bengt Nergård AB
Box 134
982 21 Gällivare
Åklagare
kammaråklagare Anette Ölmbro
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Luleå
Box 924
971 28 Luleå
Målsägande
Moa Eriksson
Sjövägen 7
982 05 Puoltikasvaara
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Karin Müchler
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag
Box 174
982 22 Gälllivare
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
- 2014-12-18
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2.
Postadress
Box 23
982 21 Gällivare

Dagsböter 40 å 50 kr
Besöksadress
Lasarettsgatan 22

Telefon
Telefax
0970-758 00
0970-758 49
E-post: gallivare.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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Beslut
Skadestånd
1. Bengt Jakobsson ska utge skadestånd till Moa Eriksson med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 december 2014 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Bengt Nergård tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 675 kr. Av beloppet
avser 3 740 kr arbete och 935 kr mervärdesskatt.
2. Karin Müchler tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 10 416 kr. Av beloppet avser 8 332 kr 80 öre arbete och 2 083
kr 20 öre mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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BEGÄRAN M.M.

Åklagarens begäran, se bilaga 1.

Moa Eriksson har begärt att rätten ska förplikta Bengt Jakobsson att till henne utge
skadestånd med 5 000 kr avseende kränkning och ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen från den 18 december 2014 till dess betalning sker.

Bengt Jakobsson har bestritt målsägandens begäran om skadestånd, men vitsordat
beloppet som skäligt i och för sig.

DOMSKÄL

Skuld

Bengt Jakobsson har bestritt ansvar för brott. Han har berättat att han träffade Moa
Eriksson i väntsalen och att han rörde henne på det sätt som åklagaren gjort
gällande. Bengt Jakobsson har dock menat att det inte fanns någon avsikt från
honom att kränka hennes sexuella integritet. Han har vidare berättat att han tycker
om att ta kontakt med andra personer och att han gärna rör vid dem han talar med.
Han minns inte vad han sa till Moa Eriksson.

Moa Eriksson har berättat att hon väntade på sin buss och att Bengt Jakobsson bad
henne sätta sig bredvid honom på bänken. Han sa till henne att hon är ”jättefin” och
strök henne på hennes högra lår. Samtidigt sa han någonting i stil med att han inte
hade tagit på en kvinna på 10 månader. Han strök henne sedan över axeln och
skulderbladet och frågade hur gammal hon var. Hon berättade att hon är 15 år
gammal. Då sa Bengt Jakobsson att han är 65 år och sa att ”då är jag inte för
gammal”. Han upprepade sedan att hon är fin. Hon tyckte det var mycket obehagligt
och uppfattade strykningarna över låret och uttalandena som sexuella.
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Vittnet Linn Hirvelä har berättat att Moa Eriksson ringde till henne, att hon kom till
väntsalen och har berättat om Moa Erikssons reaktioner och att Moa Eriksson var
rädd.

Tingsrätten finner att Bengt Jakobsson gjort sig skyldig till sexuellt ofredande.
Skälen för tingsrättens bedömning är följande. Det är utrett genom Bengt
Jakobssons uppgifter i förening med vad Moa Eriksson berättat att Bengt Jakobsson
uppträtt på det sätt som åklagaren gjort gällande.

Såvitt här är av intresse, döms för sexuellt ofredande den som genom ord eller
handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella
integritet. Offrets uppfattning av vad som är kränkande har inte någon avgörande
betydelse. Rätten ska istället göra en objektiv bedömning av handlingen sett i
förhållande till övriga omständigheter.

I detta fall anser tingsrätten att Bengt Jakobssons handlingssätt att smeka Moa
Eriksson på låret, höften och axeln upp mot skulderbladet, sett mot bakgrund av
övriga omständigheter, varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet. Moa
Eriksson är 15 år gammal och Bengt Jakobsson gjorde samtidigt uttalanden som kan
uppfattas som sexuella inviter.

Bengt Jakobsson har invänt att han inte hade för avsikt att kränka Moa Erikssons
sexuella integritet. För straffansvar krävs dock inte att gärningsmannen haft uppsåt
att kränka målsäganden utan det är tillräckligt att gärningsmannen varit medveten
om sitt handlande. Det är utrett att Bengt Jakobsson gjorde det. Mot den
bakgrunden ska Bengt Jakobsson dömas för sexuellt ofredande.
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Skadestånd

Mot bakgrund av utgången i ansvarsdelen ska Bengt Jakobsson utge skadestånd till
Moa Eriksson. Om beloppets storlek råder inte tvist.

Påföljd

Tingsrätten finner att straffvärdet för brottet motsvarar ett kortare fängelsestraff.

Det finns inte någon anteckning om Bengt Jakobsson i belastningsregistret. Det
saknas därför särskild anledning att befara att Bengt Jakobsson kommer att göra sig
skyldig till fortsatt brottslighet. Vid dessa förhållanden och då varken
brottslighetens straffvärde eller art utgör hinder mot det, ska påföljden bestämmas
till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska förenas med ett bötesstraff.

Avgift till brottsofferfond

Bengt Jakobsson döms för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han ska
därför enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond betala en avgift på 500 kr, som
ska föras till en brottsofferfond.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV400)
Den som vill överklaga kan göra det senast den 14 april 2015. Överklagandet ska
vara adresserat till Hovrätten för Övre Norrland men ska ges in till tingsrätten.
Prövningstillstånd krävs om endast skadeståndet överklagas.

Niklas Lind

Bilaga 1
Åklagarområde Nord
Åklagarkammaren i Luleå
Kammaråklagare Anette Ölmbro
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Ansökan om stämning
2015-02-27

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÄLLIVARE TINGSRÄTT

Gällivare tingsrätt
Målkansliet
Box 23
982 21 GÄLLIVARE

INKOM: 2015-02-27
MÅLNR: B 924-14
AKTBIL: 4

TR mål: B 924-14
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19500104-9054

Sverige

Yrke/titel

Bengt

1 Jakobsson, Bengt Gunnar

Telefon

Tolkbehov

Adress

Luleåvägen 44 B Lgh 1202 982 37 GÄLLIVARE
Offentlig försvarare/ombud

Önskar Bengt Nergård
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE (5000-K511408-14)
Målsägande
Moa Eriksson som företräds av vårdnadshavare: Ola Eriksson, Sjövägen 7, 982
05 PUOLTIKASVAARA, vårdnadshavare: Teresa Eriksson, Sjövägen 7, 982
05 PUOLTIKASVAARA och målsägandebiträde: Karin Müchler, c/o
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Box 174, 982 22 GÄLLIVARE,
underrättade om åtalet.
Gärning
Bengt Jakobsson har ofredat 15-åriga Eriksson, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Moa Erikssons sexuella integritet, genom att upprepat smeka henne på
utsida lår, över höften och från axel upp mot skulderbladet. Det hände den 18
december 2014 i väntsalen till järnvägsstationen/resecentrum på Centralplan i
Gällivare.
Bengt Jakobsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 924
97128 LULEÅ

Skeppsbrogatan 37

010-562 65 81

registrator.ak-lulea@aklagare.se

Telefax

0920-184 25

Ansökan om stämning
Åklagarområde Nord
Åklagarkammaren i Luleå
Kammaråklagare Anette Ölmbro

2015-02-27

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden Moa Eriksson angående händelseförloppet och
hennes upplevelse av händelsen till styrkande av påstått brott.

Förhör med tilltalade Bengt Jakobsson som förnekar sexuellt ofredande med
erkänner att han med sin hand smekt flickans lår, höft och rygg.

Vittnesförhör med Linn Hirvelä angående hennes kontakt med målsäganden
och vad denna då uppgett samt hur hon uppfattade målsägandens status efter
händelsen till styrkande av påstått brott.

Skriftlig bevisning
Händelserapporter, s 4-7 i förundersökningsprotokollet.
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

www.domstol.se

