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GÄLLIVARE TINGSRÄTT

DOM
2015-06-25
meddelad i
Gällivare

Mål nr: B 305-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Leo GERHARD Hamberg, 19391001-8930
Terrassgatan 7 Lgh 1104
981 35 Kiruna
Ombud och offentlig försvarare:
Advokat Leif Gustafsson
Kiruna Advokatbyrå
Box 22
981 21 Kiruna
Åklagare
Assistentåklagare Håkan Andersson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Luleå
Box 924
971 28 Luleå
Målsägande
Anna-Karin Qvarnström
Ripvägen 42
981 41 Kiruna
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2014-09-10
Påföljd m.m.
Villkorlig dom
Skadestånd
Gerhard Hamberg ska utge skadestånd till Anna-Karin Qvarnström med 17 100 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess
betalning sker.

Postadress
Box 23
982 21 Gällivare

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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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Leif Gustafsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 5 206 kr. Av
beloppet avser 4 165 kr arbete och 1 041 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har begärt att tingsrätten ska döma Gerhard Hamberg för sexuellt
ofredande och påstått följande.

Gerhard Hamberg har ofredat Anna-Karin Qvarnström, på ett sätt som kunde förväntas
kränka Anna-Karin Qvarnströms sexuella integritet, genom att pussa henne, ta henne på
stjärten samt upprepat pressa sitt underliv mot hennes kropp. Det hände någon gång mellan
den 10 september 2014 kl 11:00 och den 10 september 2014 kl 11:20 på Terrassgatan 7,
Kiruna, Kiruna kommun. Gerhard Hamberg begick gärningen med uppsåt.

Gerhard Hamberg har förnekat brott. Han har medgett att han har gett målsäganden
en lätt puss men förnekat att han har pressat sitt underliv mot henne eller tagit på
hennes stjärt.

Anna-Karin Qvarnström har yrkat skadestånd med 5 000 kr avseende sveda och
värk, 15 000 kr avseende kränkning, 2 000 kr avseende inkomstförlust, 1 500 kr
avseende samtalsterapi, 1 100 kr avseende läkemedel och 1 500 kr avseende
förstörda kläder. Åklagaren har fört talan.

Gerhard Hamberg har bestritt skadeståndsyrkandet. Han har vitsordat 5000 kr för
kränkning och överlämnat till rätten att pröva skäligheten av de andra yrkade
beloppen.

DOMSKÄL

På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Anna-Karin Qvarnström.

Av hennes uppgifter framgår inledningsvis att hon vid tiden för händelsen arbetade
som distriktsköterska och gjorde hembesök med uppgift om att bland annat fylla på
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läkemedelskassetter enligt ordinationen. Den åtalade händelsen inträffade under ett
sådant hembesök.

Under huvudförhandlingen har Anna-Karin Qvarnström ingående och detaljerat
redogjort för händelseförloppet som fördelade sig i två skeden, dels i vardagsrummet när hon på Gerhard Hambergs begäran undersökte vilken verkan en viss
salva hade på hans ben och dels i köket när hon förnärmad av det först inträffade
skulle lämna hans lägenhet, men blev förhindrad i och med att Gerhard Hamberg
ställde sig i vägen och blockerade flyktmöjligheten.

Gerhard Hamberg har med mera lågmält och diffust sätt lämnat uppgifter under
huvudförhandlingen om det inträffade. Han har dock inte förnekat att han försökt ge
uttryck för sin förtjusning mot Anna-Karin Qvarnström. Något märklig är dock hans
förklaring till det påstådda taget på stjärten, vilket enligt honom kan ha utförts av en
köksstol.

Tingsrätten har inte någon som helst anledning att ifrågasätta Anna-Karin
Qvarnströms uppgifter beträffande uppgifternas trovärdighet eller tillförlitlighet.
Dessa uppgifter stöds delvis av vad Gerhard Hamberg själv har berättat.
Tingsrättens bedömning är därför att åtalet är i sin helhet styrkt i enlighet med
åklagarens gärningsbeskrivning.

Påföljd

Gerhard Hamberg är en åldersstigen man som inte tidigare dömts för något brott.
Han lever under till synes ordnade förhållanden utan missbruksproblem. Påföljden
ska därför lämpligen bestämmas till villkorlig dom.
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Skadestånd

Även i denna del har Anna-Karin Qvarnström utförligt beskrivit hur traumatiskt det
inträffade har påverkat hennes liv. I och för sig var hon inte mera än två dagar
sjukskriven, men besvärades lång tid av ångest och depression. Till slut sade hon
upp sin tjänst från början av april 2014 och arbetar numera inom vården i en annan
form. För att råda bot på sin ångest har hon varit i terapi och fått bekosta en dyrbar
medicinering för sina ångestfyllda psykiska besvär. För två sjukskrivningsdagar
gjorde arbetsgivaren naturligtvis avdrag på lönen som hon uppgett var 32 000
kronor i månaden. De kläder som hon bar på sig under händelsen har hon kastat bort
för att även som tvättade skulle de för all framtid påminna henne om händelsen.

På grundval av vad Anna-Karin Qvarnström uppgett i denna del anser tingsrätten att
hennes ersättning för sveda och värk skäligen ska bestämmas till 1 000 kr.
Beträffande ersättning för kränkning har tingsrätten full förståelse för att AnnaKarin Qvarnström måste ha känt sig djupt kränkt av Gerhard Hambergs beteende
under hennes omvårdande tjänstgöring hos denne. Ändock anser tingsrätten att
ersättning i denna del inte ska bestämmas till högre belopp än till 10 000 kronor.
Yrkandena avseende kostnaderna för inkomstbortfallet, samtalsterapi och mediciner
är skäliga och bör bifallas. Beträffande yrkandet om ersättning för kläder finner
tingsrätten att det är fullt förståeligt att Anna-Karin Qvarnström inte ska behöva bli
påmint om den traumatiska upplevelsen genom att fortsätta att använda dessa kläder
och tillerkänner henne ersättning även i denna del. Sålunda blir det sammanlagada
skadeståndet som Gerhard Hamberg har att utge till Anna-Karin Qvarnström
17 100 kronor.
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Avgift till brottsofferfond

Gerhard Hamberg 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.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Överklagande ställs till Hovrätten för Övre Norrland och ska ha kommit in till
tingsrätten senast den 16 juli 2015.

Matti J Laakso

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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