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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM
2013-04-26
meddelad i
Gävle

Mål nr B 3359-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Birgitta Fernlund
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Målsägande
Magnus Johansson
Vinddraget 9 C Lgh 1204
802 77 Gävle
Målsägandebiträde:
Advokat Gunilla von Wachenfeldt
Advokatbyrån Wiklund Skoglund & Wachenfeldt AB
Ruddammsgatan 32
803 11 Gävle
Tilltalad
LARS Göran Linder, 660110-7516
Solgårdsgatan 8 B Lgh 1002
804 30 Gävle
Offentlig försvarare:
Advokat Ulf Andersson
Andersson & Öberg Advokatfirma HB
Box 6087
800 06 Gävle

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt utnyttjande av underårig

Lagrum
6 kap 4 § 1 st 1 p brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som
påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
Telefax
026-17 67 00
026-17 67 50
gavle.tingsratt@dom.se
E-post:
www.gavletingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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Kriminalvården
Frivården Gävle
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Skadestånd
Lars Linder ska utge skadestånd till Magnus Johansson med 75 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 januari 2006 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Gunilla von Wachenfeldt tillerkänns ersättning av allmänna medel för
arbete som målsägandebiträde med 4 563 kr. Av beloppet avser 913 kr
mervärdesskatt.
2. Advokat Ulf Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
offentlig försvarare med 9 315 kr. Av beloppet 1 863 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för målsägandebiträde och försvarare ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkande, se bilaga 1.

Målsägandens genom målsägandebiträdet advokat Gunilla von Wachenfeldts
yrkanden, se bilaga 2. Det antecknas att målsäganden inte yrkat på sekretess
avseende egen identitet och inte heller på lykta dörrar.

UTREDNING

Lars Linder har erkänt gärningen, medgivit yrkandet såvitt avser sveda och värk,
medgivit kränkningsersättning men inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt i
och för sig.

Rätten har upptagit bevisning i enlighet med av åklagaren i stämningsansökan
åberopade bevisning, se bilaga 1.

DOMSKÄL

Skuld m.m.

Gärningen stöds av i övrigt upptagen bevisning. Rätten finner att gärningen begåtts
någon gång under tiden år 2004 till den 1 april 2005. Gärningen är därför att
bedöma som åklagaren gjort gällande; som sexuellt utnyttande av underårig.
Straffvärdet för gärningen – med beaktande av dels den då gällande strafflatituden
och med beaktande av den då gällande praxisen samt av dels att gärningen
innefattat särskilt integritetskränkande oralt samlag – motsvarar snarare fängelse ca
1 år än fängelse ca 6 månader.
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Påföljd

Lars Linder har aldrig varit lagförd för brott. Av frivårdens uppgifter framgår att
Lars Linder har omfattande sociala och medicinska problem. Han har uppgivit sig
ha svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden och har uppgivit att han
gärna är ensam. Han har en omfattande överkonsumtion av alkohol som, som han
själv uppfattat det, var orsaken till att han haft sexuella fantasier och som utlöste
gärningen. Han ser sig inte själv som sexuellt intresserad av vare sig män eller
pojkar.

Frivården har föreslagit att han ska dömas till skyddstillsyn i förening med
behandlingsplan. Han har samtyckt till vården. Gärningen ligger ca 9 år tillbaka i
tiden. Visserligen verkar vården inte primärt ta sikte på alkoholbehandling, som
enligt Lars Linders egna uppgifter ligger närmast till hands som orsaken till
gärningen, utan snarare på annan grund.

Rätten finner att Lars Linders omfattande förskrivningar av psykofarmaka,
överkonsumtion av alkohol samt hans sociala utsatthet och psykiska mående i
kombination snarare har varit en utlösande faktor till gärningen än någon enskild nu
anförd omständighet. Inte något tyder på annat än att gärningen har varit en
engångsföreteelse, vilket avsaknad av lagföring mellan gärning och dom utgör en
viss indikation på.

Den föreslagna vården är således såväl adekvat i den meningen att den tar sikte på i
vart fall någon av de anförda omständigheterna som varit gärningsutlösande.
Föreslagen vård får anses vara tillräckligt ingripande.

Mot bakgrund av det anförda bestämmer rätten påföljden till skyddstillsyn i
förening med en förpliktelse att följa upprättad behandlingsplan. Alternativstraffet
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bestäms till fängelse 10 månader. Vid den alternativa straffmätningen har rätten i
mycket ringa utsträckning beaktat den tid som förflutit mellan gärning och
lagföring, eftersom arten av gärning rent typiskt kan medföra att lagföring sker
långt senare. Konsekvensen av tidsutdräkten mellan gärning och lagföring kan
normalt sett inte någon annan bära än gärningsmannen.

Skadestånd

Vid denna utgång i ansvarsdelen ska Lars Linder betala skadestånd till
målsäganden. Vad gäller sveda och värk ska Lars Linder betala 10 000 kr till
målsäganden i enlighet med hans medgivande.

Vad gäller ersättning för kränkning har brottoffermyndigheten justerat normal
kränkningsersättning för den typ av gärning som nu är ifråga till motsvarande ca
75 000 kr i ett fall från 20061, dvs. efter ikraftträdandet av den nya
sexualbrottslagstiftningen. Mot bakgrund av det anförda får kränkningsersättningen
bedömas enligt rådande värderingar vid gärningstillfället eller till motsvarande strax
under 2006 års uppfattning eller skäliga 65 000 kr.

Om yrkad ränta råder inte tvist.

Övrigt

Vid denna utgång i ansvarsdelen, och avseende brott med fängelse i straffskalan,
förpliktar rätten den tilltalade att betala en avgift till brottsofferfonden med ett
belopp som framgår av domslutet.

Advokaterna Gunilla von Wachenfeldt och Ulf Andersson tillerkänns yrkade

1

Dnr 8376/06, referat 39 i Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012.
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ersättningar. Kostnaderna ska stanna på staten.

Anvisning för överklagande, se bilaga (Dv 400)
Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 17 maj 2013.
Överklagandet prövas av Hovrätten för Nedre Norrland.

Mikael Hammarstrand

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Birgitta Fernlund

1(1)
24
AM-124957-12
506A-14

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2013-01-23

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

Gävle tingsrätt

INKOM: 2013-01-24
MÅLNR: B 3359-12
AKTBIL: 6

Box 1194
801 36 GÄVLE

TR mål: B 3359-12
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19660110-7516

Sverige

Yrke/titel

Lars

1 Linder, Lars Göran

Telefon

Tolkbehov

Adress

Solgårdsgatan 8 B Lgh 1002 804 30 GÄVLE
Offentlig försvarare/ombud

Andersson, Ulf, Andersson & Öberg Advokatfirma HB, Box 6087, 800 06 GÄVLE
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (2102-K17408-12)
Målsägande
Se bilaga
Målsägandebiträde: advokat Gunilla von Wachenfeldt
Gärning
Linder har vid ett tillfälle under perioden 2004-2005 i sin bostad i Gävle haft
sexuellt umgänge med målsäganden, född 1992.
Det sexuella umgänget har bestått i att Linder förmått målsäganden att onanera
åt honom och att han förmått målsäganden att utföra oralt samlag med honom.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st i dess lydelse före den 1 april 2005
Bevisning
Förhör med tilltalade Lars Linder (erkänner)
Förhör med målsäganden.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 timme 15 minuter.

Birgitta Fernlund

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1014
80134 GÄVLE

Södra Centralgatan 1

010-56 26 820

registrator.ak-gavle@aklagare.se

Telefax

026-18 94 07

Bilaga 2
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Bilaga 3
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AKTBIL: 29

Bilaga 4

Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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.
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,

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

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.

www.domstol.se

