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DOM
2014-02-24
meddelad i
Gävle

Mål nr B 110-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Vice chefsåklagare Ulf Back
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Tilltalad
Britt MARIE Jonsson, 620605-7645
Fredriksdalsvägen 10 B Lgh 1203
802 67 Gävle
Offentlig försvarare:
Advokat Bo Karlsson
Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB
Norra Rådmansgatan 8 A
803 11 Gävle

DOMSLUT
Begångna brott
Barnpornografibrott

Lagrum
16 kap 10a § 1 st 5 p brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
- Särskild föreskrift: Marie Jonsson ska genomgå den behandling som frivården
bestämmer.
Kriminalvården
Frivården Gävle
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Förverkande och beslag
I beslag tagen hårddisk förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Gävleborgs län; beslagsnr 2013-2102-BG1093-1:2).

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

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

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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Sekretess
Tingsrätten förordnar med stöd av 18 kap. 15 § och 35 kap. 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) att sekretessen i målet ska bestå för de bilder och den
filmsekvens som förevisats inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Bo Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 625 kr. Av beloppet
avser 925 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten.
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YRKANDEN

Yrkanden, se bilaga 1.
Åklagaren har förklarat att gärningsbeskrivningens påstående om ”särskild
hänsynslös behandling” inte är en förutsättning för fällande dom avseende
barnpornografi brott utan ska uppfattas som en förklaring till att det inte är fråga om
ett ringa brott.

DOMSKÄL

Marie Jonsson har förnekat gärningen och anfört att hon in haft uppsåt. Marie
Jonsson har medgivit förverkandeyrkandet.

Förhör har hållits med Marie Jonsson och Lars-Olov Boström. Åklagaren har vid
huvudförhandlingen presenterat skriftlig bevisning, fotografier och film.

Tingsrättens bedömning

Det framgår av Marie Jonssons och Lars-Olov Boströms uppgifter, samt
presenterade bilder och film, att det den 24 april 2013 fanns 33 bilder och 1 film
med barnpornografiskt innehåll i Marie Jonssons dator.

Marie Jonsson har förklarat att hon via internet tog emot bilder som en person
skickade till henne och att hon även sett vad olika bilder föreställt. De uppgifter
som Marie Jonsson lämnat medför att det är klarlagt att hon förstått att de bilder
som hon tagit emot var s.k. barnpornografiska bilder och att hon innehaft de på sin
dator.
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När det gäller filmen har Marie Jonsson uppgett att hon inte kände till att hon hade
filmen på sin dator och att hon inte sett den. När det gäller bedömningen av Marie
Jonssons uppsåt kan det konstateras att Marie Jonsson har haft olika bilder med
barnpornografiskt innehåll och att hon inte tagit bort de från sin dator. Marie
Jonsson förefaller ha ett ambivalent förhållningssätt till hur barn kan uppleva att
posera för fotografering. Marie Jonssons agerande medför att det får hållas för visst
att hon åtminstone var medveten om risken att filmen fanns på hennes dator samt att
hon var likgiltig inför detta. Marie Jonsson har därigenom haft ett likgiltighetsuppsåt i förhållande till filmen. Åtalet är därför styrkt.
Frivården har förslagit att Marie Jonsson ska genomgå en frivårdsbehandling –
åklagaren har anslutit sig till den bedömningen och Marie Jonsson har förklarat att
det är ett eventuellt påföljdsval som hon accepterar. Med hänsyn härtill finns det
skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn i förening med föreskrift att Marie
Jonsson ska genomgå den behandling som Frivården anser är lämplig.

Anvisningar för överklagande, Dv 400, se bilaga 2.
Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 17 mars 2014 och vara
ställt till Hovrätten för Nedre Norrland.

Karl-Johan Cavallin

5
GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 1

DOM
2014-02-24

B 110-14

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Gävle
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AM-34529-13
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Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2014-01-14

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÄVLE TINGSRÄTT

Gävle tingsrätt
INKOM: 2014-01-16
MÅLNR: B 110-14
AKTBIL: 1

Box 1194
801 36 GÄVLE

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

1 Jonsson, Britt Marie

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Marie

Studerande
Tolkbehov

Personnr

Medborgare i

Telefon

19620605-7645

Sverige

026-106627,
026106627

Adress

Fredriksdalsvägen 10 B LGH 1203 802 67 GÄVLE
Offentlig försvarare/ombud

Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
BARNPORNOGRAFIBROTT (2102-K4446-13)
Gärning
Marie Jonsson har den 24 april 2013 i Gävle innehaft 33 bilder och 1 film med
barnpornografiskt innehåll varav 4 bilder och filmen skildrar barn som utsatts
för särskild hänsynslös behandling.
Marie Jonsson begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken
Särskilda yrkanden
Förverkande av i beslag tagen hårddisk, bg 2013-2102-BG1093-1:2

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

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Birgitta Fernlund

2014-01-14

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Marie Jonsson
Vittnesförhör med polisinspektör Lars-Olov Boström, polisen Hudiksvall,
angående granskningen av bilder och film, vilket material som granskats, vilka
kriterier som använts vid bedömningen och det resultat som granskningen
utmynnat i. Boström kommer att medta och förevisa ett representativt urval av
de barnpornografiska bilderna.
Skriftlig bevisning
Beslagsprotokoll, fup s. 6-7
Undersökningsprotokoll fup s. 16-19
Granskningsprotokoll fup s. 21-28
Utdrag ur skype-chat, fup s. 29-30, utvisande att Jonsson kommunicerar kring
barnpornografiskt material till styrkande av att Jonsson uppsåtligen innehaft
materialet.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 1 timme

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

www.domstol.se

