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GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 2

DOM
2016-09-09
meddelad i
Gävle

Mål nr: B 1017-16

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Rolf HÅKAN Nordström, 19550624-7591
Björkåsvägen 8
814 91 Furuvik
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Norman
Zedendahl Advokatbyrå Norman AB
Norra Kungsgatan 7A
803 20 Gävle
Åklagare
Kammaråklagare Joakim Johansson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Gävle
Box 1014
801 34 Gävle
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken
2013-08-02 -- 2014-06-26
Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
Särskild föreskrift: Håkan Nordström ska genomgå psykoterapeutisk behandling inom
ramen för FAS.
Frivårdskontor
Frivården Gävle
Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret
Förverkande och beslag
I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (2014-2102-BG1923-1)

Postadress
Box 1194
801 36 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 4

Telefon
Telefax
026-17 67 00
026-17 67 70
E-post: gavle.tingsratt@dom.se
www.gavletingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för de
fotografier och filmsekvenser som visats under huvudförhandlingen.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
Advokat Anders Norman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 637 kr. Av
beloppet avser 726 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska Håkan Nordström återbetala till
staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M.; se bilaga 1.

DOMSKÄL
Håkan Nordström har erkänt brottet.

Ett stort urval av de bilder och filmer som avses med åtalet har visats under
huvudförhandlingen. Chattutdrag hämtade från Håkan Nordströms dator har lästs
upp. Uppgifter som visar att filer skickats från datorn har gåtts igenom.
Sammantaget stöder utredningen Håkan Nordströms erkännande och därmed är
åtalet styrkt.

Frivården har i yttrande föreslagit att Håkan Nordström döms till skyddstillsyn
förenad med föreskrift. Parterna är ense om att frivårdens påföljdsförslag ska följas.
Tingsrätten delar uppfattningen.

Anvisningar för överklagande; se bilaga 2 (DV 400).
Ett överklagande ska ställas till Hovrätten för Nedre Norrland och ha inkommit till
tingsrätten senast den 30 september 2016.

Erland Hesslow

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Joakim Johansson

2016-07-01

1(2)
118
AM-163070-13
506A-19

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Gävle tingsrätt
B 1017-16

GÄVLE TINGSRÄTT
Enhet 2
INKOM: 2016-07-01
MÅLNR: B 1017-16
AKTBIL: 6

Stämningsansökan
Tilltalade
Rolf Håkan Nordström (19550624-7591)
Företräds av advokat Anders Norman.

Ansvarsyrkanden m.m.
BARNPORNOGRAFIBROTT
2102-K15795-14
Håkan Nordström har innehaft 133 bilder och 28 filmer (1 timma och 51
minuter) föreställande barnpornografisk material. En del av materialet har
också Håkan Nordström spridit till andra användare på Skype. Det hände
någon gång mellan den 2 augusti 2013 och den 26 juni 2014 i Furuvik, Gävle
kommun.
Håkan Nordström begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagen dator förverkas från Håkan Nordström enligt 36
kap 2 § brottsbalken: 2014-0700-BG570.1 (Dator).

Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade Håkan Nordström som erkänner brott.

Övrig bevisning
Undersökningsprotokoll dator, fup. sid 4-11
Granskningsprotokoll, fup. sid 148-149

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

Stämningsansökan
Åklagarområde Mitt
Åklagarkammaren i Gävle
Kammaråklagare Joakim Johansson

2016-07-01

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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AM-163070-13
506A-19

Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från Frivården
Förhandlingstid: 1 timma
Åklagaren biträds av utredaren/granskaren Robert Hammargren som förevisar
delar av materialet vid huvudförhandlingen
Vänligen skicka kallelse till förhandlingen till:
Robert Hammargren
Polismyndigheten
Box 625
801 26 Gävle

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

