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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Caroline Fransson
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Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Målsägande
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Anders Larsson
Göteborgs Advokatbyrå AB
Box 11145
404 23 Göteborg
Tilltalad
Lars-Göran Karlsson, 470709-5230
Frihetsberövande: Häktad
Sandhamnsgatan 1 C
421 66 Västra Frölunda
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Högström
Advokaterna Högström, Gabrielson & Elgmark AB
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

DOMSLUT
Begångna brott
1. Våldtäkt mot barn

Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
i dess lydelse före den 1 juli 2013.

2.

6 kap 6 § 1 st brottsbalken
i dess lydelse före den 1 juli 2013.

Sexuellt övergrepp mot barn

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år
Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 02
031-701 13 02
gbg.tingsratt@dom.se
E-post:
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Skadestånd
Lars-Göran Karlsson ska utge skadestånd till Sekretess M med 175 000 kr, jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2011 till dess betalning
sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagen sexleksak förklaras förverkad. Beslaget ska bestå.
(Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsnr 2013-1400-12246-13, p 2).
Häktning m.m.
Lars-Göran Karlsson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga
kraft mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar
och som kan röja målsägandens och vittnet Sekretess V:s identitet. Detsamma ska gälla
för målsägandens, målsägandens närståendes samt vittnets identitetsuppgifter i bilaga 4
till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Anders Högström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 61 513 kr. Av
beloppet avser 12 303 kr mervärdesskatt.
2. Anders Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 36 406 kr. Av beloppet avser 7 281 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Målsägandens skadeståndsyrkanden, se bilaga 2.

FRIHETSBERÖVANDE

Lars-Göran Karlsson har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna
dom, varit berövad friheten som anhållen och häktad från den 1 oktober 2013.

Tingsrätten har vid huvudförhandlingens slut hävt åklagarens tillstånd att meddela
restriktioner.

BAKGRUND

Lars-Göran Karlsson och hans fru har fungerat som jourfamilj åt barn i 18-19 års
tid.

Målsäganden, som idag är 15 år gammal, omhändertogs av socialtjänsten strax efter
att hon föddes och med anledning av att hon var skadad vårdades hon den första
tiden hos Lars-Göran Karlssons familj då hans fru har sjukvårdskompetens. Vid ca
sex månaders ålder placerades målsäganden hos en annan fosterfamilj men LarsGöran Karlssons familj fortsatte fungera som avlastningsfamilj till målsäganden.
Hon var därför hos Lars-Göran Karlssons familj ungefär varannan helg under de
första åren. Därefter var hon hos Lars-Göran Karlssons familj ungefär en helg i
månaden samt under vissa lov fram till sommaren 2011. Den 9 juni 2013 berättade
målsäganden om de aktuella händelserna för sin fostermamma som kontaktade
socialtjänsten, varefter socialtjänsten gjorde en polisanmälan.
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Av utredningen i målet framgår att målsäganden är diagnostiserad med en lindrig
utvecklingsstörning, varför hon i nuläget har en kognitiv utvecklingsnivå som högst
en tioåring. Vidare framgår att det är viktigt för henne med kontinuitet, viss struktur
och personer som hon kan känna sig trygg hos.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Åtalspunkten 1

Lars-Göran Karlsson har erkänt gärningen men gjort gällande att den inte bör
bedömas som grov.

Närmare hörd har han uppgett att målsäganden inte har befunnit sig i någon
beroendeställning, att gärningarna inte har skett på hans initiativ då han har blivit
frestad av målsäganden samt att han inte har visat särskild hänsynslöshet. Han har
bestritt att han har orsakat målsäganden kroppsskada och att han har begått
gärningarna med uppsåt.

På åklagarens begäran har två inspelade barnförhör, en ljudfil och en
videoupptagning, med målsäganden spelats upp. Vidare har vittnesförhör hållits
med målsägandens fostermamma samt Kerstin Larsson, samtalsterapeut vid Barnoch ungdomshabiliteringen Lundbystrand angående målsägandens diagnos.

Tingsrättens bedömning

Genom Lars-Göran Karlssons erkännande och övrig utredning är gärningen
bevisad. Fråga är hur gärningen ska rubriceras. Åklagaren har gjort gällande att
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handlingarna ska bedömas som grov våldtäkt mot barn medan Lars-Göran Karlsson
har hävdat att de ska rubriceras som våldtäkt mot barn.

Enligt 6 kap. 4 § brottsbalken döms den som har samlag med ett barn under 15 år
eller med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag för
våldtäkt mot barn.

Vid bedömningen av om det föreligger ansvar för grov våldtäkt mot barn enligt 6
kap. 4 § tredje stycket brottsbalken, i sin lydelse före den 1 juli 2013, ska särskilt
beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om
fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller
om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller
annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Våldtäkt mot barn är ett uppsåtligt brott. För ansvar krävs uppsåt beträffande alla
objektiva brottsrekvisit utom åldern. Eftersom samtycke från barnet inte fritar från
ansvar, saknar gärningsmannens felaktiga tro att ett samtycke faktiskt förelåg
betydelse vid uppsåtsbedömningen. När det gäller större barn, än vad som nu är
fallet, kan frivillighet dock få betydelse.

Av utredningen i målet framgår att målsäganden var 11-13 år gammal då
händelserna inträffade. Trots den utvecklingsnivå som målsäganden hade med
anledning av att hon har en lindrig utvecklingsstörning finner inte tingsrätten att hon
har varit mycket ung vid gärningstillfällena. Åldern är inte heller ensamt avgörande
för frågan om Lars-Göran Karlssons handlande är att bedöma som grovt utan det
bör bedömas med hänsyn tagen till samtliga föreliggande omständigheter.
Tingsrätten finner det inte styrkt att Lars-Göran Karlsson har orsakat målsäganden
kroppsskada med anledning av det inträffade. Det har inte heller framkommit att
målsäganden ska ha haft några faktiska problem att värja sig. Vidare har de av Lars-
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Göran Karlsson anförda uppgifterna om att målsäganden vid ett antal av de
inträffade tillfällena själv har lagt sig hos honom inte ifrågasatts. Det får dock anses
vara en försvårande omständighet att målsäganden lider av en lindrig
utvecklingsstörning och att Lars-Göran Karlssons familj har fått ett förtroende från
samhället för att fungera som kontaktfamilj.

Trots den försvarsställning som målsäganden befunnit sig i finner tingsrätten
sammantaget att det saknas förutsättningar att bedöma de sju nu omnämnda
handlingarna på annat sätt än som våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första stycket
brottsbalken (i dess lydelse före den 1 juli 2013).

Åtalspunkten 2

Lars-Göran Karlsson har erkänt gärningen men gjort gällande att gärningarna bör
bedömas som sexuellt övergrepp mot barn. Han har närmare hörd uppgett att han
inte minns vid hur många tillfällen detta har skett men att det kan ha rört sig om
fyra tillfällen som han tidigare uppgett i polisförhör.

Tingsrättens bedömning

Genom Lars-Göran Karlssons erkännande och övrig utredning är åtalet styrkt. Även
i detta fall är frågan hur gärningen ska rubriceras då åklagaren har gjort gällande att
handlingarna ska bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn medan LarsGöran Karlsson har hävdat att de ska rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn.

I 6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken finns bestämmelsen om grovt sexuellt
övergrepp mot barn. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om
fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller
om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller
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annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Dessa omständigheter är endast
exempel på omständigheter som bör ingå i en helhetsbedömning.

Även i denna del finner inte tingsrätten, med hänsyn till den bedömning som
tingsrätten gjort under åtalspunkten 1, att det föreligger skäl att göra någon annan
bedömning än att de aktuella handlingarna är att anses som sexuellt övergrepp mot
barn enligt 6 kap. 6 § första stycket brottsbalken (i dess lydelse före den 1 juli
2013).

Påföljdsfrågan

Lars-Göran Karlsson är 66 år och tidigare ostraffad. Han lever under socialt
ordnade förhållanden. Det har vidare framkommit att han är mycket ångerfull inför
det som hänt.

Yttrande från frivården har inhämtats av vilket det framgår att frivården föreslår att
Lars-Göran Karlsson bör genomgå Kriminalvårdens forskningsbaserade Relation
och samlevnadsprogram (ROS) som finns på både anstalt och i frivård. Frivården
har även funnit att Lars-Göran Karlsson är lämplig att utföra samhällstjänst vilket
Lars-Göran Karlsson har samtyckt till.

Straffskalan för våldtäkt mot barn är fängelse från två år upp till sex år och
straffskalan för sexuellt övergrepp mot barn är fängelse upp till två år. De nu
aktuella brotten är både till sin art och till straffvärde av sådan karaktär att
presumtionen för ett fängelsestraff är mycket stark. Trots att det inte framkommit
att gärningarna har skett under hot eller våld finner tingsrätten med hänsyn till
målsägandens låga ålder, lindriga utvecklingsstörning och försvarsställning samt
antalet tillfällen, att gärningarnas straffvärde är sådant att någon annan påföljd än
fängelse inte kan komma ifråga.
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Vid bestämmande av straffets längd bör viss hänsyn tas till Lars-Göran Karlssons
ålder och att gärningarna har skett sedan en tid tillbaka. Fängelsestraffets längd ska
bestämmas till 3 år.

Skadeståndsfrågan

Lars-Göran Karlsson har medgett att han är skadeståndskyldig i förhållande till
målsäganden men har ansett att de yrkade beloppen är för höga. Han har medgett att
utge 150 000 kr för kränkningen medan beloppet för sveda och värk har bestritts.

Tingsrätten finner med beaktande av bl.a. brottsoffermyndighetens praxis att
ersättningen för kränkning ska bestämmas till skäliga 150 000 kr, och ersättningen
för sveda och värk till skäliga 25 000 kr.

Förverkandefrågan

Lars-Göran Karlsson har medgett yrkandet som ska bifallas.

Häktningsfrågan

Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Lars-Göran Karlsson ska därför
kvarbli i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess

Med hänsyn till målets karaktär och då målsäganden eller närstående till
målsäganden kan lida men av offentlighet ska sekretessen för uppgifter i målet, dels
avseende handlingar i akten, dels för de uppgifter som förebringats vid
huvudförhandlingen inom stängda dörrar, som kan röja målsägandens och
målsägandens närståendes identitet bestå.

9
GÖTEBORGS TINGSRÄTT

DOM

B 7807-13

Avdelning 2

Övriga frågor

Skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden följer av lag.

Med hänsyn till straffets längd ska kostnaderna för försvararen och
målsägandebiträdet stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 400)
Överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till
tingsrätten senast den 5 december 2013.

Staffan Rydholm

Avräkningsunderlag finns i akten

Bilaga 1
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Bilaga 3

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
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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.
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