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GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt
Rotel 4

DOM
2014-03-06
meddelad i
Visby

Mål nr B 217-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Mats Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Lokal åklagare i Visby
Tilltalad
JOHAN Fredrik Gillberg, 830301-0212
Lokstallsgatan 11 Lgh 1102
622 54 Romakloster
Offentlig försvarare:
Advokat Tomas Pettersson
Advokat Gotland AB
S:t Hansgatan 11
621 57 Visby

DOMSLUT
Begångna brott
Barnpornografibrott

Lagrum
16 kap 10a § 1 st 1 p brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
- Särskild föreskrift: Johan Gillberg ska underkasta sig den psykiatriska
behandling som Frivården i samråd med Psykiatrin finner lämplig.
- Särskild föreskrift: Johan Gillberg ska underkasta sig den alkoholavvänjande
behandling Frivården finner lämplig.
Kriminalvården
Frivården Visby
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.

Postadress
Box 1143
621 22 Visby

Besöksadress
Artillerigatan 2 A

Telefon
Telefax
0498-28 14 00
0498-27 97 59
E-post: gotlands.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-11:30
13:00-15:00
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Förverkande och beslag
I beslag tagna hårddiskar och minneskort förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
(Polismyndigheten Gotland; beslagsliggare 2010-0901-BG552-1:1, 3:1 och 11:1).
Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap 13 § och 43 kap 5§ och 8 § andra stycket offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta vara tillämpliga på uppgifter om enkilds
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som finns i läkarintyg, aktbilaga 16
respektive för de bilder och filmer som förebringats vid förhandlingen.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Tomas Pettersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 5150 kr. Av
beloppet avser 4120 kr arbete och 1030 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Johan Gillberg har vidgått att han innehaft påstått antal bilder samt inte satt i fråga
att de är av barnpornografisk art. Han har dock bestritt ansvar på den grunden att
han redan dömts för påstått innehav.

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges i bilaga 1, dock med avstående
från vittnesförhöret med Ulf Frosten Dridi. Johan Gillberg har hörts.

Den dom som Johan Gillberg hänvisat till meddelades den 26 februari 2010 av
Gotlands tingsrätt. Han dömdes då för bl.a. barnpornografibrott bestående i att han
från okänd tidpunkt fram till den 30 december 2008 i sin bostad på Gotland
uppsåtligen innehaft cirka 814 bilder, varav 113 grova, och 18 filmer, varav 17
grova, vilka skildrade barn i pornografisk bild och film. Han hade innehaft bilderna
och filmerna på hårddisken till sin dator samt på cd-skivor, dvd-filmer och
utskrivna på papper. Föremålen förklarades förverkade.

Johan Gillberg har uppgett i huvudsak följande. Han kommer inte ihåg vad som
hände för fyra år sedan. De flesta bilder är dubbletter och som funnits före domen år
2010. Han hade dessförinnan köpt en hårddisk hos datorfirman Databyrå. Därefter
hade han på samma ställe köpt en dator. Efter domen har han dock inte laddat ned
barnporr.
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Tingsrättens bedömning

Av gjorda beslag och hållna vittnesförhör finner tingsrätten styrkt att Johan Gillberg
innehaft 4 849 barnpornografiska bilder, varav 81 på hårddisken till en fast dator,
4 758 på hårddisken till en laptop samt 10 på ett minneskort till en kamera. Det har
framkommit att de barnpornografiska bilderna i det tidigare målet förstörts efter
förverkande. Johan Gillberg måste därför, om någon av bilderna som nu är i fråga
även förekom i nämnda mål, hämtat hem dem via datornätet på nytt eller på annat
sätt skaffat sig tillgång till dem och sålunda innehaft dem vid det i åtalet angivna
tillfället. Han ska således fällas till ansvar helt i enlighet med åtalet. Gärningen är
att bedöma som barnpornografibrott, som inte är ringa.

Påföljdsfrågan

Johan Gillberg förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret. Genom den
ovan angivna domen dömdes han för åverkan, barnpornografibrott, ringa
narkotikabrott och brott mot knivlagen till skyddstillsyn med föreskrift att
underkasta sig den psykiatriskabehandling som Frivården i samråd med Psykiatrin
fann lämplig. Därefter dömdes han den 23 november 2010 på nytt till skyddstillsyn
för tillgrepp av fortskaffningsmedel och försök till sådant brott. I den förstnämnda
domen angavs att Johan Gillberg såväl vid barnpornografibrottet som vid
undersökningen led av allvarlig psykisk störning.

I ett i detta mål inhämtat s.k. § 7-intyg görs samma bedömning som tidigare
angående den allvarliga psykiska störningen. I intyget anges bl.a. följande. Johan
Gillberg har en betydande funktionsnedsättning i form av autismspektrumstörning
och ett svårt alkoholberoende liksom svår ångest och en del gränspsykotiska
upplevelser. Denna torde vara av den art och grad att den motsvarar en allvarlig
psykisk störning i lagens mening. Han är dock väl uppknuten i öppenvård och något
behov av rättspsykiatrisk slutenvård bedöms ej föreligga. Om rätten så finner
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lämpligt rekommenderas som påföljd skyddstillsyn med föreskrift om fortsatt
kontakt med psykiatrin, eventuellt med ytterligare någon form av
missbruksbehandling, sådan finns att tillgå.

I ett frivårdsyttrande anges att Johan Gillberg inte anses lämplig att utföra
samhällstjänst.

Johan Gillberg har återfallit i barnpornografibrott. Detta ligger emellertid relativt
långt tillbaka i tiden. Det finns därför inte skäl för ett fängelsestraff. Av
personutredningen kan utläsas att Johan Gillberg är i riskzonen för återfall i brott.
Han bör därför ådömas en ny skyddstillsyn med föreskrifter rörande psykiatrisk
vård och alkoholavvänjande behandling.

Övriga frågor

Johan Gillberg har medgett förverkandeyrkandet. Då grund finns för yrkandet ska
det bifallas.

Sekretess gör alltjämt råda för de barnpornografiska bilderna i målet samt för vad
läkarintyget innehåller utöver bedömning på s. 1.

På grund av Johan Gillbergs personliga och ekonomiska förhållanden ska
försvararkostnaden helt stanna på staten.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Dv 400.
Överklagande senast den 27 mars 2014 ställs till Svea hovrätt men ges in till
tingsrätten.

På tingsrättens vägnar

Sture Stenström

Bilaga 1
Lokal åklagare i Visby
Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg

1(2)
50
AM-134394-10
102F-2

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2013-07-01

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 4

Gotlands tingsrätt

INKOM: 2013-07-01
MÅLNR: B 217-12
AKTBIL: 3

Box 1143
621 22 VISBY

TR mål: B 217-12
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Johan

1 Gillberg, Johan Fredrik
Personnr

Medborgare i

Telefon

19830301-0212

Sverige

0498-216915

Tolkbehov

Adress

Klinte Sicklings 195 623 76 KLINTEHAMN
Offentlig försvarare/ombud

Pettersson, Tomas, Advokat Gotland AB, S:t Hansgatan 11, 621 57 VISBY
Frihetsberövande m.m.

Gripen 2010-08-26 kl 18:20, Anhållen 2010-08-27 kl 00:19, frigiven 2010-08-28 kl
09:43
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
BARNPORNOGRAFIBROTT (0901-K5657-10)
Gillberg har innehaft 4849 stycken barnpornografiska bilder. Det var den 26
augusti 2010 i bostaden Klinte Sicklings 195 i Klintehamn inom Region
Gotland.
Gillberg begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
16 kap 10a § 1 st brottsbalken
Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagna två hårddiskar och ett minneskort skall förklaras
förverkade (BLG 2010-0901-BG552-1:1, 3:1 och 11:1).
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Johan Gillberg

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 1267
62123 VISBY

Norra Hansegatan 2 B

114 14

registrator.lok-visby@aklagare.se

Telefax

0498-24 72 12

Ansökan om stämning
Lokal åklagare i Visby
Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg

2013-07-01

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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Vittnesförhör med Ulf Forsten Dridi, krinsp Johan Karlström och pinsp Anna
Larsdotter angående barnpornografibrott till styrkande av att Johan Gillberg är
innehavare till bilderna, hur hans datorer och minneskort undersökts och vad
som påträffats samt att det vid granskningen påträffats 4849 st
barnpornografiska bilder. Johan Karlström redogör för vad som undersökts
och påträffats samt vad som påträffats och återlämnats i tidigare mål av samma
karaktär och Anna Larsdotter redogör för granskningen och i samband med
hennes vittnesförhör åberopas syn av det barnpornografiska materialet.

Skriftlig bevisning
Beslagsprotokoll s 11-23 i fup, granskningsprotokoll daterade den 21
november 2012 s 1-6 i tilläggsprotokoll, rättat granskningsprotokoll över
beslag BG 552-3:1, undersökningsprotokoll s 26-27 i fup,
undersökningsprotokoll s 30-31i fup och undersökningsprotokoll s 34-35 till
styrkande av att Johan Gillberg innehaft barnpornografiska bilder och att
tidigare beslag förverkats och inte hävts till Gillberg
Handläggning
Behov av teknisk utrustning i rätten: dator att förevisa barnpornografi på.

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

