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2009-11-19
meddelad i
Örebro

Mål nr B 906-09

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Extra åklagare Stig Carlén
Åklagarkammaren i Örebro
Målsägande
Sekretess A, se domsbilaga 1
Ombud och målsägandebiträde:
Advokat Åsa Hjelte
Advokatfirman Glimstedt i Örebro län HB
Box 272
701 45 Örebro
Tilltalad
LEIF Elis Conny Gustavsson, 610420-6674
Box 187
701 43 Örebro
Offentlig försvarare:
Advokat Gun A Hedlund
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro

DOMSLUT
Lagrum
6 kap 2 § 2 st brottsbalken

Begångna brott
Sexuellt tvång
Påföljd m.m.
Fängelse 9 månader
Andra lagrum som åberopas
29 kap 5 § 1 st 5 p brottsbalken

Postadress
Box 383
701 47 Örebro

Besöksadress
Drottninggatan 5

Telefon
Telefax
019-16 63 00
019-16 63 35
orebro.tingsratt@dom.se
E-post:
www.orebrotingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
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Skadestånd
Leif Gustavsson ska utge skadestånd till målsäganden Sekretess A med 36 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 december 2008 till dess
betalning sker.
Sekretess
Tingsrätten förordnar att sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska bestå för de uppgifter som förebringats inom stängda
dörrar och som kan röja målsägandens identitet samt beträffande uppgift om
målsägandens identitet i domsbilaga 1 till denna dom. Detta innefattar
identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att målsägandens identitet kan
klarläggas. Sekretessen ska också bestå för uppgifter i vid huvudförhandlingen inom
stängda dörrar förebringade handlingar och i bild- och ljudupptagningar som spelats in
inom stängda dörrar. Vidare ska sekretessen bestå för det inspelade förhör som
förevisats vid huvudförhandlingen.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Gun A Hedlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 10 350 kr. Av
beloppet avser 8 280 kr arbete och 2 070 kr mervärdesskatt.
2. Åsa Hjelte tillerkänns ersättning av allmänna medel med 6 450 kr. Av beloppet
avser 5 160 kr arbete och 1 290 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

3
ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2009-11-19

B 906-09

YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar å Leif Gustavsson för i första hand sexuellt tvång och i
andra hand för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning under följande,
vid huvudförhandlingen justerade, gärningspåstående.
Gustavsson har den 29 december 2008 strax utanför Kilsmo genomfört en
sexuell handling med målsäganden genom att otillbörligt utnyttja att målsäganden, med hänsyn till omständigheterna, befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, alternativt förmått målsäganden att företa en sexuell handling genom
att allvarligt missbruka att målsäganden befunnit sig i beroendeställning till
honom. Gustavsson har därvid stannat den färdtjänstbuss han haft att köra
målsäganden i, dragit ner sina byxor och kalsonger, tagit tag i målsägandens
han och vid två tillfällen fört den till sin penis samtidigt som han uppmanat
målsäganden att ta och känna på hans penis. Målsäganden har därefter förmåtts onanera åt Gustavsson i några minuter. Målsäganden som varit fastspänd i bussen, har på grund av handikapp varit beroende av Gustavsson för
att kunna ta sig hem och för att kunna förflytta sig.
Lagrum
1. 6 kap 2 § 2 st brottsbalken
2. 6 kap 3 § brottsbalken
Målsäganden Sekretess A, som biträder åtalet, har yrkat skadestånd enligt domsbilaga 2.
Leif Gustavsson har underkastat sig ansvar för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Han har medgett att utge skadestånd till målsäganden Sekretess A
med 34 000 kr, varav 30 000 kr för kränkning och 4 000 kr för sveda och värk.
DOMSKÄL
Skuld
Uppspelning har skett av inspelat förhör med målsäganden Sekretess A. Leif Gustavsson har hörts över åtalet. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med
Miamarie Forsberg Björklund.

4
ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2009-11-19

B 906-09

Leif Gustavsson har erkänt att han förfarit på sätt som åklagaren påstått, dock att
han endast vid ett tillfälle fört målsäganden händer mot sin penis. Hans erkännande
vinner stöd av hans egen berättelse och övrig utredning. Av Leif Gustavssons berättelse framkommer att han först förde en av målsäganden Sekretess A:s händer mot
sin penis och sedan även den andra, således två gånger.
Av den skriftliga bevisningen framgår att målsäganden Sekretess A är begåvningshandikappad och har balanssvårigheter. Hon har bedömts tillhöra personkrets 1 enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är enligt
tingsrättens mening klarlagt att målsäganden saknat förmåga att värna sin sexuella
integritet och att detta har sin grund i hennes begåvningshandikapp. Tingsrätten
anser att hon av den anledningen och i den aktuella situationen har befunnit sig i ett
hjälplöst tillstånd, vilket Leif Gustavsson insett och på ett otillbörligt sätt utnyttjat.
Åtalet är således styrkt och gärningen är att bedöma som sexuellt tvång.
Påföljd
Leif Gustavsson är 48 år gammal och lever, såvitt framkommit, under ordnade sociala förhållanden. Han har sedan 1991 bedrivit egen taxiverksamhet och har kört
såväl skolskjuts som färdtjänst. Efter den inträffade händelsen anlitas han inte längre för körningar och måste därför avveckla sin verksamhet. Hans revisor avvecklar
nu bolaget.
Den brottslighet som Leif Gustavsson har gjort sig skyldig till är av allvarligt slag,
särskilt eftersom det är fråga om ett offer som har stora svårigheter att göra sig förstådd och förmedla sig med omvärlden. Även om det inte finns anledning att tro att
gärningen föregåtts av någon särskild planering bör avseende fästas vid att Leif
Gustavsson valde ut sitt offer av det skälet att han trodde att hon snabbt skulle
glömma. Tingsrätten anser sammantaget att den gärning som Leif Gustavsson gjort
sig skyldig till är av sådan art att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i
fråga. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten att Leif Gustavsson till följd av gär-
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ningen nödgats avveckla sin verksamhet och inte heller i framtiden kan förväntas
fortsätta arbeta inom samma bransch. Påföljden bestäms till fängelse nio månader.
Skadestånd
Leif Gustavsson har medgett att utge skadestånd till målsäganden Sekretess A med
30 000 kr för kränkning och 4 000 kr för sveda och värk.
Avgörande för storleken på den kränkningsersättning som ska utgå är omständigheterna i det enskilda fallet. Tingsrätten anser att målsäganden Sekretess A får anses
skäligen tillgodosedd med det medgivna beloppet.
Av utredningen i målet är det visat att målsäganden efter händelsen är rädd och osäker samt att hon blir spänd i vissa situationer med en efterföljande huvudvärk. Det
har vidare framkommit att målsäganden under veckorna efter händelsen duschade
upp till åtta gånger per dag och tvättade sig ihärdigt samt att det har blivit problem
med toalettbestyr eftersom det bara är vissa som numera får hjälpa målsägande med
det. Vidare har det upplysts att målsäganden vägrar resa med taxi om föraren är en
medelålders man.
Mot bakgrund av vad som framkommit om målsägandens Sekretess A:s besvär efter
händelsen anser tingsrätten att skälig ersättning för sveda och värk bör bestämmas
till 6 000 kr.
Övrigt
Leif Gustavsson ska åläggas att betala föreskriven avgift enligt lagen om brottsofferfond.
Med hänsyn till vad som framkommit om Leif Gustavssons ekonomiska förhållan-
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den ska kostnaderna för hans försvar och målsägandebiträdet stanna på staten.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV 400)
Överklagande, ställt till Göta hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 10 december 2009.
På tingsrättens vägnar

Marinette Andersson

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

www.domstol.se

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

skäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

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 dom-

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.
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