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2011-12-01

Påföljd m.m. 

Andra lagrum som åberopas

Följande åtal ogillas 
Försök till köp av sexuell tjänst , åtalspunkt 3
Köp av sexuell tjänst , åtalspunkt 4

1. 
2. 

Rotel 1:1

Vapenbrott4. 9 kap 1 § 1 st vapenlagen (1996:67)

Fängelse 1 år

29 kap 5 § 1 st 5 p

Skadestånd

Förverkande och beslag

Brottsofferfond

Ersättning
Per Durling tillerkänns ersättning av allmänna medel med 95 879 kr. Av beloppet 
avser 67 628 kr arbete, 8 560 kr tidsspillan, 515 kr utlägg och 19 176 kr 
mervärdesskatt.
Susanne Ullén tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som 
målsägandebiträde med 122 507 kr. Av beloppet avser 38 011 kr arbete, 46 782 kr 
tidsspillan, 13 213 kr utlägg och 24 501 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

Stefan Svensson ska utge skadestånd till Rebecca Lemon med 45 000 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 september 2010 till dess betalning
sker samt med 15 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 oktober 2010 till 
dess betalning sker.

I beslag tagen pistol förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten 
Stockholms län beslagsliggare nr 2011-0150-BG31-1).

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har yrkat ansvar enligt följande. 

 

1. VÅLDTÄKT 

Stefan Svensson har den 26 september 2010 haft samlag med Rebecka Lemon mot 

hennes vilja i ett radhus vid Torplyckegränd i Vällingby trots att hon på grund av 

drogpåverkan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och Stefan Svensson på ett 

otillbörligt sätt utnyttjat detta. 

Lagrum: 6 kap 1 § andra stycket brottsbalken 

 

2. KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN 

Stefan Svensson har vid flera tillfällen under tiden juli-september 2010, i radhuset 

vid Torplyckegränd i Vällingby, köpt sexuella handlingar som samlag och oralsex 

av Rebecka Lemon, född 1994, trots att han har känt till att hon inte fyllt 18 år. 

Ersättningen har bestått i att han betalt hennes resa från ett behandlingshem, där hon 

vistades, till Stockholm, gett henne pengar, bjudit henne på narkotika, alkohol samt 

mat och husrum.  

 

Stefan Svensson har vid flera tillfällen under samma tid och på samma plats och 

med samma ersättning som ovan även köpt sexuell handling av Rebecka Lemon 

genom att titta på när hon haft sexuella handlingar med andra kvinnor trots att han 

känt till att hon inte fyllt 18 år. 

Lagrum: 6 kap 9 § brottsbalken 

 

3. FÖRSÖK TILL KÖP AV SEXUELL TJÄNST 

Stefan Svensson har vid något tillfälle under tiden 26-27 september 2010l, i 

radhuset vid Torplyckegränd i Vällingby, försökt att köpa sexuell tjänst i form av 

oralsex med Auesta Lamiro genom att erbjuda henne 200 kr. Fara för brottets 

fullbordan har förelegat eller endast på grund av tillfälliga omständigheter varit 

utesluten.  

Lagrum: 6 kap 11 § och 23 kap 1 § brottsbalken 

 

4. KÖP AV SEXUELL TJÄNST 

Stefan Svensson har vid något tillfälle under tiden 25-27 september 2010 köpt 

sexuell tjänst av William Jonasson i form av oralsex genom att ersätta honom med 

alkohol, mat och husrum.  

Lagrum: 6 kap 11 § brottsbalken 
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5. NARKOTIKABROTT 

Stefan Svensson har vid i vart fall två tillfällen i augusti-september månad 2010 i 

Vällingby försett Rebecka Lemon med kontanter, 3 600 kr, så att hon kunde 

anskaffa narkotika i form av kokain (4 bollar á 0,5 gram) och cannabis (10 gram) 

som de sedan gemensamt brukat tillsammans med ytterligare några personer i 

radhuset vid Torplyckegränd i Vällingby. 

Lagrum: 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) 

 

6. Vapenbrott 

Stefan Svensson har uppsåtligen eller av oaktsamhet med början under 2010 och 

med avslutning den 2 maj 2011 olovligen innehaft en pistol i sin bostad vid 

Torplyckegränd i Vällingby. 

Lagrum: 9 kap. 1 § vapenlagen (1968-57) 

 

Åklagaren har yrkat förverkande av en i beslag tagen pistol (Beslagsnummer 2011-

0510-BG31-1). 

 

Rebecka Lemon, som biträder åtalet, har i anslutning till åtalspunkterna nr 1 och 2 

yrkat skadestånd med 115 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 95 000 kr från 

den 26 september 2010 och på 20 000 kr från den 1 oktober 2010 allt till dess 

betalning sker.  

 

 

DOMSKÄL 

ANSVARSFRÅGOR 

INSTÄLLNING OCH UTREDNING 

Stefan Svensson har förnekat samtliga gärningar med undantag för påstått 

vapenbrott. Beträffande vapenbrottet har han vidgått de faktiska omständigheterna 

men bestritt ansvar.  

 

På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Rebecka Lemon samt 

vittnesförhör med Inga Grundel, Sofie Ekström, Auesta Lamiro, William Jonasson, 

Jill Wiman, Michelle Abellar, Jennifer Åberg, Sofie Wirström och Anna Larsson. 
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Såväl åklagaren som Stefan Svensson har åberopat viss skriftlig bevisning.  

 

 

BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNINGEN 

 

Rebecka Lemon var vid tiden för de åtalade gärningarna 16 år och hade sedan lång 

tid varit omhändertagen enligt LVU bl.a. på grund av missbruksproblem. I juli 2010 

var hon familjehemsplacerad i Stockholm men omhändertogs av polis i samband 

med Pridefestivalen och fördes då till behandlingshem i Örebro. Från den 5 augusti 

2010 vistades hon på Brättegården i Vänersborg fram till den 7 september 2010 då 

hon avvek från behandlingshemmet. Hon höll sig sedan undan fram till den 21 

december 2010 då hon omhändertogs igen. Anmälan om bl.a. påstådda våldtäkt 

gjordes den 10 januari 2011.  

 

Stefan Svensson och Rebecka Lemon fick kontakt med varandra under sommaren 

2010 på QX, som är en hemsida på Internet för främst homosexuella. Rebecka 

Lemon är lesbisk och hade en egen kontaktsida på QX. Stefan Svensson var 

intresserad av sexuella möten varför han sökte kontakter både på QX och på 

kontaktsidan Bodycontact. På QX använde han sig av en kontaktsida med 

profilnamnet LenaLena.  

 

Det är ostridigt att Stefan Svensson och Rebecka Lemon hade kontakt med varandra 

under den tid som åtalet omfattar, dvs. från juli till och med i vart september 2010, 

och att de träffades i Stefan Svenssons bostad samt att Rebecka Lemon hade 

sexuellt umgänge med andra kvinnor i Stefan Svenssons närvaro i bostaden. Det är 

också ostridigt att Stefan Svensson betalade Rebecka Lemons tågbiljett då hon 

avvek från Brättegården och att han även bistod henne med pengar.  

 

Stefan Svenssons inställning i målet har tingsrätten sammanfattningsvis uppfattat 

som följande. Han har aldrig dolt sin identitet för dem han har haft kontakt med, 
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även om han i något sammanhang kallat sig för Peter i kontakterna på nätet och inte 

heller talat om att han var polis. Han har givit ut sina vanliga telefonnummer. 

Kontaktsidan på QX skapades tillsammans med en kvinna som var intresserad av de 

skulle träffa lesbiska eller bisexuella kvinnor. Han har inte utgett sig för att vara 

kvinnan men kan ha sagt att han var hennes man. Han och Rebecka Lemon hade 

regelbundet kontakt bl.a. genom SMS och telefonsamtal och han uppfattade henne 

som en bra tjej. Han visste att hon var föremål för samhällsvård men förstod inte att 

hon var yngre än 18 år. Att han hjälpte henne med tågbiljett berodde på att hon 

uppgav att hon var färdigvårdad och inte hade pengar att åka tillbaka till Stockholm. 

Han ville därför hjälpa henne och hon betalade sedan tillbaka pengarna. Rebecka 

Lemon bodde inte hos honom men hon sov över vid några tillfällen och 

behandlades då som en gäst i huset. Rebecka Lemon ville ha sexuella kontakter med 

andra kvinnor och hon var drivande i sökandet. De diskuterade att ha sex med andra 

och att han då skulle se på men de var ense om att han inte skulle ha sex med henne 

eftersom hon inte var intresserad av män. Han har aldrig haft sex med henne och det 

har aldrig varit tal om sex mot betalning. Han har inte heller bjudit henne på alkohol 

eller narkotika. Han har inte haft någon narkotika i hemmet. Enligt hans uppfattning 

är de påståenden som gjorts lögner. Han bröt kontakten med Rebecka Lemon i 

slutet av september 2010 efter det att han hade upptäckt att hon hade tagit starka 

värktabletter som han hade fått förskrivna av läkare och som han förvarade i 

badrummet. I oktober 2010 utsattes han för utpressningsförsök av Rebecka Lemon , 

hon hade även tagit kontakt med hans dotter och hotat henne. Rebecka Lemon tog 

återigen i december kontakt med honom och försökte pressa honom på pengar. Han 

tror att hon hittade på påståendet om våldtäkt för att få pengar av honom.  

 

Åtalet bygger i huvudsak på vad Rebecka Lemon och vittnena har berättat. Av 

betydelse är därför deras trovärdighet.  

 

Rebecka Lemon har givit ett trovärdigt intryck och det har framstått som att hon 

ärligt velat berätta vad hon anser har ägt rum och om hur hon själv har agerat. 
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Lämnade uppgifter präglas inte av några överdrifter och hon har varit noggrann med 

att påpeka när hon har varit osäker. Det kan visserligen konstateras att hon, efter 

den påstådda våldtäkten, har tagit kontakt med Stefan Svensson och försökt att 

pressa honom på pengar samt även kontaktat hans dotter. Detta kan tala för att hon 

har hittat på vad som påstås ha hänt. Det kan också framstå som rimligt att hon efter 

den påstådda händelsen borde ha kontaktat polis. Emellertid framstår inte hennes 

agerande som märkligt eftersom hon då ville hålla sig undan polisen och var i behov 

av pengar eftersom hon var inne i ett aktivt missbruk. Hennes agerande kan därför 

inte i någon avgörande mån förringa trovärdigheten av hennes uppgifter. Samtidigt 

står det klart att hon på grund av sitt missbruk inte har helt klara minnesbilder, 

speciellt ifråga om tidsangivelser, varför hennes uppgifter får bedömas med viss 

försiktighet. Avgörande är i vad mån hennes uppgifter får stöd av övriga vittnen.  

 

När det gäller de personer i övrigt som har hörts i målet kan följande konstateras. 

Sofie Ekström, som då var 19 år och hade smeknamnet Dangi, är kamrat till 

Rebecka Lemon och har ostridigt varit hemma med henne hos Stefan Svensson vid 

två tillfällen. Michelle Abellar, som var 18 år, och Rebecka Lemon hade ett 

förhållande med varandra under september 2010, även hon har varit hemma med 

Rebecka Lemon hos Stefan Svensson. Auesta Lamiro, som var 19 år,fick kontakt 

med Stefan Svensson genom QX, hon kände inte Rebecka Lemon och de har inte 

haft kontakt efter händelserna. Vid tiden för träffen i Stefan Svenssons bostad var 

hon på ett behandlingshem tillsammans med William Jonasson, som också var 19 

år. Inte heller William Jonasson kände Rebecka Lemon. Jennifer Åberg, som var 18 

år, lärde känna Rebecka Lemon under Pridefestivalen 2010 och de blev sedan 

vänner. Hon har varit hemma hos Stefan Svensson vid ett tillfälle. Sofie Wirström, 

som var 18 år,hade tidigare fått kontakt med Stefan Svensson genom QX och de har 

haft sexuellt umgänge med varandra. Sofie Wirström hade under september vid 

något tillfälle varit hos Stefan Svensson med sin väninna Mimmi Arland, som inte 

har kunnat höras i målet. Av Stefan Svenssons egna uppgifter har framgått att han 

och Mimmi Arland också har haft egna kontakter. Sofie Wirström kände inte 
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Rebecka Lemon men var kamrat med Sofie Ekström sedan tidigare. Jill Wiman, 

som var 30 år, fick kontakt med Stefan Svensson på QX och hade vid ett tillfälle 

sexuellt umgänge med Rebecka Lemon i Stefan Svenssons bostad. Även Anna 

Larsson är en kvinna, då 27 år, som Stefan Svensson har träffat efter kontakt på 

BodyContact. Hon har inte träffat några av de övriga personerna. Inga Grundel har 

tidigare varit stödperson åt Rebecka Lemons familj och hade under den aktuella 

perioden telefonkontakt med Rebecka Lemon.  

 

Flera av de hörda personerna har således inte haft någon närmare relation med 

Rebecka Lemon. Det finns inte något som tyder på att Auesta Lamiro, William 

Jonasson eller Sofie Wirström har haft kontakt med henne efter händelserna. Även 

beträffande Sofie Ekström, Jennifer Åberg och Michelle Abellar anser tingsrätten 

att det är uteslutet att de efteråt skall ha talat sig samman om att beljuga Stefan 

Svensson. De uppgifter de har lämnat i målet har varit individualiserade och skiljt 

sig åt i detaljer på ett sätt som klart talar mot att de lämnade uppgifterna skulle vara 

efterhandskonstruktioner.  

 

Som tingsrätten närmare redogör för under bedömningen av respektive 

gärningspåstående kan konstateras att vittnena oberoende av varandra har lämnat 

uppgifter om att Stefan Svensson har hanterat narkotika och även varit drivande i 

olika sexuella aktiviteter. Flera uppgifter talar också klart mot att hans relation med 

Rebecka Lemon har varit av den frivilliga och jämbördiga karaktär han har velat ge 

sken av. När det gäller profilnamnet LenaLena kan konstateras att Stefan Svensson 

inte har velat ge några närmare detaljer om den kvinna han påstår skall vara den 

som legat bakom kontaktsidan. Flera av de hörda, däribland Auesta Lamiro och 

William Jonasson men även Jill Wiman har i kontakterna fått intrycket av att de 

egentligen skulle träffa LenaLena. Av Auesta Lamiros uppgifter framgår att hon till 

den träff som ägde rum i Stefan Svenssons bostad blev ditbjuden av LenaLena på en 

champagnefest där de skulle träffa henne men att det visade sig att hon inte var där 

när de kom. Uppgifterna talar starkt för att Stefan Svensson har använt sig av 
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profilnamnet för att lättare kunna få till stånd de sexuella kontakter han 

eftersträvade. Det får också beaktas att flera av ungdomarna har varit personer med 

en instabil social situation och som har framstått som lättpåverkade.   

 

Åtalspunkterna 1-4 avser händelser under träff i Stefan Svenssons bostad. Det är 

ostridigt att syftet med träffen var att Rebecka Lemon och Auesta Lamiro skulle 

träffas för eventuellt sexuellt umgänge med varandra och att Stefan Svensson hade 

tagit kontakt med Auesta Lamiro på QX. Auesta Lamiro kom dit tillsammans med 

William Jonasson och Rebecka Lamiro hade sällskap med Sofie Ekström. Av 

Rebecka Lemons och de övriga närvarande ungdomarnas uppgifter har framgått att 

Stefan Svensson bjöd på alkohol, mat och att även narkotika förekom. Både 

Rebecka Lemon och William Jonasson blev mycket berusade under natten. Träffen 

varade fram till morgonen då i vart fall Auesta Lamiro, William Jonasson och Sofie 

Ekström lämnade Stefan Svenssons bostad.   

 

Beträffande frågan om när den aktuella träffen skall ha ägt rum kan konstateras att 

Rebecka Lemon i den polisanmälan som gjordes i januari 2011 angav brottsdatum 

till den 26-27 september 2010. Hon har förklarat att hon knöt tidpunkten till 

tidsangivelser på ett fotografi som hon vet att hon tog i samband med händelserna. 

Av de ingivna telefonlistorna avseende hennes uppkopplingar mot den telefonmast 

som är närmast belägen Stefan Svenssons bostad framgår att hennes mobiltelefon 

var uppkopplad mot den aktuella masten under natten den 26 september 2010. Med 

hänsyn till detta utgår tingsrätten från att träffen ägde rum vid detta datum. Det kan 

visserligen noteras att Sofie Ekström har uppgivit att hon, i samband med 

gärningarna under åtalspunkt nr 5, var i Stefan Svenssons bostad den 24 september 

2010 och att träffen utspelade sig någon vecka därefter. Emellertid står hennes 

tidsangivelser i strid med vad som kunnat konstateras beträffande uppkopplingar 

rörande Rebecka Lemon och Sofie Wirström, se om detta under tingsrättens 

bedömning av åtalspunkt nr 5. Hennes tidsangivelse strider också mot Jennifer 

Åbergs minnesbild av när narkotikahanteringen skulle ha ägt rum.  
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Stefan Svensson har åberopat tjänstgöringsrapporter för att visa att påstådda 

gärningar inte har varit möjliga med hänsyn till att han arbetade mycket under 

perioden. Emellertid kan konstateras att han själv har vidgått att den aktuella träffen 

ägde rum i september 2010 och även att träffen varade till fram på morgonen. 

Tjänstgöringsrapporterna motsäger inte heller i övrigt att de aktuella händelserna 

har ägt rum på påstådda datum.  

 

 

BEDÖMNING AV GÄRNINGSPÅSTÅENDENA 

 

1. Våldtäkt 

Åklagaren har gjort gällande att Stefan Svensson mot Rebecka Lemons vilja har 

haft samlag med henne varvid han otillbörligt har utnyttjat att hon på grund av 

drogpåverkan befunnit sig ett hjälplöst tillstånd.  

 

Den påstådda våldtäkten skall ha ägt rum under den i inledningen beskrivna träffen 

hos Stefan Svensson. Tingsrätten har ansett att det är utrett att den ägde rum natten 

den 26 september 2010. Av utredningen har framgått att Rebecka Lemon var 

alkoholberusad men även drogpåverkad.  

 

Stefan Svensson har förklarat att han vid något tillfälle visserligen låg i samma säng 

som Sofie Ekström och att Rebecka Lemon kan har legat mellan dem men han har 

förnekat att han på något sätt har rört Rebecka Lemon.  

 

Rebecka Lemon har uppgivit att hon låg ”däckad” i  Stefans Svenssons säng 

tillsammans med Sofie Ekström samt att hon vaknade av att Sofie Ekström skrek att 

de skulle ligga stilla. Hon har förklarat att hon då kände att Stefan Svensson låg 

bakom henne och ”juckade” mot henne men att han slutade när hon vaknade. När 

det gäller frågan om vad Stefan Svensson gjorde har hon förklarat att hon har 
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”dimmiga minnen” men att hon tror att han ”trängde in i henne” eftersom hon 

tidigare uppgivit att ”han knullade” och eftersom hon efteråt hade ont mellan benen.  

 

Att Rebecka Lemon var med om någon ofrivillig sexuell handling den aktuella 

natten får ett klart stöd av att hon därefter har talat om att hon hade blivit våldtagen 

både för Inga Grundel, Michelle Abellar och för Jennifer Åberg. Emellertid har hon 

inte närmare redogjort för dessa hur övergreppet skulle ha gått till.  

 

Hennes uppgifter får också ett klart stöd av vad Sofie Ekström har berättat. Hon har 

uppgivit att hon hörde hur Stefan Svensson smög in i rummet och lade sig bredvid 

Rebecka Lemon. Hon har vidare förklarat att hon uppfattade att han hade sex med 

Rebecka Lemon eftersom han flåsade och sängen gungade. Enligt hennes uppgifter 

sov Rebecka Lemon men vaknade när hon själv skrek till dem att sluta varvid 

Stefan Svensson slutade. Hon har uppgivit att händelseförloppet pågick i kanske 30 

sekunder.  

 

Utredningen är sådan att det är styrkt att Stefan Svensson har berört Rebecka 

Lemon sexuellt när hon varit i ett hjälplöst tillstånd vilket han klart har vetat om. 

För att en gärning skall bedömas som våldtäkt krävs att det har varit fråga om 

samlag men det krävs inte att något inträngande har ägt rum. Rebecka Lemons 

uppgifter är inte sådana att det kan anses klarlagt att Stefan Svensson med sin penis 

har trängt in i henne. Av hennes och Sofie Ekströms uppgifter har emellertid 

framgått att Stefan Svensson var naken. Rebecka Lemons beskrivning av att Stefan 

Svensson ”juckade” mot henne och hennes uppgifter om att hon efteråt hade ont 

talar vidare klart för att han i vart fall har berört hennes könsorgan med sin penis. 

Det har således varit fråga om ett samlag i den mening som avses i 6 kap 1 § 

brottsbalken. Gärningen skall därför bedömas som våldtäkt.  
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Emellertid har gärningen pågått under en kort tidsrymd och Stefan Svensson slutade 

när han uppmärksammades av Sofie Ekström. Gärningen skall därför i enlighet med 

6 kap 1 § tredje stycket brottsbalken anses som mindre grov.  

 

 

2. Köp av sexuell handling av barn 

Åklagaren har gjort gällande att Stefan Svensson har köpt sexuella handlingar  av 

Rebecka Lemon dels i form av samlag och oralsex och dels genom att titta på när 

hon har haft sexuella handlingar med andra kvinnor. 

 

Tingsrätten behandlar först frågan om det förekommit sexuella handlingar mellan 

Stefan Svensson och Rebecka Lemon förutom den gärning som behandlats under 

åtalspunkt nr 1.  

 

Rebecka Lemon har uppgivit att hon haft samlag eller andra sexuella handlingar 

med Stefan Svensson vid 15-20 tillfällen under den aktuella tidsperioden, något som 

Stefan Svensson har förnekat. Hennes uppgifter har emellertid varit allmänt hållna. 

Det kan visserligen noteras att Auesta Lamiro har uppgivit att hon under den träff 

som ägde rum i september 2010 såg Rebecka Lemon och Stefan Svensson ha ”sex 

med varandra” men även denna uppgift har varit allmänt hållen och inte någon av 

de andra närvarande på träffen har berättat om detta. Även om tingsrätten inte ser 

anledning att ifrågasätta Rebecka Lemons uppgifter är dessa så allmänt hållna att de 

inte är tillräckliga för att det mot Stefan Svenssons bestridande skall anses vara 

utrett att sådant sexuellt umgänge har förekommit. Åtalet enligt första stycket i 

gärningspåståendet skall därför ogillas.  

 

Stefan Svensson har i övrigt vidgått att Rebecka Lemon har haft sexuella handlingar 

med andra kvinnor och att han då har sett på samt att detta skulle röra sig om tre 

kvinnor.   
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Enligt Rebecka Lemon har sådana sexuella handlingar ägt rum vid tio tillfällen med 

fem till sex olika kvinnor. I målet har emellertid endast tre sådana tillfällen ostridigt 

kunnat konkretiseras. Genom QX-sidan fick Stefan Svensson kontakt med Jill 

Wiman och arrangerade en träff hemma hos honom där Rebecka Lemon och Jill 

Wiman hade sex med varandra varvid han tittade på. Det har inte kunnat klarläggas 

exakt när detta ägde rum men händelsen har kunnat hänföras till tiden för Pride-

festivalen, dvs. någon gång i juli eller början av augusti 2010. Vidare har sexuellt 

umgänge på detta sätt ägt rum vid ett tillfälle med Mimmi Arland och vid ett 

tillfälle med Michelle Abellar. Dessa senare träffar skall ha ägt rum någon gång 

under perioden juli-september 2010. Det kan vidare noteras att Auesta Lamiro 

visserligen har förklarat att det förekom sexuella handlingar mellan henne och 

Rebecka Lemon vid träffen den 26 september 2010. Emellertid får hennes uppgifter 

om detta inte något stöd i den övriga utredningen varför det inte är styrkt att något 

sådant umgänge dem emellan kom till stånd.  

 

Frågan är då om dessa sexuella handlingar har skett mot ersättning. Stefan Svensson 

har uppgivit att de sexuella handlingarna har skett på grund av frivilliga 

överenskommelser utan någon form av ersättning. Rebecka Lemon har emellertid 

förklarat att de var ense om att hon skulle betala tillbaka tågbiljetten som Stefan 

Svensson hade beställt när hon rymde från behandlingshemmet genom sexuella 

tjänster. Hon har också uppgivit att Stefan Svensson gav henne alkohol, narkotika, 

pengar och husrum i utbyte mot att hon ställde upp på sexuella handlingar. Hennes 

uppgifter får ett tillräckligt stöd av övrig utredning. Det är styrkt, se åtalspunkt nr 5, 

att Stefan Svensson har gjort sig skyldig till narkotikabrott och det har också av 

utredningen framgått att Stefan Svensson har tillhandahållit alkohol, bl.a. vid träffen 

den 26 september 2010, i större omfattning än vad han själv har velat vidgå. Vidare 

har Sofie Ekström bekräftat Rebecka Lemons uppgifter om att Stefan Svensson har 

betalat för sexuella tjänster. Även Auesta Lamiro och Michelle Abellar har berättat 

om hur Stefan Svensson erbjudit dem pengar för sexuella handlingar. De har 

visserligen inte berättat om någon ersättning direkt till Rebecka Lemon men 
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uppgifterna visar tydligt att det inte var främmande för Stefan Svensson att köpa 

sexuella tjänster. Tingsrätten anser således att det är styrkt att Stefan Svensson, på 

det sätt åklagaren har gjort gällande, har betalat Rebecka Lemon för sexuella 

handlingar.  

 

För ansvar för köp av sexuell handling av barn krävs vidare att gärningsmannen haft 

insikt om eller haft skälig anledning att anta att personen var under 18 år. Rebecka 

Lemon har visserligen förklarat att hennes verkliga ålder fanns på QX-sidan och att 

Stefan Svensson även hade sett hennes pass, något som Stefan Svensson har 

förnekat. Han har förklarat att han inte kände till hennes ålder men bedömde den till 

mellan 18 och 20 år. 

 

Det kan konstateras att det på kontaktsidor på nätet inte är ovanligt att det uppges 

oriktiga åldrar, vilket bl.a. Michelle Abellar har berättat om. Rebecka Lemons 

uppgifter är inte sådana att de ensamma kan motbevisa Stefan Svenssons uppgifter. 

Det är därför inte styrkt att Stefan Svensson har haft insikt om att Rebecka Lemon 

var under 18 år.  

 

Frågan är då om han har haft skälig anledning att anta att hon var under 18 år. 

Begreppet skälig anledning att anta anses innefatta krav på en tämligen hög grad av 

oaktsamhet. Till ansvar skall således inte dömas, om barnet hade en 

kroppsutveckling som normalt förekommer avsevärt över åldersgränsen och 

omständigheterna i övrigt inte gav gärningsmannen anledning att vara på sin vakt. 

Rebecka Lemon kan inte anses ha en kroppsutveckling och allmän mognad som väl 

motsvarar en kvinna väl över 18 år. Det har också varit fråga om en ung person med 

tydliga missbruksproblem och hon var föremål för vård på behandlingshem, 

omständigheter som Stefan Svensson väl kände till. Han har därför haft skälig 

anledning att anta att hon var under 18 år.  
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Stefan Svensson skall således dömas för köp av sexuell handling av barn i enlighet 

med vad åklagaren gjort gällande i gärningspåståendets andra stycke.  

 

 

3 Försök till köp av sexuell tjänst 

Åklagaren har gjort gällande att Stefan Svensson försökt att köpa sexuell handling 

av Auesta Lamiro genom att erbjuda henne 200 kr för att han skulle få ha oralsex 

med henne. 

 

Stefan Svensson har förnekat att det har förekommit någon sexuell handling mellan 

honom och Auesta Lamiro och att han har erbjudit någon betalning. Auesta Lamiro 

har uppgivit att Stefan Svensson under natten ville utföra oralsex med henne och att 

han då erbjöd henne 200 kr. Hon har vidare förklarat att hon lät honom utföra 

oralsexet men att hon sade till honom att hon inte ville ha betalt samt att hon inte 

heller mottog någon betalning. Att påstått sexuellt umgänge ägde rum har bekräftats 

av Sofie Ekström.  

 

Det är således styrkt att sexuellt umgänge har ägt rum och att Stefan Svensson har 

erbjudit Auesta Lamiro pengar för detta. Emellertid framgår av Auesta Lamiros 

egna uppgifter att hon motsatte sig ersättningen och således deltog i den sexuella 

handlingen helt frivilligt. Att Stefan Svensson har erbjudit ersättning kan under 

sådana förhållanden inte utgöra ett straffbart försöksbrott. Åtalet för försök till köp 

av sexuell tjänst skall därför ogillas.  

 

 

4. Köp av sexuell tjänst 

Åklagaren har gjort gällande att Stefan Svensson har köpt en sexuell handling av 

William Jonasson bestående i att William Jonasson har utfört oralsex på Stefan 

Svensson.  
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Stefan Svensson har förnekat att det förekommit någon sexuell handling mellan 

honom och William Jonasson.  

 

William Jonasson har uppgivit att han under kvällen var mycket berusad och hade 

somnat när Stefan Svensson väckte honom och ville att han skulle ge Stefan 

Svensson oralsex vilket han också gjorde. Det har framgått av hans uppgifter att 

hans minnesbilder av kvällen och natten är tämligen diffusa på grund av hans 

berusning vilket ger skäl till att uppgifterna skall bedömas med försiktighet. 

Samtidigt kan konstateras att han inte har gett intryck av att ha lämnat överdrivna 

uppgifter om vad som hände under kvällen och han har varit noga med att påpeka 

när han inte har klara minnesbilder. Det framstår vidare som uteslutet att hans 

redogörelse för oralsexet skulle vara ett rent påhitt eller en fantasi framkallad av 

hans berusning eftersom beskrivningen är så specifik. Det kan också konstateras att 

han enligt Auesta Lamiro berättade om oralsexet för henne när de lämnade Stefan 

Svenssons bostad. Utredningen visar visserligen inte att Stefan Svensson hade något 

sexuellt intresse av män. Samtliga ungdomar som befann sig i Stefan Svenssons 

bostad den aktuella natten har emellertid beskrivit olika sexuella aktiviteter och det 

har klart framgått att Stefan Svensson varit drivande i dessa avseenden. Utredningen 

visar också att Stefan Svensson då var påverkad av alkohol och narkotika. Med 

hänsyn till detta framstår inte nu påstådda oralsex som utesluten på grund av Stefan 

Svenssons sexuella preferenser.  

 

Tingsrätten anser därför att det genom William Jonassons uppgifter är styrkt att han 

har gett Stefan Svensson oralsex. 

 

William Jonasson har uppgivit att oralsexet var frivilligt från hans sida och att det i 

samband med detta inte talades om någon ersättning. Det kan visserligen 

konstateras att Stefan Svensson bjöd på alkohol och även på mat. William Jonasson 

har också förklarat att han inte hade utfört handlingen om han inte var berusad. För 

att handlingen skall kunna bedömas som köp av sexuell tjänst krävs dock att 
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ersättningen skall ges i utbyte mot den sexuella handlingen och således vara en 

direkt förutsättning för denna.  Något sådant direkt samband föreligger inte 

beträffande den aktuella handlingen. Åtalet skall därför ogillas. 

 

 

5. Narkotikabrott 

Åklagaren har gjort gällande att Stefan Svensson vid två tillfällen givit Rebecka 

Lemon kontanter för vilka hon köpte kokain och cannabis och att de sedan 

gemensamt brukat narkotikan tillsammans 

 

Stefan Svensson har förnekat att det förekommit någon narkotika i hans bostad och 

att han på något sätt har medverkat till köp av narkotika eller själv brukat narkotika. 

Han har uppgivit att han visserligen i ungdomen vid något tillfälle använt narkotika 

men att han därefter inte har använt någon narkotika.  

 

Åklagaren har i denna del åberopat bl.a. förhör med Anna Larsson som Stefan 

Svensson träffade vid några tillfällen under hösten 2010. Hon har visserligen 

berättat att Stefan Svensson då talade om att han hade använt kokain men inte 

närmare kunnat redogöra för vad de pratade om. Stefan Svenssons uppgifter om att 

diskussionen troligen rörde hans erfarenhet i ungdomen är därför inte motbevisade.  

 

Övrig utredning visar dock klart att Stefan Svensson har hanterat och brukat 

narkotika under den aktuella perioden. Rebecka Lemon har förklarat att hon vid ett 

tillfälle under den aktuella perioden fick 2 400 kr av Stefan Svensson för att köpa 

fyra ”bollar” kokain, att hon köpte ”bollar” innehållande 0,5 gram för 600 kr styck 

samt att hon sedan, tillsammans med Jennifer Åberg och Sofie Ekström, åkte till 

Stefan Svenssons bostad där hon och Stefan Svensson använde kokain. Hon har 

också berättat att hon vid ett annat tillfälle under perioden fick 1000 kr för att köpa 

10 gram cannabis som de senare använde. Både Jennifer Åberg och Sofie Ekström 

har också berättat om hur de åkte med Rebecka Lemon till Stefan Svensson när 
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Rebecka Lemon hade köpt kokain och att Stefan Svensson då också använde 

narkotikan. Sofie Ekström har beträffande detta tillfälle berättat att Stefan Svensson 

även tog fram hasch som han och Rebecka Lemon använde. Det kan vidare 

konstateras att de som var med vid träffen i bostaden den 26 september 2010 

samstämmigt har berättat om att det användes narkotika under kvällen och natten. 

Sofie Wirström har också berättat om ett tillfälle då hon och Mimmi Arland var hos 

Stefan Svensson och att han då tog fram kokain som han själv brukade. Av 

telefonövervakningen har kunnat konstateras att Rebecka Lemons mobiltelefon var 

uppkopplad den 17 september 2010 på den telefonmast som är belägen närmast 

Stefan Svenssons bostad. Även Jennifer Åberg har kunnat knyta tillfället till den 17 

september 2010. Det har vidare framgått att Sofie Wirströms mobiltelefon var 

uppkopplad till samma mast den 18 september 2010. Även dessa förhållanden ger 

ett klart stöd för de uppgifter som Rebecka Lemon och övriga hörda har berättat om 

narkotikahanteringen.  

 

Utredningen är således sådan att det är styrkt att Stefan Svensson försett Rebecka 

Lemon med kontanter, sammanlagt 3 400 kr, så att hon har kunnat köpa kokain och 

cannabis som de sedan gemensamt brukat på det sätt som åklagaren har gjort 

gällande. Han skall därför dömas för narkotikabrott.  

 

 

6. Vapenbrott 

Åklagaren har gjort gällande att Stefan Svensson olovligen innehaft en pistol från 

någon gång under 2010 till fram till den 2 maj 2011.  

 

Stefan Svensson har vidgått att han har innehaft pistolen utan erforderligt tillstånd 

men förklarat att pistolen härrör från en släkting och att han fick den av sin far 

innan fadern gick bort samt att han hade för avsikt lämna in pistolen men att det inte 

hade blivit av.  
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Av utredningen står klart att pistolen är sådan att den är tillståndspliktig och att 

Stefan Svensson varit klart medveten om detta. Han skall därför dömas för 

vapenbrott i enlighet med av åklagaren har gjort gällande. Vapenbrottet kan inte 

bedömas som ringa.  

 

 

PÅFÖLJD 

 

Stefan Svensson är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden.  

 

Han döms nu för våldtäkt, köp av sexuell handling av barn, narkotikabrott och 

vapenbrott. De straffmätningsmässigt allvarliga brotten är våldtäkt och köp av 

sexuell handling av barn. Tingsrätten har dock bedömt våldtäktsbrottet som mindre 

grovt. Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till ett år och sex månader.  

Emellertid skall hänsyn tas till att Stefan Svensson, enligt inhämtat yttrande från 

Rikspolisstyrelsen, Personalansvarsnämnden, vid fällande dom kommer att 

avskedas från sin anställning som polis. Med beaktande av 29 kap 5 § femte 

punkten brottsbalken skall straffvärdet därför bestämmas till ett års fängelse.  

 

Både med hänsyn det höga straffvärdet och till brottens art skall påföljden 

bestämmas till fängelse.  

 

 

SKADESTÅND OCH ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Rebecka Lemons skadeståndsyrkande fördelar sig med 95 000 kr för påstådd 

våldtäkt, varav 85 000 kr för kränkning och 10 000 kr för sveda och värk, och med 

20 000 kr för påstådda köp av sexuell handling med barn, varav 15 000 kr för 

kränkning och 5 000 kr för sveda och värk.  
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Stefan Svensson har bestritt skadeståndskyldighet och inte vitsordat något belopp 

som skäligt i och för sig.  

 

Stefan Svensson döms nu för våldtäkt och köp av sexuell tjänst av barn. Rebecka 

Lemon är därför berättigad till kränkningsersättning. Ersättningen får beträffande 

våldtäkten bedömas till skäliga 40 000 kr och beträffande köp av sexuell handling 

av barn till 10 000 kr. Någon utredning utöver Rebecka Lemons egna uppgifter har 

inte lämnats som kan ligga till grund för ersättning för sveda och värk. Det kan 

också konstateras att hon både före, under och efter gärningarna på grund av sitt 

missbruk och sociala situation mått mycket dåligt varför det är svårt att bedöma vad 

som är direkt orsakat av Stefan Svenssons agerande. Emellertid står det helt klart 

Stefans Svenssons utnyttjande av henne har medfört ett ökat psykiskt lidande varför 

hon är berättigad till ersättning för sveda och värk. Ersättningen kan sammantaget 

uppskattas till skäliga 10 000 kr fördelat med 5 000 kr för respektive brott. Om 

räntan råder inte tvist.  

 

Förverkandeyrkandet är medgivet och i övrigt lagligen grundat varför det skall 

bifallas och beslaget bestå.  

 

Eftersom fängelse ingår i straffskalan skall Stefan Svensson betala lagstadgad avgift 

till brottsofferfonden.  

 

Med hänsyn till vad målet har avsett och de kontakter det har krävt med respektive 

klient är såväl Per Durlings som Susanne Ulléns ersättningskrav skäliga. Med 

hänsyn till att Stefan Svensson vid utgången i ansvarfrågan kommer att avskedas 

och till att han döms till ett längre fängelsestraff skall kostnaderna för försvarare 

och målsägandebiträde stanna på staten.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall ha inkommit till tingsrätten senast den 

22 december 2011. 

 

 

Gun-Marie Taabu 

Avräkningsunderlag, se akten 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. 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 da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-

slutningsöverklagande) även om den vanliga 

tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet 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 an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen 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 prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet 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 skadeståndstal-
an 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, el-
ler 

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 angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens dom-
skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

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

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden 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 målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det an-
ges.  

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 klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av 
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns 
på första sidan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 
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SOLNA TINGSRÄTT 
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AVRAKNINGSUNDERLAG 
2011-12-01 

Solna 
Mål nr B 825-11 

Underlaget avser 

Person-/samordningsnummer/födelsetid 

580109-6636 
Datum för dom/beslut 
2011-12-01 

Efternamn 
Svensson 

Förnamn 
Nils STEFAN Hilfer 

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit fiihetsberövad som 
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av 
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan 
angivna tider. 

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet 

Datum Datum 

2011-05-02 2011-05-25 

Särskild anteckning 
[ | Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos 

kriminalvården som är av betydelse för avrälcning (8 § förordningen (1974:286) om 
beräkning av strafftid m.m.). 

Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter 

[ | Det fmns tidigare meddelad dom, beslut eller avrälcningsunderlag enligt 12 a § 
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har 
betydelse för avrälcning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa 
brottmål, m.m.). 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1356 Sundbybergsvägen 5 08-561 658 00 08-83 50 66 måndag - fredag 

171 26 Solna E-post: solna.tingsratt@dom.se 08:30 - 16:00 

www.solnatingsratt.domstol.se 
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