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DOM
2019-02-13
meddelad i
Luleå

Mål nr: B 121-17

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
EMELIE Sofia Olivia Bylund, 19890222-5187
Västra Varvsgatan 20 A Lgh 1214
972 36 Luleå
Offentlig försvarare:
Advokat Bo Forssberg
Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB
Box 136
971 04 Luleå
Åklagare
Chefsåklagare Thomas Ennefors
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Luleå
Box 924
971 28 Luleå
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken
2016-07-10
Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
Särskild föreskrift: Emelie Bylund åläggs att följa den behandlingsplan som bifogas domen
som bilaga 2.
Särskild föreskrift: Emelie Bylund ska medverka i det stöd och planering som psykiatrin i
samråd med frivården bedömer som lämpligt.
- Övervakningen ska pågå till 2020-08-13.
Frivårdskontor
Frivården Luleå
Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret

Postadress
Box 849
971 26 Luleå

Besöksadress
Skeppsbrogatan 43

Telefon
Telefax
0920-29 55 00
0920-880 27
E-post: lulea.tingsratt@dom.se
www.luleatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Förverkande och beslag
I beslag tagna hårddiskar, datorer och usb-minne förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
(Polismyndigheten Polisregion Nord, polisområde BINR 1 PO Norrbotten; beslagsliggare
2017-5000-BG3915-1, 7, 8, 10, 11.)
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i fråga om de
bilder och filmer som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar ska bestå i
målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Bo Forssberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 288 kr. Av beloppet avser
3 430 kr arbete och 858 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt domsbilaga 1.
DOMSKÄL
Emelie Bylund har erkänt gärningen och medgett det särskilda yrkandet. Hon har
överlämnat till tingsrätten att avgöra om brottet ska bedömas som ett grovt brott.
Genom Emelie Bylunds erkännande och egna uppgifter i förening med den övriga
utredningen finner tingsrätten styrkt att Emelie Bylund innehaft barnpornografiska
filmer och bilder i den omfattning som anges i gärningsbeskrivningen och därmed
gjort sig skyldig till barnpornografibrott. Tingsrättens iakttagelser vid den
förevisning av filmmaterial som skett under huvudförhandlingen – i förening med
Paul Niskas uppgifter om att de övriga filmer samt bilder som i åtalet har angetts
utgöra grovt övergreppsmaterial är av motsvarande karaktär eller grövre som det
förevisade – föranleder tingsrätten till den bedömningen att brottet, på de av
åklagaren anförda skälen, är att bedöma som ett grovt brott. Emelie Bylund ska
således dömas för grovt barnpornografibrott.
Det särskilda yrkandet är lagligen grundat och ska därmed bifallas.
Emelie Bylund förekommer inte i belastningsregistret. Av yttrande från frivården
framkommer att det finns en risk för återfall i brottslighet av det slag som är aktuell
i målet och att det även finns ett övervakningsbehov. Frivården har föreslagit att
påföljden bestäms till skyddstillsyn med behandlingsplan och särskild föreskrift i
enlighet med domslutet. Med hänsyn till omfattningen av och innehållet i
behandlingsplanen och den särskilda föreskriften samt med beaktande av att det gått
en förhållandevis lång tid sedan brottet finner tingsrätten att påföljden i stället för
fängelse bör, och kan, bestämmas till den av frivården föreslagna.
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Eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott som Emelie Bylund döms för ska
hon även betala avgift till brottsofferfonden.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (TR-01)
Överklagande, ställt till Hovrätten för Övre Norrland, ges in till tingsrätten senast
den 6 mars 2019.
På tingsrättens vägnar

Stefan Lundstig

Bilaga 1
Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Stämningsansökan
Åklagarområde Nord
Åklagarkammaren i Luleå
Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström

2018-11-09

1(2)
49
AM-153438-16
702A-11

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Luleå tingsrätt
B 121-17

LULEÅ TINGSRÄTT
Beredning
INKOM: 2018-11-09
MÅLNR: B 121-17
AKTBIL: 10

Stämningsansökan
Tilltalade
Emelie Sofia Olivia Bylund (19890222-5187)
Företräds av advokat Bo Forssberg.

Ansvarsyrkanden m.m.
GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1358150-16
Emelie Bylund har innehaft 13 656 barnpornografiska bilder och 302
barnpornografiska filmer. Det hände fram till den 10 juli 2016 på Västra
Varvsgatan, Luleå kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom 1000 bilder och 203 filmer, vars
sammanlagda speltid uppgår till cirka 30 timmar, har bedömts som grovt
övergreppsmaterial då barnen är särskilt unga och utnyttjats på ett särskilt
hänsynslöst sätt.
Emelie Bylund begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken

Särskilda yrkanden
Det yrkas att angivna databärare förverkas från Emelie Bylund enligt 36 kap 2
§ brottsbalken:
2017-5000-BG3915.1 (dator)
2017-5000-BG3915.7 (hårddisk)
2017-5000-BG3915.8 (usb-minne)
2017-5000-BG3915.10 (pekdator)
2017-5000-BG3915.11 (hårddisk).

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 924
97128 LULEÅ

Skeppsbrogatan 37

010-562 65 81

registrator.ak-lulea@aklagare.se

Telefax

0920-184 25

Stämningsansökan
Åklagarområde Nord
Åklagarkammaren i Luleå
Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström

2018-11-09

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
49
AM-153438-16
702A-11

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Emelie Bylund som erkänner brott.
2. Förhör med vittnet Paul Niska IT-forensiker polisen Luleå angående
undersökningen av databärare och det material som hittats för att bevisa
brott och att brottet är grovt
Närvaro: personlig

Övrig bevisning
1. Spårning av IP-adress (förundersökningsprotokoll s. 5 - 6) för att bevisa
brott.
2. Hashvärde och filnamn (förundersökningsprotokoll s. 7 - 8) för att bevisa
brott.
3. Granskningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 10 - 21) för att bevisa
brott.
4. Protokoll över analyser av databärare (förundersökningsprotokoll s. 22 24) för att bevisa brott.
5. Syn av barnpornografiskt material (medtas och förevisas av ITforensikern Paul Niska)

Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: personutredning.

Bilaga 2

LULEÅ TINGSRÄTT
Beredning
INKOM: 2019-01-15
MÅLNR: B 121-17
AKTBIL: 20

Bilaga 3

Hur man överklagar
Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

_________________________________________________________________
Vill du att domen ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Vill du ha nya förhör med någon som redan
förhörts eller en ny syn (till exempel besök
på en plats), ska du berätta det och förklara
varför.

Ditt överklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor från domens datum.
Sista datum för överklagande finns på sista
sidan i domen.
Överklaga efter att motparten överklagat

Tala också om ifall du vill att målsäganden
ska komma personligen vid en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
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Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den
andra parten också rätt att överklaga även om
tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.
En part kan anslutningsöverklaga inom en
extra vecka från det att överklagandetiden har
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste
alltså komma in inom 4 veckor från domens
datum.
Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla
om det första överklagandet dras tillbaka eller
av något annat skäl inte går vidare.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till
tingsrätten. Du hittar adressen i domen.
Vad händer sedan?

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att hovrätten ska ta
upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att domen gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till hovrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på
detta sätt.
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Prövningstillstånd i hovrätten

När får man prövningstillstånd?

När överklagandet kommer in till hovrätten tar
domstolen först ställning till om målet ska tas
upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika
fall.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp
målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i
rättstillämpningen.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i
två olika fall:


Den åtalade har dömts enbart till böter.



Den åtalade har frikänts från ett brott som
inte har mer än 6 månaders fängelse i
straffskalan.

Skadeståndsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en begäran om skadestånd.
Undantag kan gälla när en dom överklagas i
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran
om skadestånd till brottet. Då krävs inte
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om
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 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor.
Adress och telefonnummer finns på första
sidan i domen.
Mer information finns på www.domstol.se.

 det inte krävs prövningstillstånd i
brottmålsdelen
eller om
 hovrätten meddelar prövningstillstånd i
brottmålsdelen.
Beslut i övriga frågor
I de mål där det krävs prövningstillstånd i
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också
prövningstillstånd för sådana beslut som bara
får överklagas i samband med att domen
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt
kräver inte prövningstillstånd.
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