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Utvecklingscentrum Göteborg

Dnr

Datum
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Ert datum

Er beteckning

Kammaråklagare Karin Lundström Kron

Göteb or gs åkl a garkammar e

Sökanden

Beslut i överprövn¡ngsärende
Göteb or gs åklagarkammar e,

cir

ende AM- I

35

I

08 - I 7

Beslut

1.

2.

Åklagarens beslut om att lägganer fiirundersökningen angående sexuellt
utnyttjande av person i beroendeställning och sexuellt ofredande ändras
inte.
Förundersökning angående kränkande fotografering någon gång under
2014 i västra Sverige inleds.

Ärendet överlämnas till åklagarkammaren. Den åklagare som fattat beslutet under
p. I får inte fortsätta handläggningen.

Bakgrund
attlägganer förundersökningen angående sexuellt utnyttjande
av person i beroendeställning och sexuellt ofredande (se bilagor).

,Â,klagare har beslutat

Sökanden har nu begärt överprövning av åklagarens beslut.

Åklagaren har yttrat sig.

Skäl för beslutet

l.

Jag har gått igenom ärendet och delar bedömningen att

2.

fürundersökningen angående sexuellt utnyttjande av person i
beroendeställning och sexuellt ofredande ska läggas ner. Det finns
därfor inte skäl att ändra åklagarens beslut.
Under ftirundersökningen och i sökandens begäran om överprövning
har det framkommit uppgifter som ger anledning att anta att kränkande
fotografering (som hör under allmänt åtal) har förövats.
Förundersökning angående detta brott inleds därför.

Aterrapportering
Åklagarkammaren ska underrätta utvecklingscentrumet om utgången i ärendet
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Gatuadress

Telefon

E-post

Box 128
401 22 GOTEBoRG

Ernst Fontells Plats

010-562 70 00
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010-56271 41
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Kammaråklagare Karin Lundström Kron

Överprövningsärendet avslutas.
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Mikael Björk
vice överåklagare
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,\rlRcnnvvNDtcHETEN

BESLUT

Aklagarområde Väst
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Kammaråklagare Stefan.U Lind
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AM-135808-17

Handläggare 410-R-RC
Ange dessa uppgiftcr vid kontakt med myndigheten

MISSTÄNKT

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

BROTT

201 4-06-0 1 - 20',6-01-31

Id: POD50-8M20

17 -37

5

73 0 1 7

Kl3rs023-17

5

-3

Q, Ext ärendenr: 5 000-

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja lorundersökningen

BESLUT
skäl

23 kapitlet 4 $ andra stycket rättegångsbalken

Motivering

Det saknas numera anledning aIt anta att brott som hör under
allmänt ätal har förövats.

MISSTÄNKT

Sexuellt ofredande 2013-04-01 - 2013-05-31

BROTT

Id : POD 5 0-Bll420 l8 - 427

3

62862 -33, Ext ärendenr: 5 000-

Kt3t5023-17

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullftilja förundersökningen.

BESLUT
skä1

23 kapitlet4 $ andra stycket rättegångsbalken

Motivering

Det saknas mrmera anledning atI anta att brott som hör under
allmänt å¡al har förövats.

Stefan.U Lind
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AM-135808-17

Handläggare 410-R-RC

BESLUT i AM-135808-17, 5000-K1315023-17
Förundersökning avseende sexuellt uÍnyttjande av person i beroendestcillning
och sexuellt ofredande (polisens dnr 5000-K1315023-17) har idag lagts ner.
Förundersökning har bedrivits sedan polisanmälan gjordes den20 oktober
2017, dä polisen inledde ffirundersökning.
Förutsättningarna lor brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendestdllning
är att gärningsmannen uppsåtligen ska ha formått målsägaren att fÌireta eller
tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att målsägaren har
befunnit sig i en beroendeställning till gärningsmannen.

Enligt praxis (bl a Högsta Domstolens dom i B 2648-15) krävs ett
avhängighetsñrhållande mellan gärningsmannen och målsägaren for att en
beroendeställning ska anses ftireligga. Ur samma dom kan läsas att "Fall av
detta slag har det gemensamt att den ene är beroende av beslut som den andre
har möjlighet att fatta" samt att "För att kriminaliseringen inte ska sträcka sig
ñr långt gäller att handlandet ska framstå som ett mahövergrepp mot en
svagare person". I lagtexten markeras detta med att gärningsmannen allvarligt
ska ha m is s h rukat beroendeforhållandet.
I utredningen har målsägaren ftirhörts ett flertal gånger och det har därtill
hållits fìirhör med ett antal vittnen bl a i syfte att fastställa den utpekade
personens ställning i ftirhållande till målsägaren. Den utpekade personen har
inte forhörts eller delgetts skälig misstanke.

Av de uppgifter som kommit fram i utredningen kan konstateras att målsägaren
har varit praktikant på SVT under delar av 2012,2013 och 2014 och att hon har
deltagit i produktionen av vissa TV-program tillsammans med bl a den
utpekade personen. Målsägaren har efter praktikperioden som avslutades någon
gång under sommaren 2074 inte fätt ftirlängning av praktiken eller vidare
anställning av SVT. Av de uppgifter som kommit fram i vittneslorhör med bl a
programchefer och projektledare på SVT framgår att den utpekade personen
visserligen har haft visst inflytande över de produktioner han har deltagit i,
men att hans ställning gentemot målsägaren inte har varit sådan att ett
avhängighetsflorhållande har ftjrelegat. Han har inte anställt henne och han har
inte haft något infly'tande över målsägarens fortsatta praktik eller framtida
anställningar på SVT. Han har således inte allvarligt missbrukat någon
beroendeställning gentemot målsägaren.

När det gäller misstanken om sexuellt ofredande kan konstateras att den
utpekade under våren 2013 har skickat ett antal meddelanden i form av SMS
till målsägaren av delvis sexuell karaktär. Detta har avhandlats intemt inom
SVT och den utpekade har där lämnat vissa florklaringar. Av de uppgifter som
nu har framkommit i utredningen, bl a från ett flertal vittnen, framgår att det
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i syfte att
kränka målsägarens sexuella integritet. De formella forutsättningarna for
saknas skäl att misstänka att de nämnda meddelandena har skickats

aktuellt brott ftireligger således inte.
Det saknas därftlr numera anledning att anta aff brott som hör under allmänt
åtal i form av sexuellt utnyttjande av person i beroendestdllning ochsexuellt
ofredande har fÌirövats och det finns inte längre anledning att fullfolja
ftirundersökningen.

Stefan Lind
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