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Ansökan om stämning
Åklagarområde Nord
Åklagarkammaren i Sundsvall
Kammaråklagare Christina Edlund Nilsson

2017-10-04

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Doha 5

Ångermanlands tingsrätt
H-sand tr, Doha 5
Box 114
871 23 HÄRNÖSAND

INKOM: 2017-10-04
MÅLNR: B 453-17
AKTBIL: 158

TR mål: B 453-17
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

1 Sandberg, Björn Mats Rickard Ludvig
Personnr

Medborgare i

19800202-3979

Sverige

Yrke/titel

Björn
Telefon

Tolkbehov

Adress

Gunillavägen 14 B Lgh 1303 880 37 JUNSELE
Offentlig försvarare/ombud

Dasler, Anna, Dasler Advokatbyrå AB, Köpmangatan 4B, 871 30 HÄRNÖSAND
Frihetsberövande m.m.

Anhållen 2017-03-22, Häktad 2017-03-24.
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

2 Sandberg, Teddy Mats Carl Anton
Personnr

Medborgare i

19830218-4091

Sverige

Yrke/titel

Teddy
Telefon

Tolkbehov

Adress

Gunillavägen 14 B Lgh 1303 880 37 JUNSELE
Offentlig försvarare/ombud

Näsholm, Magnus, Advokaterna Bolin Näsholm Lavås HB, Box 80, 881 22
SOLLEFTEÅ
Frihetsberövande m.m.

Anhållen 2017-03-22, Häktad 2017-03-24.
Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
1. GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (Björn Sandberg) (5000K251738-17)
Gärning
Björn Sandberg har innehaft sammanlagt 509 bilder och 364 filmer (med en
sammanlagd speltid om 43:55 timmar), allt innehållande skildringar av barn i
pornografisk bild/film. Av bilderna har 135 varit att bedöma som grova och av
filmerna har 206 (med en sammanlagd speltid om 20:56 timmar), varit att
bedöma som grova. Det hände i vart fall någon gång mellan den 1 december
2016 och den 22 mars 2017 på Gunillavägen 14B, Junsele, Sollefteå kommun.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 721
85121 SUNDSVALL

Norra Tjärngatan 6

010-562 64 00

registrator.ak-sundsvall@aklagare.se

Telefax

010-562 64 04
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Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen
är särskilt unga och det avser bilder och filmer där barn utsätts för våld/tvång
och utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Bilderna och filmerna visar
övergrepp på barn som inte uppnått skolålder och de utsätts för penetreringar
och kroppslig vätska såsom sperma.
Björn Sandberg begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Björn Sandberg som erkänner brott.
Vittnesförhör med målsäganden M(A) angående hans kännedom om innehavet
vid tiden kring nyårsskiftet 2016/2017.
Vittnesförhör med polisen Ida Höglund angående den granskning hon gjort av
Björn Sandbergs dator och kassettband och det barnpornografiska materialet.
Skriftlig bevisning
Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s 886-887) till styrkande av var
aktuellt media påträffats och att den tillhör Björn Sandberg.
Undersökningsprotokoll av IT-utrustning (förundersökningsprotokoll s 258268).
Granskningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s 834-838) till styrkande av
att det påträffade bilderna/filmerna utgör barnpornografiskt material.
Syn på representativt urval av det barnpornografiska materialet (medtages av
polisen Ida Höglund till förhandlingen)
Särskilda yrkanden
Förverkande av i beslag tagen två stycken dator och tre kassettband enligt 36
kap. 2 § brottsbalken (2017-5000-BG30827 p 2, 3 och 5:1)

2. GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (Teddy Sandberg) (5000K251738-17)
Gärning
Teddy Sandberg har innehaft sammanlagt 4 730 bilder och 2 837 filmer (med
en sammanlagd speltid om 293:07 timmar), allt innehållande skildringar av
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barn i pornografisk bild/film. Av bilderna har 1 470 varit att bedöma som grova
och av filmerna har 1 898 (med en sammanlagd speltid om 176:42 timmar),
varit att bedöma som grova. Det hände i vart fall någon gång mellan den 1
december 2016 och den 22 mars 2017 på Gunillavägen 14B, Junsele, Sollefteå
kommun.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen
är särskilt unga och det avser bilder och filmer där barn utsätts för våld/tvång
och utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Bilderna och filmerna visar
övergrepp på barn som inte uppnått skolålder och de utsätts för penetreringar
och kroppslig vätska såsom sperma och urin.
Lagrum
16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Teddy Sandberg som erkänner brott.
Förhör med målsäganden M(A) angående hans kännedom om innehavet vid
tiden kring nyårsskiftet 2016/2017.
Vittnesförhör med polisen Ida Höglund angående den granskning hon gjort av
Teddy Sandbergs datorer och telefoner och det barnpornografiska materialet.
Skriftlig bevisning
Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s 895-896) till styrkande av var
aktuellt media påträffats och att den tillhör Björn Sandberg.
Undersökningsprotokoll av IT-utrustning (förundersökningsprotokoll s 258268).
Granskningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s 839-844) till styrkande av
att det påträffade bilderna/filmerna utgör barnpornografiskt material.
Syn på representativt urval av det barnpornografiska materialet (medtages av
polisen Ida Höglund till förhandlingen)
Särskilda yrkanden
Förverkande av i beslag tagen dator och mobiltelefoner enligt 36 kap. 2 §
brottsbalken (2017-5000-BG30822-1, 3, 7 och 8)

Ansökan om stämning
Åklagarområde Nord
Åklagarkammaren i Sundsvall
Kammaråklagare Christina Edlund Nilsson

2017-10-04

4(16)
Sida
Handling
479
Ärende
AM-29100-17
Handläggare 704A-6

3. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Björn Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Björn Sandberg)
(5000-K251738-17)
Målsägande
Sekretess M(A) som företräds av målsägandebiträde: Susanne Ljungqvist, c/o
Advokatfirman Susanne Ljungqvist, Järnvägsgatan 39, 252 25
HELSINGBORG
Gärning
Björn Sandberg har från och med den 1 januari 2003 till den 27 mars 2007 i
Trelleborgs och i Sollefteå kommun vid i vart fall 70-talet tillfällen haft
sexuellt umgänge, samlag samt genomfört handlingar som med hänsyn till
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag med
målsäganden M(A). Det sexuella umgänget/handlingarna har bestått i att Björn
Sandberg utfört oralsex på målsäganden samt förmått målsäganden att suga på
hans penis samt haft anala samlag med målsäganden, som under tiden var
under 15 år.
Däribland har Björn Sandberg, vid olika tillfällen, dels vid det dåvarande
parkeringshuset på Hamngatan i Trelleborg genomfört ett analt samlag samt
oralsex på målsäganden dels genomfört ett analt samlag med målsäganden i en
bostad på Hantverkargatan i Trelleborg dels genomfört oralsex på målsäganden
i en bostad på Hantverkargatan i Trelleborg.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till övergreppens art
samt att Björn Sandberg visat särskild hänsynslöshet genom att brottet skett
under en lång tidsperiod, vid en mängd tillfällen samt av en person som stått
målsäganden nära. Brottet är även att anse som grovt med hänsyn till att Björn
Sandberg vid flera tillfällen bjudit målsäganden på alkohol eller narkotika i
samband med övergreppen samt betalat pengar.
Björn Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Björn Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(A)
Förhör med tilltalade Björn Sandberg
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Förhör med målsäganden M(B) angående sina iakttagelser av målsäganden
M(A) och den tilltalade, allt till styrkande av gärningspåståendet.
Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(A) och
den tilltalade under aktuell tid samt vad den tilltalade själv berättat om
övergreppen, allt till styrkande av gärningspåståendet.
Förhör med Elize Åkesson angående vad hon fått berättat för sig av
målsägandens pappa vad gäller de aktuella händelserna (videoförhör tillfyllest).
Uppspelning av inspelat samtal mellan målsäganden M(A) och Björn Sandberg
där denne medger att sexuella aktiviteter förekommit, allt till styrkande av
gärningspåståendet.
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden (MA) och den tilltalade Björn Sandberg
(förundersökningsprotokoll s 332-345), allt till styrkande av
gärningspåståendet.
Karta/fotografier över målsäganden och Björn Sandbergs bostad samt
parkeringshuset, allt i Trelleborg (förundersökningsprotokoll s 290-293 och
319, allt till styrkande av gärningspåståendet.

4. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Teddy Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Teddy Sandberg)
(5000-K251738-17)
Målsägande
Sekretess M(A) som företräds av målsägandebiträde: Susanne Ljungqvist, c/o
Advokatfirman Susanne Ljungqvist, Järnvägsgatan 39, 252 25
HELSINGBORG
Gärning
Teddy Sandberg har från och med den 1 januari 2003 till den 27 mars 2007 på
Hantverkargatan i Trelleborgs kommun och i en bostad i Näsåker, Sollefteå
kommun vid i vart fall 30-talet tillfällen haft sexuellt umgänge, samlag samt
genomfört handlingar som hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i
övrigt är jämförlig med samlag med målsäganden M(A). Det sexuella
umgänget/handlingarna har bestått i att Teddy Sandberg utfört oralsex på
målsäganden samt haft anala samlag med målsäganden, som under tiden var
under 15 år.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till övergreppens art
samt att Teddy Sandberg visat särskild hänsynslöshet genom att brottet skett
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under en lång tidsperiod, vid en mängd tillfällen samt av en person som stått
målsäganden nära. Brottet är även att anse som grovt med hänsyn till att Teddy
Sandberg vid ett tillfälle, innan ett övergrepp, fått målsäganden att dricka, en
vad han påstod var, en magisk dryck och som ingick i en ritual som skulle sluta
med en sexhandling.
Teddy Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Teddy Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(A)
Förhör med tilltalade Teddy Sandberg
Förhör med målsäganden M(B) angående sina iakttagelser av målsäganden
M(A) och den tilltalade, allt till styrkande av gärningspåståendet.
Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(A) och
den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet.
Vittnesförhör med Johan Wiberg angående vad han känner till om Teddy
Sandbergs användning av ritualer, allt till styrkande av gärningspåståendet.
Förhör med Elize Åkesson angående vad hon fått berättat för sig av
målsägandens pappa vad gäller de aktuella händelserna (videoförhör tillfyllest).
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden (MA) och den tilltalade Teddy Sandberg, allt
till styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll s 332-345).
Karta/fotografier över målsäganden och Teddy Sandbergs bostad, allt i
Trelleborg, allt till styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll
s 290-293).

5. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Björn Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Björn Sandberg)
(5000-K352055-17)
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Målsägande
Sekretess M(B) som företräds av målsägandebiträde: Susanne Ljungqvist, c/o
Advokatfirman Susanne Ljungqvist, Järnvägsgatan 39, 252 25
HELSINGBORG
Gärning
Björn Sandberg har från och med den 1 januari 2001 till och med den 30
september 2006 i Trelleborgs kommun, vid i vart fall flertalet hundra tillfällen,
under vissa tider 2 gånger i veckan, tillfällen haft sexuellt umgänge, samlag
samt genomfört handlingar som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag med målsäganden M(B).
Det sexuella umgänget/handlingarna har bestått i att Björn Sandberg utfört
oralsex på målsäganden samt förmått målsäganden suga på hans penis samt
haft anala samlag med målsäganden, som under tiden var 15 år.
Däribland har Björn Sandberg, vid olika tillfällen, dels genomfört ett analt
samlag samt oralsex på målsäganden i en bostad på Hantverkargatan, dels
regelbundet utfört oralsex på målsäganden i en bostad på Hantverkargatan,
Österlidsvägen samt på övrig plats i Trelleborg samt genomfört ett analt
samlag i det gamla parkeringshuset på Hamngatan i Trelleborg.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till målsägandens låga
ålder, övergreppens art samt att Björn Sandberg visat särskild hänsynslöshet
genom att brottet skett under en lång tidsperiod vid en mängd tillfällen och av
en person som stått målsäganden nära. Brottet är även att anse som grovt med
hänsyn till att Björn Sandberg vid flera tillfällen erbjudit målsäganden
narkotika och pengar samt att något övergrepp filmats.
Björn Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Björn Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(B)
Förhör med tilltalade Björn Sandberg
Förhör med målsäganden M(A) och M(C) angående sina iakttagelser av
målsäganden M(B) och den tilltalade, allt till styrkande av gärningspåståendet.
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Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(B) och
den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet.
Vittnesförhör med målsägandens bror V(B) angående vad målsäganden berättat
för honom samt vad Björn Sandberg sedan medgivit om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet (videoförhör tillfyllest).
Uppspelning av inspelat samtal mellan målsäganden M(A) och Björn Sandberg
där denne medger att sexuella aktiviteter förekommit, allt till styrkande av
gärningspåståendet.
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(B) och den tilltalade Björn Sandberg, allt
till styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll s 222-234)
Karta/fotografier över målsäganden och Björn Sandbergs bostad samt
parkeringshuset, allt i Trelleborg, allt tillstyrkande av gärningspåståendet
(förundersökningsprotokoll s 185-188 och 210-211).

6. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Teddy Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Teddy Sandberg)
(5000-K352055-17)
Målsägande
Sekretess M(B) som företräds av målsägandebiträde: Susanne Ljungqvist, c/o
Advokatfirman Susanne Ljungqvist, Järnvägsgatan 39, 252 25
HELSINGBORG
Gärning
Teddy Sandberg har mellan den 1 januari 2001 och den 30 augusti 2005 i en
bostad på Hantverkargatan i Trelleborgs kommun vid i vart fall fem tillfällen
haft sexuellt umgänge, samlag samt genomfört handlingar som hänsyn till
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag med
målsäganden M(B) genom att ha förmått målsäganden suga på hans penis samt
utfört oralsex på målsäganden, som under tiden var under 15 år.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till målsägandens låga
ålder, övergreppens art samt att Teddy Sandberg visat särskild hänsynslöshet
genom att brottet skett av en person som stått målsäganden nära.
Teddy Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Teddy Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
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Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(B)
Förhör med tilltalade Teddy Sandberg
Förhör med målsäganden M(A) och M(C)angående sina iakttagelser av
målsäganden M(B) och den tilltalade, allt till styrkande av gärningspåståendet.
Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(B) och
den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet.
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(A) och den tilltalade Teddy Sandberg
(förundersökningsprotokoll s 222-234).
Karta/fotografier över målsäganden och Teddy Sandbergs bostad, allt i
Trelleborg, allt till styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll
s 185-188).

7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Björn Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Björn Sandberg)
(5000-K156174-17)
Målsägande
Sekretess M(D) som företräds av målsägandebiträde: Caroline Hallström, c/o
Advokatfirman Caroline Hallström, Ängslättsvägen 162-21, 231 98
KLAGSTORP
Gärning
Björn Sandberg har från och med den 1 januari 2004 och den 30 september
2012 i Trelleborgs och Sollefteå kommun vid flera tillfällen haft sexuellt
umgänge, samlag samt genomfört handlingar som med hänsyn till
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag med
målsäganden M(D). Det sexuella umgänget/handlingarna har bestått i att Björn
Sandberg förmått målsäganden att suga på hans penis samt i att han utfört
oralsex på målsäganden, under tiden var under 15 år.
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Däribland har Björn Sandberg innan hösten 2006 dels, vid ett tillfälle, i en
bostad på Österlidsvägen i Trelleborgs kommun genomfört oralsex på
målsäganden samt förmått målsäganden att suga på hans penis dels, vid ett
tillfälle under tiden augusti 2005 till och med december 2006 i en bostad i
Näsåker, Sollefteå kommun förmått målsäganden att suga på hans penis.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till målsägandens låga
ålder, övergreppens art samt att Björn Sandberg varit en person som stått
målsäganden nära.
Björn Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Björn Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(D)
Förhör med tilltalade Björn Sandberg (som erkänner brott vid ett tillfälle).
Förhör med målsäganden M(A) angående sina iakttagelser av målsäganden
M(D) och den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om händelserna,
allt till styrkande av gärningspåståendet.
Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(D) och
den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet.
Förhör med vittnet V(C) angående vad hon vet om tidpunkten/-rna för Björn
Sandbergs flytt från Trelleborgs till Sollefteå kommun samt vart han bodde i
Trelleborg.
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(D) och den tilltalade Björn Sandberg, allt
till styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll s 172-186).
Fotografier och kartor över bostad i Trelleborg och Sollefteå kommun, allt till
styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll s 187-208).
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8. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Teddy Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Teddy Sandberg)
(5000-K156174-17)
Målsägande
Sekretess M(D) som företräds av målsägandebiträde: Caroline Hallström, c/o
Advokatfirman Caroline Hallström, Ängslättsvägen 162-21, 231 98
KLAGSTORP
Gärning
Teddy Sandberg har från och med den 13 augusti 2002 och den 30 september
2012 i Trelleborg och Sollefteå kommun vid flera tillfällen haft sexuellt
umgänge, samlag samt genomfört handlingar som med hänsyn till
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag med
målsäganden M(D). Det sexuella umgänget/handlingarna har bestått i att Teddy
Sandberg förmått målsäganden suga på hans penis, genom att han stoppat in
sina fingrar i målsägandens vagina, samt genom att han utfört oralsex på
målsäganden, som under tiden var 15 år.
Däribland har Teddy Sandberg dels i en bostad i Trelleborgs kommun
genomfört oralsex på målsäganden samt förmått målsäganden suga på hans
penis dels, vid ett tillfälle, i en bostad i Näsåker, Sollefteå kommun genomfört
ett analt samlag med målsäganden. Han har vidare vid ett tillfälle, i en bostad i
Trelleborg, tryckt sin penis mot målsägandens underliv under en icke oansenlig
tidsrymd.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till målsägandens låga
ålder, övergreppens art samt att Teddy Sandberg varit en person som stått
målsäganden nära och att ett övergrepp filmats och sedan funnits tillgänglig för
Teddy Sandberg att titta på.
Teddy Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Teddy Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(D)
Förhör med tilltalade Teddy Sandberg som erkänner brott vid ett tillfälle.
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Förhör med målsäganden M(A) angående sina iakttagelser av målsäganden
M(D) och den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om händelserna,
allt till styrkande av gärningspåståendet
Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(D) och
den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet.
Förhör med vittnet V(C) angående vad hon vet om tidpunkten/-rna för Teddy
Sandbergs flytt från Trelleborgs till Sollefteå kommun
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(D) och den tilltalade Teddy Sandberg till
styrkande av tiden för övergreppen (förundersökningsprotokoll s 172-186).
Fotografier och kartor över bostad i Trelleborg och Sollefteå kommun
(förundersökningsprotokoll s 187-208).
Fotografier av målsäganden till styrkande av hur gammal målsäganden är vid
tiden för det filmade övergreppet (förundersökningsprotokoll s 209-219).
Uppspelning av filmsekvens, till styrkande av att Teddy Sandberg filmat
målsäganden och samlaget (Uppspelning ca 1 minut. Filmen medtas av
åklagaren till förhandlingen).

9. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Björn Sandberg) och GROVT
SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (Björn Sandberg)
(5000-K628940-17)
Målsägande
Sekretess M(C) som företräds av målsägandebiträde: Lennart Malmgren, c/o
Advokat Lennart Malmgren AB, Skogsvägen 16, 291 43 KRISTIANSTAD
Gärning
Björn Sandberg har från och med den 1 januari 2004 och den 30 september
2006 i en bostad på Hantverkargatan och i det gamla parkeringshuset på
Hamngatan i Trelleborgs kommun vid flera tillfällen haft sexuellt umgänge,
samlag samt genomfört handlingar som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag med målsäganden M(C).
Det sexuella umgänget/handlingarna har bestått i att Björn Sandberg genomfört
oralsex på målsäganden, förmått målsäganden att suga på hans penis samt
utfört analsex på målsäganden, som under tiden var 15 år.
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Gärningarna ska bedömas som grovt brott med hänsyn till övergreppens art
samt att Björn Sandberg visat särskild hänsynslöshet genom att brottet skett
under en lång tidsperiod samt vid en mängd tillfällen.
Björn Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Björn Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
6 kap 4 § 1 st 2 men och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 april 2005
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(C)
Förhör med tilltalade Björn Sandberg.
Förhör med målsäganden M(A) och M(B) angående sina iakttagelser av
målsäganden M(C) och den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om
händelserna, allt till styrkande av gärningspåståendet
Vittnesförhör med V(A) angående sina iakttagelser av målsäganden M(C) och
den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om övergreppen, allt till
styrkande av gärningspåståendet
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(C) och den tilltalade Björn Sandberg till
styrkande av tiden för övergreppen (förundersökningsprotokoll s 207-221).
Fotografier och kartor över målsägandens bostad samt parkeringshuset, allt i
Trelleborg, allt till styrkande av gärningspåståendet (förundersökningsprotokoll
s 182-185).

10. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Björn Sandberg) (5000K376668-17)
Målsägande
Sekretess M(E) som företräds av målsägandebiträde: Niklas Dernebo, c/o
Hanssons advokatbyrå, Box 1044, 851 11 SUNDSVALL
Gärning
Björn Sandberg har från och med den 1 april 2005 och den
27 juli 2009 i olika bostäder i Sollefteå kommun vid i vart fall tiotalet tillfällen,
haft samlag samt genomfört handlingar som med hänsyn till kränkningens art
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och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag på målsäganden M(E).
De sexuella handlingarna har bestått i att Björn Sandberg utfört oralsex på
målsäganden, förmått målsäganden att suga på hans penis samt genomfört
analsex på målsäganden.
Gärningarna ska bedömas som grovt brott med hänsyn till övergreppens art
samt att Björn Sandberg visat särskild hänsynslöshet genom att brottet skett
under en lång tidsperiod samt vid flera tillfällen.
Björn Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Björn Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(E)
Förhör med tilltalade Björn Sandberg
Förhör med målsäganden M(A) angående sina iakttagelser av målsäganden
M(E) och den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om händelserna,
allt till styrkande av gärningspåståendet och tiden för övergreppen.
Vittnesförhör med V(D) angående hennes iakttagelser av målsäganden M(E)
och vid vilken tidpunkt målsäganden och Björn Sandberg kom att träffas, allt
till styrkande av gärningspåståendet och tiden för övergreppen.
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(E) och den tilltalade Björn Sandberg till
styrkande av tiden för övergreppen (förundersökningsprotokoll s 128-139), allt
till styrkande av gärningspåståendet.
Fotografier och kartor över bostad i Näsåker, Sollefteå kommun
(förundersökningsprotokoll s 104-124), allt till styrkande av
gärningspåståendet.
Skolfoto m målsäganden M(E) ht 2005 (förundersökningsprotokoll s 125), till
styrkande av att Björn Sandberg haft skälig anledning att anta att målsäganden
var under 15 år.
Uppspelning av inspelat samtal mellan målsäganden M(A) och Björn Sandberg
där denne medger att sexuella aktiviteter förekommit även med M(E), allt till
styrkande av gärningspåståendet.
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11. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (Teddy Sandberg) (5000K376668-17)
Målsägande
Sekretess M(E) som företräds av målsägandebiträde: Niklas Dernebo, c/o
Hanssons advokatbyrå, Box 1044, 851 11 SUNDSVALL
Gärning
Teddy Sandberg har från och med den 1 april 2005 och den
27 juli 2009 i en bostad i Näsåker i Sollefteå kommun vid ca sex tillfällen, haft
samlag samt genomfört handlingar som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag. De sexuella handlingarna
har bestått i att Teddy Sandberg förmått målsäganden att suga på hans penis
samt genom att han utfört analsex på målsäganden, som under tiden var 15 år.
Gärningarna ska bedömas som grova brott med hänsyn till övergreppens art
samt att Teddy Sandberg visat särskild hänsynslöshet genom att brottet skett
under en lång tidsperiod samt vid flera tillfällen.
Teddy Sandberg har begått gärningarna med uppsåt. Teddy Sandberg hade
åtminstone skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsäganden M(E)
Förhör med tilltalade Teddy Sandberg
Förhör med målsäganden M(A) angående sina iakttagelser av målsäganden
M(E) och den tilltalade samt vad den tilltalade själv berättat om händelserna,
allt till styrkande av gärningspåståendet och tiden för övergreppen.
Vittnesförhör med V(D) angående hennes iakttagelser av målsäganden M(E)
och vid vilken tidpunkt målsäganden och Teddy Sandberg kom att träffas, allt
till styrkande av gärningspåståendet och tiden för övergreppen.
Skriftlig bevisning
Folkbokföring över målsäganden M(E) och den tilltalade Teddy Sandberg till
styrkande av tiden för övergreppen (förundersökningsprotokoll s 128-129, allt
till styrkande av gärningspåståendet.
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Fotografier och kartor över bostad i Näsåker, Sollefteå kommun
(förundersökningsprotokoll s 104-124), allt till styrkande av
gärningspåståendet.
Skolfoto m målsäganden M(E) ht 2005 (förundersökningsprotokoll s 125), till
styrkande av att Teddy Sandberg haft skälig anledning att anta att målsäganden
var under 15 år.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen ca 9-10 dagar
Hänvisning till handlingar önskas avseende samtliga åberopade skriftliga
handlingar.

Förslag till huvudförhandlingsplan
Dag 1 – Sakframställan, förhör/vittnesförhör med polisen Ida Höglund
avseende åtalspunkten grovt barnpornografibrott (förhöret med M(A) kan anstå
till dennes målsägandeförhör) (ca 3-4 timmar)
Dag 2 – Sakframställan övriga åtalspunkter
Dag 3 – Förhör med målsägande (A)
Dag 4 – Förhör målsägande (B)
Dag 5 – Förhör med målsägande (C)
Dag 6 – Förhör med målsägande (D)
Dag 7 – Förhör med målsägande (E)
Dag 8 – Förhör tilltalad Björn Sandberg / ev inledande av förhör tilltalad
Teddy Sandberg
Dag 9 – Förhör tilltalad Teddy Sandberg / vittnesförhör
Dag 10 – ev fortsatta vittnesförhör och pläderingar
Förhör med målsäganden och vittnen påkallas på plats vid Ångermanlands
tingsrätt om inte annat särskilt noterats.
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