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ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 10
Doha 3

DOM
2017-02-07
meddelad i
Härnösand

Mål nr: B 2201-16

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Lars MICHAEL Isberg, 19610312-0298
Bergforsvägen 67
896 93 Gideå
Offentlig försvarare:
Advokat Jonas Vedin
Advokatfirman Abersten HB
Strandgatan 15
891 33 Örnsköldsvik
Åklagare
Extra åklagare Bengt Wikblom
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Sundsvall
Box 721
851 21 Sundsvall
Målsägande
Patrik Oksanen
Hjalmar Brantingsgatan 5 A Lgh 1001
753 27 Uppsala
Företräds av åklagaren
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Grovt förtal, 5 kap 2 § brottsbalken
2016-03-12 -- 2016-03-13
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 50 å 300 kr
Skadestånd
Michael Isberg ska utge skadestånd till Patrik Oksanen med 12 500 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 mars 2016 till dess betalning sker.

Postadress
Box 114
871 23 Härnösand

Besöksadress
Backgränd 9

Telefon
Telefax
0611-46 05 00
0611-51 18 36
E-post: angermanlands.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-1600
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
Jonas Vedin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 200 kr. Av beloppet avser
3 360 kr arbete och 840 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Michael Isberg till staten
återbetala hela beloppet.
___________________________________
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YRKANDEN
Åklagaren har yrkat enligt följande.

GROVT FÖRTAL (5000-K329945-16)
Isberg har den 12-13 mars 2016 i Gideå, Örnsköldsviks kommun, utpekat Oksanen
såsom brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt samt även lämnat uppgift som
varit ägnad att utsätta Oksanen för andras missaktning. Isberg har på ”Anti-Euro
Maiden Sweden:s” Facebooksida postat följande text: vet ni att Patrik O suttit inne
6 mån för pedofili för 7 år sedan”. Oksanen är politisk redaktör med arbetsplats i
Hudiksvall. Uppgiften har genom sitt innehåll varit ägnad att medföra allvarlig
skada för Oksanen.
Lagrum: 5 kap 2 § brottsbalken
Enskilt anspråk
Patrik Oksanen har yrkat att Michael Isberg ska förpliktas att till honom utge
ersättning med 12 500 kr avseende kränkning plus ränta på beloppet, enligt 6 §
räntelagen, från 13 mars 2016 tills betalning sker.
INSTÄLLNING
Michael Isberg har erkänt gärningen, men gjort gällande att den ska bedömas som
förtal av normalgraden.

Michael Isberg har medgett det enskilda anspråket.

UTREDNING
Michael Isberg har hörts.

På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Patrik Oksanen. Som
skriftlig bevisning har åklagaren åberopat åtalad postning, tjänsteanteckning och
utdrag från i åtalet angiven Facebookgrupp.
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DOMSKÄL
Skuld
Genom Michael Isbergs erkännande, som stöds av övrig utredning, är det utrett att
han på Anti-Euro Maiden Swedens Facebooksida uppsåtligen postat den i åtalet
angivna uppgiften. Michael Isberg har härigenom utpekat Patrik Oksanen som
brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt och uppgiften har också varit ägnad att
utsätta Patrik Oksanen för andras missaktning. Av den skriftliga bevisningen
framgår att åtminstone en person läst uppgiften och också kommenterat den. Åtalet
för förtal är därför styrkt.

När det sedan gäller hur brottet ska rubriceras konstaterar tingsrätten att Patrik
Oksanen är politisk redaktör på en tidning i Hudiksvall och ledarskribent inom
Mittmedia. Uppgiften som postats på Facebook var ett påstående om ett allvarligt
brott. Enligt tingsrätten mening var uppgiften, genom sitt innehåll, ägnad att
medföra allvarlig skada för Patrik Oksanen, bl.a. mot bakgrund av hans
arbetsuppgifter. Brottet ska därför bedömas som grovt förtal

Påföljd m.m.
Michael Isberg förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret för en
trafikförseelse.

För grovt förtal är stadgat böter eller fängelse i högst två år. Enligt tingsrättens
mening är böter inte ett tillräckligt straff för det brott som Michael Isberg gjort sig
skyldig till.

Det saknas särskild anledning befara att Michael Isberg ska göra sig skyldig till
fortsatt brottslighet. Påföljden kan därför bestämmas till villkorlig dom i förening
med ett bötesstraff.
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Michael Isberg döms för brott som har fängelse i straffskalan. Han ska därför
åläggas att utge 800 kr enligt lagen om brottsofferfond.

Michael Isbergs ekonomiska förhållanden är sådana att han ska förpliktas att till
staten betala tillbaka kostnaden för den offentliga försvararen.

Skadestånd
Michael Isberg har medgett det enskilda anspråket och det ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV400)
Ett överklagande ska ha inkommit till tingsrätten senast den 28 februari 2017 och
vara ställt till Hovrätten för Nedre Norrland

För tingsrätten

Lena Wahlgren

Bilaga 1

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.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
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.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

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,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen 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 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

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

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
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.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

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

www.domstol.se

