
Örebro tingsrätt
B 5090-20

Häktat mål

Stämningsansökan
Tilltalade
Emil Daniel Bamse Ingemarsson (19890813-5935)
Företräds av Erik Bengtsson.
- Anhållen i frånvaro 2020-08-31, Gripen 2020-09-01, Häktad 2020-09-04.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROV VÅLDTÄKT MOT BARN
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har mellan den 24 juli 2020 och den 25 juli 2020 i
Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun penetrerat målsäganden NN1 analt
med sitt finger samt berört målsägandens nakna underliv samt tryckt sin
penis mot och mellan målsägandens nakna skinkor samt fått utlösning på
målsägandens kropp.

Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Brottet är att bedöma som
grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild
hänsynslöshet och råhet eftersom gärningen har utförts av en person som
målsäganden känt tillit till, då målsäganden befunnit sig i en skyddslös
ställning med svårigheter att värja sig samt med beaktande av den tid brottet
pågick. Att Ingemarsson dokumenterat övergreppet har förstärkt
kränkningen.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken

1.2 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har mellan den 24 juli 2020 och den 25 juli 2020 på
Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun genom att filma och framställa foton
av ovanstående händelse dokumenterat gärningen och därigenom skildrat
barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort filerna tillgänglig för annan.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1634 Järnvägsgatan 3 010-562 66 40 registrator.ak-orebro@aklagare.se
70116  ÖREBRO

Telefax

010-562 66 41

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Bergslagen Handling 233
Åklagarkammaren i Örebro Ärende AM-140861-20
Kammaråklagare Sophia Franzén Wallmark 2020-12-09 Handläggare 503A-8

1(9)

ÖREBRO TINGSRÄTT 
Rotel 7 
 
INKOM: 2020-12-09 
MÅLNR: B 5090-20 
AKTBIL: 44



 

 

 
 

Brottet är att bedömas som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att
barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil
Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella
övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 6 st brottsbalken

Målsägande
Sekretess NN 1
Åklagaren för ej talan
Företräds av biträdande jurist Paulina Wånggren.

Särskilda yrkanden
Det yrkas att beslaget av trosor, beslagtaget hos NN1, ska bestå tills domen
vinner laga kraft:
2020-5000-BG114325.1
2020-5000-BG114325.2
2020-5000-BG114325.3.
Det beslagtagna godset kan därefter återlämnas.

2.1 GROV VÅLDTÄKT MOT BARN
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli 2020 på
Mossebo Lilla borgen 1, Laxå kommun berört målsägandes nakna underliv
samt penetrerat målsäganden NN1 vaginalt med vibrator alternativt vidrört
slidöppningen med vibratorn.

Den sexuella handlingen är med hänsyn till kränkningens allvar, varaktighet
och omständigheter i övrigt jämförlig med samlag. Brottet är att bedöma som
grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då Ingemarsson visat särskild
hänsynslöshet och råhet eftersom gärningen har innefattat användning av
sexredskap samt utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då
målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja
sig. Övergreppet har dokumenterats vilket har förstärkt kränkningen.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken
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2.2 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli
2020 på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun genom att fotografera
och/eller filma ovanstående händelse dokumenterat gärningarna och
därigenom skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort filerna
tillgänglig för annan.

Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att
barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil
Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella
övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 6 st brottsbalken och 16 kap 10 a § 1 st 1
p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020

Målsägande
Sekretess NN 1
Åklagaren för ej talan
Företräds av biträdande jurist Paulina Wånggren.

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagen vibrator förverkas från Emil Ingemarsson enligt
36 kap 2 § brottsbalken: 2020-5000-BG106769.13:2.

3.1 GROVT SEXUELLT ÖVERGREPP MOT BARN
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli
2020 i sin bostad på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun förmått
målsägande NN1 att hålla runt sin erigerade penis varefter han fått utlösning
på målsägandens rygg.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då
Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av
en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i
en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig.  Ingemarsson har
dokumenterat övergreppet vilket har förstärkt kränkningen.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 6 § 2 st brottsbalken
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3.2 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 1 mars 2019 och den 25 juli
2020 i sin bostad på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun, Laxå kommun
genom att fotografera ovanstående händelse dokumenterat gärningarna och
därigenom skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort bildfilerna
tillgänglig för annan.

Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att
barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil
Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella
övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 6 st brottsbalken och 16 kap 10 a § 1 st 1
p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020

Målsägande
Sekretess NN 1
Åklagaren för ej talan
Företräds av biträdande jurist Paulina Wånggren.

4.1 GROVT SEXUELLT ÖVERGREPP MOT BARN
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson harnågon gång mellan den 15 augusti 2018 och den 29
mars 2019 på Skagersholmsvägen 34, Finnerödja, Laxå kommun förmått
målsäganden NN4 att ta på hans erigerade penis. Målsäganden var vid
tidpunkten under ett år gammal.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då
Ingemarsson visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av
en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i
en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig.  Ingemarsson har
dokumenterat övergreppet vilket har förstärkt kränkningen.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 6 § 2 st brottsbalken
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4.2 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har någon gång mellan den 15 augusti 2018 och den 29
mars 2019 på Skagersholmsvägen 34, Finnerödja, Laxå kommungenom att
fotografera ovanstående händelse dokumenterat gärningen och därigenom
skildrat barn i pornografisk bild. Han har därefter gjort bilden tillgänglig för
annan.

Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att
barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt och genom att Emil
Ingemarsson på ett systematiskt sätt har dokumenterat egna sexuella
övergrepp på barn samt spridit materialet till annan.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj
2020

4.3 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har mellan den 15 augusti 2018 och den 29 mars 2019 på
Skagersholmsvägen 34 i Finnerödja, Laxå kommun genom att filma och/eller
fotografera underlivet på målsägande NN4 skildrat barn i pornografiska
bilder och därefter gjort filerna tillgänglig för annan.

Brottet är att bedöma som grovt med beaktande av barnets låga ålder, att
barnet utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt i nära anslutning till
dokumentationen och genom att Emil Ingemarsson på ett systematiskt sätt
har dokumenterat målsäganden i barnpornografiska bilder samt spridit
materialet till annan.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj
2020

Målsägande
Sekretess NN 4
Åklagaren för ej talan
Företräds av biträdande jurist Paulina Wånggren.
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5 GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K1022611-20

Emil Ingemarsson har mellan den 17 juli 2018 och den 1 september 2020 i
sin bostad på Mossebo Lilla Borgan 1, Laxå kommun eller på annan plats i
Sverige via internet och fildelning spridit samt berett sig tillgång till samt
innehaft filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, varav några
filer har bedömts som grovt material.

Emil Ingemarsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 6 st brottsbalken och 16 kap 10 a § 1 st 5
p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagen telefon, pekdator och dator förverkas från Emil
Ingemarsson enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2020-5000-BG106723.2 (Pekdator)
2020-5000-BG106723.7 (Dator)
2020-5000-BG106852.1 (Mobiltelefon iPhone).

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas godset förverkat med stöd av lag (1994:1478) om
förverkande av barnpornografibrott.

6 Muntlig bevisning
1. Uppspelning av barnförhör med målsäganden NN 1 angående

åtalspunkterna 1-3 till styrkande av målsägandens kontakter med
tilltalad. Inspelningarna medtages av åklagaren (uppspelningstid skiva 1
ca 1 timme och skiva 2 ca 45 minuter).

2. Förhör med den tilltalade Emil Ingemarsson.

3. Förhör med vittnet Karolina Åhman, granskare på Nationellt it-
brottscentrum, NOA, angående den granskning hon gjort av
barnpornografiskt material till styrkande av samtliga gärningar
(uppskattad förhörstid: 1 timme). Medverkan via videolänk från
Stockholms tingsrätt tillfyllest.

4. Förhör med vittnet Martin Chandorkar, It-forensiker, polisen Örebro,
angående den tekniska utredning han gjort av datorer, telefoner och andra
lagringsmedia till styrkande av gärningarna (uppskattad förhörstid ca 20
minuter).
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5. Förhör med vittnet NN 5 angående målsägande NN1:s kontakter med
tilltalad, de kläder hon haft och hur hon mått till styrkande av åtalspunkt
1-3.

6. Förhör med vittnet NN 12 angående målsägande NN1:s kontakter med
tilltalad och hennes sinnestillstånd vid ett tillfälle när hon blev hämtad
till styrkande av åtalspunkten 1-3.

7. Förhör med vittnet NN 11 angående målsägande NN4:s kontakter med
tilltalad, hennes hemmiljön och vilka kläder hon haft till styrkande av
åtalspunkten 4.

8. Förhör med vittnet Kent-Ove Ingemarsson angående hans kontakter
med Emil Ingemarsson till styrkande av hur bostaden har sett ut och
vilka som vistats där. Telefonförhör tillfyllest.

9. Förhör med vittnet Petra Nilsson angående hennes kontakter med Emil
Ingemarsson till styrkande av hur bostaden har sett ut och vilka som
vistats där. Telefonförhör tillfyllest.

7 Övrig bevisning
1. Anmälan och polisrapporter om anträffad film

(förundersökningsprotokoll s. 1-5) till styrkande av åtalspunkten 1.

2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 8-9) utvisande inledningsbild
av övergreppsfilm avseende åtalspunkten 1.

3. PM med bildjämförelse (förundersökningsprotokoll s. 11-12) till
styrkande av åtalspunkten 1.

4. Undersökningsprotokoll telefon och router (förundersökningsprotokoll s.
13-20) till styrkande av åtalspunkten 1.

5. Protokoll över brottsplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s. 26-
48) till styrkande av åtalspunkt 1-3.

6. Ritning av bostad samt fotografier av vardagsrum och sovrum
(förundersökningsprotokoll s. 51-52, 43 och 40) utvisande
brottsplatserna för åtalspunkt 1-3.

7. Beslagsprotokoll och undersökningsrapport avseende beslag
(förundersökningsprotokoll s. 199-252, 253-254, 255-260, 652-654, 656-
-659) till styrkande av samtliga gärningar samt utvisande av i beslag
tagna kalsonger, vibrator och enheter där filmer/bildfiler påträffats.

8. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 660) till styrkande av
åtalspunkt 1 samt i beslag tagna trosor.
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9. Bildanalys och fotografier (förundersökningsprotokoll s. 66 och s 62-65)
till styrkande av åtalspunkten 1.

10. Bildanalys och fotografier (förundersökningsprotokoll s. 53-55) till
styrkande av åtalspunkten 2.

11. Bildanalys och fotografier (förundersökningsprotokoll s. 59-61 och 56-
58) till styrkande av åtalspunkten 3.

12. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 79) utvisande bild på
målsägandens pyjamas.

13. Granskningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 67-72) till styrkande
av åtalspunkt 1-3.

14. Fotografi av vibrator (förundersökningsprotokoll s. 421) till styrkande av
utseende och storlek på vibratorn.

15. Förevisande av övergreppsmaterial avseende åtalspunkten 1-3. Medtages
av åklagare/polis till förhandlingen att förevisas sakframställningsvis och
till viss del under vittnesförhöret med granskaren Karolina Åhman.

16. Protokoll över klädesundersökning samt sakkunnigutlåtande från NFC
(förundersökningsprotokoll s. 408-412 och s 415-419) till styrkande av
att det påträffats indikation för sperma avseende åtalspunken 1.

17. Anteckningar för när målsäganden NN1 sovit över samt bild på pyjamas
(förundersökningsprotokoll s. 76-81) för att bevisa möjliga
brottstillfällen.

18. Tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 73) utvisande möjliga
brottstidpunkter avseende åtalspunkterna 1-3.

19. Chattkonversationer och pm angående spridning av dokumenterade
sexuella övergrepp  (förundersökningsprotokoll s. 279-374 och sid 375)
för att tilltalad har haft ett sexuellt intresse för barn och att han delat
barnpornografiskt material och egna övergrepp till andra personer.

20. Bildanalys, Pm och fotografier avseende åtalspunkt 4
(förundersökningsprotokoll s. 180-186 och s 191) till styrkande av
gärningarna.

21. Granskningsprotokoll avseende målsäganden NN4
(förundersökningsprotokoll s. 178-179) till styrkande av åtalspunkten 4.

22. E-post från Gekås om försäljning av en viss pyjamas
(förundersökningsprotokoll s. 193-196) till styrkande av brottstidpunkten
i åtalspunkt 4
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23. Förevisande av övergreppsmaterial avseende åtalspunkten 4. Medtages
av åklagare/polis till förhandlingen att förevisas sakframställningsvis.

24. Granskningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 376-379) till
styrkande av grovt barnpornografibrott genom innehav.

25. Förevisande av representativt urval av barnpornografiskt material.
Medtages av polis/utredare att förevisas under vittnesförhöret med
granskaren Karolina Åhman.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 3 dagar.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.
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