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Tilltalad

Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

PER Han Jin Linck, 781121-0470

Västra Höle Åsbacken 9410
821 98 Rengsjö

Frihetsberövande: Häktad

5.

Påföljd m.m. 

Andra lagrum som åberopas
29 kap 3 § 1 st 3 p brottsbalken
29 kap 4 § brottsbalken
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken

1. 
2. 
3. 

Målsägandebiträde:

Målsägandebiträde:

Offentlig försvarare:

Advokat Carl Lindström

Advokat Carl Lindström

Advokat Lars Lundkvist

Box 153

826 23  Söderhamn

826 23  Söderhamn

827 23 Ljusdal

Våldtäkt mot barn

Sexuellt ofredande 

1. 

2. 

6 kap 4 § 1 st brottsbalken

6 kap 10 § 1 st brottsbalken

Begångna brott Lagrum   

Fängelse 2 år 6 månader

Box 104

Box 104

Advokat Carl Lindström AB

Advokat Carl Lindström AB

Advokatfirman Lundkvist i Ljusdal AB

DOMSLUT
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Följande åtal ogillas 
Sexuellt ofredande   - åtalspunkt 3

Skadestånd

Förverkande och beslag

Häktning m.m.

Sekretess

Brottsofferfond

Ersättning

Per Linck ska utge skadestånd till Sekretess A med 110 000 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 februari 2012 till dess 
betalning sker.
Per Linck ska utge skadestånd till Ahmed Ahmed med 5 000 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2010 till dess 
betalning sker.
Per Linck ska utge skadestånd till Abdimajid Mohamed med 5 000 kr jämte ränta 
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2010 till dess 
betalning sker.
Per Linck ska utge skadestånd till Ali Hussien med 5 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2011 till dess betalning sker.
Abdifutah Ibrahims skadeståndstalan ogillas.

Lars Lundkvist tillerkänns ersättning av allmänna medel med 70 181 kr. Av 
beloppet avser 32 535 kr arbete, 19 524 kr tidsspillan, 4 086 kr utlägg och 14 036 kr
mervärdesskatt.
Carl Lindström tillerkänns som målsägandebiträde för Målsägande A ersättning av 
allmänna medel med 26 139 kr. Av beloppet avser 18 075 kr arbete, 884 kr 
tidsspillan, 1 952 kr utlägg och 5 228 kr mervärdesskatt.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

Beslaget av burkar ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset 
utlämnas till Per Linck (Polismyndigheten i Gävleborgs län; 2012-2102-BG535 p. 1-
5).

Per Linck ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot 
honom.

Tingsrätten förordnar med stöd av 35 kap 12 § offentlighet och sekretesslagen
(2009:400) att sekretess ska bestå för målsägandena Sekretess A och hans far, Sekretess 
B, identiteter såsom framgår av digitala upptagningar av förhör och av bilaga 1 till 
domen. Sekretess ska vidare bestå för de uppgifter i övrigt som förekommer i handlingar
i målet och som förebringats vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja 
A:s och B:s identiteter.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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Carl Lindström tillerkänns som målsägandebiträde för Abdifutah Ibrahim ersättning
av allmänna medel med 6 367 kr 50 öre. Av beloppet avser 3 615 kr arbete, 884 kr 
tidsspillan, 595 kr utlägg och 1 273 kr 50 öre mervärdesskatt.
Carl Lindström tillerkänns som målsägandebiträde för Ahmed Ahmed ersättning av
allmänna medel med 8 389 kr. Av beloppet avser 4 820 kr arbete, 884 kr tidsspillan,
1 007 kr utlägg och 1 678 kr mervärdesskatt.
Carl Lindström tillerkänns som målsägandebiträde för Abdimajid Mohamed 
ersättning av allmänna medel med 7 635 kr 50 öre. Av beloppet avser 4 217 kr 50 
öre arbete, 884 kr tidsspillan, 1 007 kr utlägg och 1 527 kr mervärdesskatt.
Carl Lindström tillerkänns som målsägandebiträde för Mohammed Hussien 
ersättning av allmänna medel med 6 367 kr 50 öre. Av beloppet avser 3 615 kr 
arbete, 884 kr tidsspillan, 595 kr utlägg och 1 273 kr 50 öre mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. 

Åklagarens ansvarsyrkanden m.m., se bilaga 2 

 

Målsäganden A har biträtt åtalet. Han har med de i åtalspunkterna 1 och 2 påstådda 

brotten som grund yrkat att tingsrätten ålägger Per Linck att betala skadestånd till 

honom med 160 000 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 1 

februari 2012 till des betalning sker. Beloppet fördelar sig på 150 000 kr för 

kränkning och 10 000 kr för sveda och värk. 

 

Målsägandena i åtalspunkterna 3 – 6 har var och en för sin del med de påstådda 

brotten som grund yrkat att tingsrätten ålägger Per Linck att betala skadestånd till 

honom för kränkning enligt följande.  

 

Abdifutah Ibrahim (åtalspunkten 3) 10 000 kr och ränta på beloppet enligt 6 § 

räntelagen från den 1 september 2011 till dess betalning sker. 

 

Ahmed Ahmed (åtalspunkten 4) 10 000 kr och ränta på beloppet från den 1 

december 2010 till dess betalning sker. 

 

Abdimajid Mohamed (åtalspunkten 5) 5 000 kr och ränta på beloppet enligt 6 § 

räntelagen från den 1 december 2010 till dess betalning sker. 

 

Ali Hussein (åtalspunkten 6) 5 000 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen 

från den 1 september 2011 till dess betalning sker. 

 

Per Linck har förnekat samtliga gärningar men inte haft någon erinran mot 

åklagarens yrkande om bevisbeslag. Han har vidare motsatt sig samtliga enskilda 

anspråk och inte gått med på några belopp som skäliga i och för sig men inte haft 

något att invända mot sättet att beräkna ränta. 
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Per Linck anhölls den 13 februari och häktades den 16 februari 2012. 

 

UTREDNINGEN  

Åklagaren har åberopat den bevisning som anges i bilaga 2. På åklagarens begäran 

har ett kompletterande förhör hållits med Ahmed Ahmed, målsägande i 

åtalspunkten 4. Vidare har åklagaren åberopat uppgifter som Per Linck och B ska ha 

lämnat vid förhör under förundersökningen medan Per Linck har åberopat uppgifter 

som A har lämnat vid förhör under förundersökningen. A har, utöver den av 

åklagaren åberopade bevisningen, åberopat ett psykologintyg. 

 

Genom utredningen har till en början framkommit bl.a. följande. 

 

Vittnet Lena Björklin arbetar på biblioteket i Bollnäs medan vittnena Mariann Löf, 

Annelie Axling och Petra Zetterlund arbetar på biblioteket i Söderhamn. Vittnet 

Mats Regnell besöker ofta biblioteket i Söderhamn.  

 

Genom förhöret med Lena Björklin har framkommit bl.a. följande. Det senaste 

halvåret har Per Linck inte varit till biblioteket i Bollnäs mer än vid enstaka 

tillfällen. Kulturchefen i Bollnäs sa till Per Linck att han bara fick låna och lämna 

böcker i biblioteket och inte vistas där hela dagarna. Dessförinnan vistades Per 

Linck periodvis under 2010 och 2011 i stort sett dagligen på biblioteket. Per Linck 

anslöt sig mycket ofta till pojkar i åldern från 10 upp till 13 – 14 år som var på 

biblioteket och använde Internetdatorerna. Per Linck brukade komma något innan 

pojkarna slutade skolan och vara kvar tills biblioteket stängde kl. 19. Han sökte upp 

pojkarna, som oftast var av utländsk härkomst, och pratade med dem och ville vara 

kompis med dem. Ofta försökte pojkarna smita undan Per Linck. Per Linck sa att 

han brukade hjälpa barnen med datorerna.  

 

I samband med att Lena Björklin var på ett möte på biblioteket i Söderhamn 

observerade hon att Per Linck fanns där. Han hade då inte varit på biblioteket i 
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Bollnäs på en tid. Lena Björklin informerade personal på biblioteket i Söderhamn 

att Per Linck hade blivit tillsagd att han inte fick vistas på biblioteket i Bollnäs hela 

eftermiddagarna och kvällarna.   

 

Mariann Löf har berättat att Per Linck det senaste året har varit en flitig besökare på 

biblioteket i Söderhamn och varit där i stort sett dagligen. Under hösten 2011 talade 

bibliotekspersonal från Bollnäs om att Per Linck inte var välkommen på biblioteket 

i Bollnäs, att han var dömd för sexualbrott och att de borde hålla ögonen på Per 

Linck. Per Linck har ofta suttit tillsammans med skolbarn som gått i låg – eller 

mellanstadiet. Han har brukat ha en dator med sig. Barnen har fått sitta bredvid 

honom och titta i datorn.  Per Linck har varit kontaktsökande mot såväl barn som 

vuxna. 

 

Petra Zetterlund har berättat att Per Linck har besökt biblioteket i Söderhamn 

dagligen sedan hösten 2011.  Han har varit kontaktsökande. Per Linck har sedan 

jultiden 2011 mer och mer kommit att söka upp barn som kommit till biblioteket 

ensamma. Pojken A började på senare tid att besöka biblioteket oftare.    

 

Anneli Axling har berättat att Per Linck det senaste halvåret har besökt biblioteket i 

Söderhamn så gott som varje dag och att personal från biblioteket i Bollnäs talade 

om att Per Linck var ”portad” där för att han hade ”varit på” barn.  

 

Enligt Per Linck själv blev han tillsagd av kulturchefen i Bollnäs att inte vara i 

närheten av barn på biblioteket. Det var därför och på grund av att en polis kom 

fram till honom på biblioteket och frågade om han skötte sig som han slutade vistas 

på biblioteket i Bollnäs och i stället började besöka biblioteket i Söderhamn. Skälet 

till att han ofta vistades på biblioteken var att det där fanns betydligt bättre 

Internetuppkopplingar än den som han hade hemma. 

 

7



   

HUDIKSVALLS TINGSRÄTT 

 

R1 

DOM 

2012-04-12 

B 280-12 

 

 

 

 

 

Per Linck dömdes den 27 augusti 2009 av tingsrätten för sexuellt utnyttjande av 

barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av underårig till 

skyddstillsyn och fängelse tre månader enlig 28 kap 3 § brottsbalken. Vidare gavs 

en föreskrift om att Per Linck skulle genomgå samtalsbehandling eller motsvarande 

behandling. De brott som Per Linck dömdes för var alla riktade mot yngre pojkar. 

Hovrätten för Nedre Norrland fastställde i dom den 30 november 2009 tingsrättens 

dom. 

 

DOMSKÄL 

Åtalspunkterna 3 – 6 och därtill anknutna enskilda anspråk 

 

Abdifutah Ibrahim är född i februari 1998, Ahmed Ahmed i augusti 1998, 

Abdimajid Mohamed i juli 1998 och Ali Hussein i december 1997. 

 

Abdifutah Ibrahim (åtalspunkten 3) har berättat att en man, som uppenbarligen är 

Per Linck, på biblioteket i Bollnäs tagit på hans penis och smekt honom på låret 

utanpå kläderna när de suttit vid datorn. Han har uppgett att detta hände under 

sommarlovet 2011 och att han, Ahmed Ahmed och Abdimajid Mohamed blev 

skjutsade hem av Per Linck vid det sista tillfället. 

 

Ahmed Ahmed har berättat att en man som uppenbarligen var Per Linck vid två 

tillfällen på biblioteket i Bollnäs berört honom på sätt som anges i åtalspunkten 4. 

Han har vidare berättat att han, Abdifutah Ibrahim och Abdimajid Mohamed blev 

skjutsad hem av Per Linck vid ett av tillfällena. Vid det kompletterade förhöret med 

honom vid tingsrätten har han sagt att det var i december 2010 som händelserna 

ägde rum. 

  

Abdimajid Mohamed har berättat att han, Abdifutah Ibrahim och Ahmed Ahmed 

vid ett tillfälle i slutet av 2010 blev skjutsade hem från biblioteket i Bollnäs i en blå 

bil av en man som uppenbarligen var Per Linck och att mannen samma dag på 
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biblioteket tog honom på låren nästan vid hans penis och att det inte var endast en 

flyktig beröring. 

 

Ali Hussein har berättat att Per Linck två gånger samma dag på biblioteket i Bollnäs    

under sommaren 2011tagit honom på låren uppe vid ljumsken. 

 

Per Linck har berättat. Han känner inte igen Abdifutah Ibrahim (åtalspunkten 3) 

men han vet vilka Ahmed Ahmed och Abdimajid Mohamed är (åtalspunkterna 4 

och 5). Han visade dem datorspel på biblioteket i Bollnäs. Per Linck äger en blå 

Peugeot. Vid ett tillfälle skjutsade Per Linck hem tre pojkar från biblioteket i 

Bollnäs till deras bostäder. Pojkarna bad om skjuts. Två av pojkarna var Ahmed 

Ahmed och Abdimajid Mohamed. Det stämmer nog att det var i slutet av 2010 som 

han skjutsade hem pojkarna.  Per Linck känner igen Ali Hussein. De spelade 

tillsammans på datorn på biblioteket i Bollnäs. När i tiden det var minns inte Per 

Linck. Per Linck har inte rört någon av pojkarna. 

 

Lena Björklin har beträffande iakttagelser som hon gjort av Per Linck på biblioteket 

i Bollnäs berättat följande. En dag under våren 2011 befann sig Lena Björklin på 

övervåningen i biblioteket. Hon hade överblick över hela biblioteket däribland 

Internetdatorerna. Per Linck uppehöll sig vid en pojke i 13 års ålder som hade lånat 

en Internetdator. Plötsligt stack Per Linck en hand under bordet där pojken satt och 

tog på pojkens lår eller könsorgan. Lena Björklin såg inte var på pojken Per Linck 

satte sin hand men av pojkens reaktion att döma tog han honom på könsorganet. 

Pojken backade och ramlade nästan av stolen. Per Linck reste sedan på sig och 

ställde sig lite vid sidan om. Den pojke som Per Linck tog på var inte någon av 

målsägandena. När händelsen ägde rum kände inte Lena Björklin till att Per Linck 

var dömd för sexuella övergrepp men blev informerad om det senare. 
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Tingsrätten gör följande bedömning. 

 

Av utredningen framgår att Per Linck på biblioteket i Bollnäs uppträtt mot pojkar 

på ett sådant sätt att personalen där kommit att reagera. Det finns inte någon 

anledning att ifrågasätta Lena Björklins uppgifter om att hon vid ett tillfälle sett att 

Per Linck berörde en pojke på ett sätt som medförde att pojken reagerade kraftigt.  

Tingsrätten anser att det vid bedömningen måste vägas in att Per Linck tidigare är 

dömd för sexuella övergrepp mot yngre pojkar. Det har emellertid inte framkommit 

att någon av målsägandena känt till att så har varit fallet. 

    

Målsägandena har i förhören med dem lämnat tämligen ingående och detaljerade 

beskrivningar om Per Lincks beteende. Deras berättelser framstår som trovärdiga 

och tillförlitliga. Det har inte framkommit att någon av dem skulle ha något bärande 

skäl att lämna osanna uppgifter om Per Linck. Tingsrätten lägger därför 

målsägandenas uppgifter till grund för bedömningen. Det är därmed utrett att Per 

Linck har handlat mot dem på sätt som anges i gärningsbeskrivningarna.  

 

När det gäller åtalspunkten 3 har Abdifutah Ibrahim förlagt tidpunkten till 

sommaren 2011 och sagt att han, Ahmed Ahmed och Abdimajid Mohamed ska ha 

blivit skjutsade hem av mannen dvs. Per Linck vid det sista tillfället. Enligt såväl 

Ahmed Ahmed som Abdimajid Mohamed och Per Linck var det emellertid i slutet 

på 2010 som Per Linck skjutsade hem pojkarna. Det kan därmed inte vara riktigt att 

Per Linck berört Abdifutah Ibrahim under sommaren 2011 vilket anges i 

gärningsbeskrivningen. Åtalet enligt åtalspunkten 3 ska därför ogillas. 

 

De beröringar som Per Linck har utsatt Ahmed Ahmed, Abdimajid Mohamed och 

Ali Hussein för har visserligen skett utanpå kläderna. Det har emellertid varit fråga 

om beröringar i närheten av eller på pojkarnas könsorgan och någon tvekan om att 

Per Lincks syfte med beröringarna varit att egga eller tillfredsställa sin sexualdrift 
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finns inte. Beröringarna har varit ägnade att kränka pojkarnas sexuella integritet. 

Per Linck ska därför dömas för sexuellt ofredande enligt åtalspunkterna 4 – 6. 

 

Bedömningen i skuldfrågan när det gäller åtalspunkten 3 medför att Abdifutah 

Ibrahims enskilda anspråk ska ogillas. 

 

Ahmed Ahmed, Abdimajid Mohamed och Ali Hussein har alla tre utsatts för sådana 

angrepp på sin personliga integritet att Per Linck är skadeståndsskyldig för 

kränkning gentemot dem. Skadeståndet bör, med beaktande av praxis, bestämmas 

till 5 000 kr för var och en av pojkarna.    

 

Åtalspunkterna 1 och 2 samt A:s enskilda anspråk 

 

A kom till Sverige från Kosovo tillsammans med sin familj för ett och ett halvt år 

sedan. Han fyllde 12 år den 14 februari 2012. För ungefär ett år sedan började A 

besöka biblioteket i Söderhamn i samband med att han började gå i skola i Sverige. 

A har besökt biblioteket i stort sett dagligen för att använda Internet. A har lärt 

känna Per Linck på biblioteket. Enligt Per Linck träffade han A första gången 

ungefär fyra veckor innan Per Linck greps. Det var, enligt vad Per Linck påstått, A 

som sökte upp Per Linck när Per Linck satt vid sin dator. De kom att använda 

datorn tillsammans.  

 

A har berättat i huvudsak följande. 

 

Vid det med åtalspunkten 1 avsedda tillfället ropade Per Linck till A att komma. Per 

Linck befann sig vid dörren till toaletten. När A gick fram till Per Linck drog Per 

Linck i A:s tröja. Per Linck öppnade dörren till toaletten med en kniv, som han 

sedan stoppade ner i innerfickan på sin jacka. A blev rädd när han såg kniven men 

han skrek inte.   
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Per Linck drog in A på toaletten och fällde där omkull A på golvet. A hamnade på 

rygg på golvet. Per Linck drog av A:s byxor och kalsonger samtidigt som han 

tryckte hårt på A:s bröst. Det gjorde ont. Per Linck satt på knä över A med sina ben 

över A:s ben. Per Linck började suga på A:s penis och sög på den i uppskattningsvis 

tio minuter. Per Linck hade hela A:s penis i sin mun.  

 

A tog bort Per Lincks hand från sitt bröst och slog Per Linck i magen några gånger. 

A drog upp sina byxor. När A var på väg ut från toaletten sa Per Linck ”om du 

berättar för någon ska jag döda dig med kniv”. A blev rädd.  

 

A träffade Per Linck flera gånger efter den händelsen. Vid samtliga tillfällen 

frågade Per Linck om A hade berättat för någon om vad som hade hänt.  

 

Fyra dagar efter första händelsen befann sig A åter på biblioteket. Han hade bokat 

en tid för att få använda en dator. Per Linck kom fram till A och sa att A skulle följa 

med till Per Lincks bil. A följde med Per Linck ut till bilen, som var parkerad 

utanför biblioteket. Per Linck sa till A att sätta sig i bilen, vilket A gjorde.  Per 

Linck bjöd A på godis. A blev ”dimmig i huvudet” när han hade ätit en godisbit.  

 

Per Linck körde runt biblioteket med bilen. Han körde fort. A och Per Linck gick 

sedan in på biblioteket. A behövde gå på toaletten. Per Linck hjälpte A att öppna 

dörren till toaletten. Per Linck öppnade dörren med kniv även den gången. A gick in 

på toaletten och uträttade sina behov. Per Linck kom sedan in på toaletten. A satt då 

påklädd på toalettstolen. Per Linck drog ner A:s byxor och kalsonger till knäna. A 

minns inte men det kan ha varit så att A hjälpte till att dra ner byxorna och 

kalsongerna. Per Linck började suga på A:s penis. Per Linck hade hela A:s penis i 

sin mun. Per Linck satt på knä framför A, som satt på toalettstolen.  A vet inte hur 

lång tid det pågick. Varken Per Linck eller A sa någonting.  
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A var illamående och hade yrsel och kommer därför inte ihåg så mycket av 

händelsen. När A blev klarare i huvudet bad han Per Linck gå därifrån, vilket Per 

Linck gjorde. A vet att en person vid ett tillfälle öppnade dörren när han var på 

toaletten med Per Linck. Han tror att det var vid det andra tillfället. A har varit på 

toaletten med Per Linck två gånger.  

 

A har fått pengar av Per Linck. Två dagar efter första händelsen fick A 12 kronor. 

Efter den andra händelsen fick A fem kronor. A köpte godis för pengarna.  

 

A har åkt bil med Per Linck vid ytterligare ett tillfälle. Det var efter den första 

händelsen på toaletten. Per Linck skulle skjutsa hem A. Under färden stannade Per 

Linck bilen på en parkeringsplats vid en fotbollsplan i Sandarne. Per Linck sa att 

det var en plats där man kunde ha sex. A sa nej. Per Linck slog då A i ansiktet med 

handflatan. Det gjorde ont. Per Linck körde sedan till A:s bostad. Per Linck kom in 

och träffade A:s familj. Efter det besöket var Per Linck utanför A:s bostad många 

gånger.  

 

A har mått mycket dåligt på grund av det inträffade. Han har varit rädd för att Per 

Linck skulle bli försatt på fri fot eller att Per Linck skulle ringa till sina kompisar 

och att kompisarna skulle döda A. Rädslan fick också till följd att A slutade gå till 

skolan. A har haft problem med sömnen och han har haft mardrömmar om Per 

Linck. Han har också haft svårt att äta och har haft skamkänslor.  

 

A tordes inte berätta om vad som hade hänt för sina föräldrar. Han berättade om 

händelserna för sin far när de skulle på polisförhör. A berättade inte vid det första 

polisförhöret att Per Linck hade hotat honom, eftersom Per Linck då inte var gripen 

och A var rädd för Per Linck. När Per Linck blev gripen berättade A om hotet.  
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A:s far B har berättat i huvudsak följande.  

 

A blev kallad till polisförhör fredagen den 10 februari. Förhöret skulle hållas den 13 

februari. De åkte till polisstationen och A blev förhörd. Innan förhöret berättade A 

vad som hade hänt och att Per Linck hade sugit A på snoppen vid två tillfällen. 

Efter polisförhöret gick de till biblioteket. Per Linck fanns där. B kallade Per Linck 

för idiot och annat och sa att de skulle till polisen. A skrek akta dig pappa han har 

kniv. Per Linck plockade då fram en fällkniv. 

 

Per Linck följde med dem till polisstationen. När de lämnade polisstationen talade 

A om att Per Linck hade sagt till A att inte berätta för någon annars skulle Per Linck 

döda A med kniv och att A nu tordes berätta det eftersom Per Linck var inlåst.  

Under veckan innan polisförhöret berättade A att A hade fått 12 kr av Per Linck. 

 

Per Linck har varit in i deras hem vid ett tillfälle. Det var under detta år, ungefär en 

månad innan polisförhöret ägde rum. Därefter har Per Linck varit utanför deras 

bostad vid åtskilliga tillfällen och kört runt bostaden med sin bil.  En gång när B:s 

maka skulle gå till tvättstugan frågade Per Linck henne var A var någonstans. När B 

och barnen vid ett tillfälle var inne i Söderhamn körde Per Linck runt dem med bil 

flera gånger. 

 

Per Linck har berättat i huvudsak följande.  

 

Per Linck har inte smekt A på benet. De har varit vänner och inte varit osams. Per 

Linck har varit hem till A vid tre tillfällen. Vid ett av tillfällena var han in i 

bostaden. Per Linck har inte ”cirkulerat” runt A:s botad och inte heller ”cirkulerat” 

runt familjen inne i Söderhamn. Det A har berättat ska ha hänt är fel. Vid ett tillfälle 

när Per Linck var inne i toaletten på biblioteket knackade A på. Per Linck öppnade 

och gick ut. Han och A möttes bara i dörren och de var inte samtidigt inne på 

toaletten. Det är vid närmare eftertanke riktigt att Per Linck och A vid ett tillfälle 
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varit inne på toaletten samtidigt. Dörren råkade gå igen. En man med krycka 

öppnade dörren. Det stämmer att Per Linck öppnat dörren till toaletten med kniv. 

 

Godiset, som A berättat om, hade Per Linck i bilen.  Det var bl.a. långa stänger. A 

fick av godiset i bilen. Av de i beslag tagna burkarna i bilen har två innehållit medel 

för att förstora penisen och de andra tre har innehållit testosteron. Han har haft 

medlen för eget bruk. 

 

Mariann Löf har berättat bl.a. följande  

 

En torsdag vid 11- tiden kom Per Linck in på biblioteket. Mariann Löf såg inte men 

hörde att Per Linck öppnade dörren till en toalett. Det fanns redan någon inne på 

toaletten. Mariann Löf hörde att det blev en ordväxling. Mariann Löf hörde att det 

var Mats Regnell som Per Linck talade med. Mariann Löf gick runt och tittade och 

såg att Mats Regnell satt vid en pulpet i biblioteket. Efter en stund gick pojken A till 

toaletten. Något senare såg Mariann Löf att Mats Regnell stod vid toalettdörren och 

att Per Linck och pojken A kom ut från toaletten. Hur lång tid som Per Linck och 

pojken A hade varit på toaletten har Mariann Löf svårt att avgöra men det bör ha 

varit mer än fem minuter. Pojken A, som var rödblommig, satte sig vid en dator. Per 

Linck gick och köpte en kopp kaffe och kom tillbaka till biblioteket. Efter en stund 

gick Per Linck och A ut tillsammans och skiljdes åt utanför biblioteket. Om någon 

hade skrikit på toaletten hade det hörts. 

 

Petra Zetterlund har berättat bl.a. följande. 

 

Vid ett tillfälle när Petra Zetterlund befann sig på kontoret och tittade ner mot 

biblioteket såg hon att Per Linck satt och höll en hand på pojken A:s ben och 

började kittla honom. Petra Zetterlunds sambo, som var närvarande vid tillfället, 

talade om att Per Linck tidigare hade fotograferat A. 
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En torsdag förmiddag såg Petra Zetterlund att Per Linck och pojken A kom ut från 

toaletten. Pojken A sprang genast och satte sig vid bokningsdatorn och tittade mot 

disken. Han var lite röd i ansiktet. Efter en stund gick A förbi disken. Han hade 

något klädesplagg i handen som han stoppade ner i en ficka. A satte sig bredvid 

några bekanta. Per Linck kom efter ett tag med en kopp kaffe i handen. Petra 

Zetterlund fick intrycket av att Per Linck bevakade A. Per Linck tittade på A hela 

tiden. Det pågick i fem-tio minuter. Sedan gick A ut och Per Linck följde efter. 

Utanför biblioteket gick de två åt olika håll. 

 

Mats Regnell har berättat i huvudsak följande. 

 

Mats Regnell skulle gå på toaletten på biblioteket. Han la i ett mynt i 

låsanordningen och öppnade dörren. Per Linck stod inne på toaletten och A stod 

bredvid och ganska nära Per Linck. Per Linck sa oj då. Per Linck och A gick sedan 

ut tillsammans från toaletten. Mats Regnell fick inte känslan av att han avbröt 

något. Personalen på biblioteket hade uppmärksammat vad som hände. Mats 

Regnell hördes av polis om händelsen samma dag eller dagen dvs. den 9 eller den 

10 februari 2012. Mats Regnell kände igen Per Linck från biblioteket i Söderhamn. 

A har Mats Regnell bara sett vid det aktuella tillfället.   

 

Anneli Axling har berättat i huvudsak följande. 

 

Tidigare var Per Linck kontaktsökande mot alla. I år har han börjat söka sig till 

barn. Den 7 februari 2012 såg Anneli Axling att Per Linck höll en liten kille i 

handen. Det var bara kortvarigt. Torsdagen den 9 februari vid 10.30 tiden kom Per 

Linck och samma lilla kille från toaletterna. Mats Regnell hade öppnat dörren till 

toaletten. Anneli Axling frågade Mats Regnell vad han hade sett. Mats Regnell 

kunde inte riktigt svara på det. Den lilla killen såg skamsen ut. Han var stirrig och 

nervös. Killen gick och satte sig vid datorerna. Per Linck gick och hämtade kaffe 

och ställde sig sedan och tittade på killen, som om han höll kontroll på killen. 
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Tingsrätten gör följande bedömning. 

 

A har nyligen fyllt 12 år. Han har när han hörts vid tingsrätten varit klar och koncis 

och han har enligt vad som framkommit, utom när det gäller enstaka detaljer, 

vidhållit de uppgifter som han tidigare lämnat vid olika förhör. A har lämnat en 

rimlig förklaring till varför han, vilket påtalats från Per Lincks sida, inte vid det 

första förhöret berättade att han ska ha blivit hotad av Per Linck att inte tala om vad 

som hänt, nämligen att Per Linck då inte var frihetsberövad och A var rädd för Per 

Linck. Att A ska ha lämnat olika uppgifter om hur fort Per Linck ska ha kört med 

sin bil utanför biblioteket och att han ska ha lämnat tämligen exakta uppgifter om 

hur lång tid som A och Per Linck var på toaletten vid det första tillfället, vilket 

också har påtalats från Per Lincks sida, är inte särskilt förvånande. A är ett barn och 

erfarenhetsmässigt har barn svårt att uppskatta sådant som hastighet, tid och 

avstånd. Någon avgörande betydelse kan inte tilläggas att A tydligen vid det första 

förhöret ska ha berättat att han vid det första tillfället skrikit inne på toaletten, en 

uppgift som han senare inte har vidhållit.   

 

A:s uppgifter om att han blivit yr och illamående efter att Per Linck hade bjudit 

honom på godis och att han därför inte har så klara minnesbilder av det andra 

övergreppet framstår som något egenartade. Per Linck har emellertid vidgått att han 

bjöd A på godis i bilen. Den uppgiften är därför uppenbarligen sann. Enligt vad som 

framkommit ska A i det andra förhöret som hölls med honom ha berättat att han vid 

det andra tillfället själv ville göra det och att han även hjälpte till att ta av sig 

byxorna och kalsongerna. Dessa uppgifter har A inte riktigt velat vidgå när han 

hörts vid huvudförhandlingen. En tänkbar förklaring till att han antytt att Per Linck 

ska ha drogat honom på något sätt vid det andra tillfället är att han har skamkänslor 

för att han då medverkade frivilligt. 

  

Det har inte framkommit att A är en pojke som fabulerar och inte heller att han 

skulle ha något bärande skäl att sanningslöst peka ut Per Linck för att ha förgripit 
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sig på honom. Per Linck har tidigare gjort sig skyldig till sexuella övergrepp mot 

barn, vilket A rimligtvis inte kände till. Att A, mot den bakgrunden, av en händelse 

felaktigt skulle råka beskylla Per Linck för de påstådda brotten bär inte 

sannolikhetens prägel. 

 

A:s berättelse framstår som trovärdig och tillförlitlig. Genom de uppgifter som 

framförallt Mariann Löf lämnat är utrett att Per Linck och A hade varit en avsevärd 

tid på toaletten vid det tillfälle då Mats Regnell öppnade dörren till toaletten, vilket 

torde ha varit den 9 februari. Av förhören med Mariann Löf, Petra Zetterlund och 

Anneli Axling framgår också att A när han kom ut från toaletten uppträdde på ett 

sätt som tilldrog sig deras uppmärksamhet. Det ska anmärkas att Per Linck, enligt 

vad som framkommit, nekat till att han överhuvudtaget varit tillsammans med A på 

toaletten fram till dess att han blev överbevisad om den saken. 

 

Tingsrätten anser att A:s uppgifter får ett sådant stöd av utredningen och 

omständigheterna i övrigt att hans berättelse ska läggas till grund för bedömningen. 

Det är därmed styrkt att Per Linck vid de tillfällen som avses i åtalspunkterna 1 och 

2 med A haft orala samlag, som med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. A var vid tillfällena under 15 år. 

Brotten är inte att anse som mindre allvarliga. Per Linck ska därför dömas för 

våldtäkt mot barn i två fall. 

 

Bedömningen i skuldfrågorna medför att Per Linck är skadeståndsskyldig gentemot 

A. Det av honom fordrade beloppet för sveda och värk, 10 000 kr, motsvarar vad 

som brukar utgå ut i liknande fall och ska dömas ut. Ersättningen för kränkning bör, 

med beaktande av praxis på området, bestämmas till 100 000 kr. Per Linck ska 

alltså åläggas att betala A 110 000 kr och ränta på beloppet. 
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Påföljdsfrågan 

Som tidigare nämnts fastställde Hovrätten för Nedre Norrland den 30 november 

2009 tingsrättens dom i vilken Per Linck dömdes för olika sexualbrott mot barn till 

skyddstillsyn i förening med fängelse tre månader enligt 28 kap 3 § brottsbalken 

och en föreskrift om att Per Linck skulle genomgå samtalsbehandling eller 

motsvarande behandling som frivården bestämde. I målet inhämtades en 

rättspsykiatrisk undersökning beträffande Per Linck vilken utmynnade i 

bedömningen att Per Linck inte hade begått de åtalade gärningarna under påverkan 

av en allvarlig psykisk störning och att han vid tiden för undersökningen inte led av 

en allvarlig psykisk störning.  

 

I det rättpsykiatriska utlåtandet anfördes beträffande Per Linck bl.a. följande. 

 

”Han har haft en harmonisk levnad, där han dock i tidigt skede visat symtom 

förenligt med en omognad och under studier blev han efterhand placerad i särskola. 

Det föreligger ingen ingående klinisk bedömning av Linck innan aktuell 

undersökningssituation, men det föreligger uppgifter på att Linck framstått som 

betydligt yngre än den biologiska ålder han uppnått och han har i vardagen visat 

tecken till att ha svårigheter att självständigt klara en vardagssituation innehållande 

ett fritt självständigt boende. I aktuell utredning framkommer tydligt att Linck har 

en nedsatt funktionsnivå baserat på att han har ett begåvningshandikapp, men i 

övrigt framkommer inget som talar för att han har symtom förenligt med att han har 

en allvarlig psykisk störning, vilken ej heller förelåg vid brotten. Linck har en oklar 

sexuell identitet, men inget talar för att han har pedofila personlighetsdrag. Linck 

har handlat på bas av en omognad och en oförmåga att tänka på konsekvenserna för 

sina handlingar. Man bör vid straffpåföljd beakta 29 kap 3 § i Brottsbalken. Det är 

olyckligt om Linck döms till en frihetsberövande straffpåföljd. Hans funktionsnivå 

bedöms som så nedsatt att han kan ha behov av vård och stöd genom LSS och Linck 

har framförallt behov av en personlighetsfrämjande samtalskontakt. Hela 
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undersökningsteamet är enigt i bedömningen och Linck är själv angelägen om att få 

en behandlingskontakt i någon form”.   

         

Såväl tingsrätten som hovrätten tillämpade vid bedömningen av straffvärdet 

bestämmelsen i 29 kap 3 § 1 st 3 p brottsbalken enligt vilken som en förmildrande 

omständighet vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om den 

tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes uppenbart bristande 

utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. 

 

Av ett yttrande som Kriminalvården avgett i detta mål framgår bl.a. följande.  

 

Per Linck har egen lägenhet och har sysselsättning. Han missbrukar inte alkohol 

eller narkotika. Under övervakningstiden ansökte han om bistånd enligt LSS och 

har väntat på att bli kallad till vuxenhabiliteringen för utredning.  Han hade också 

enskild samtalsterapi inom verksamheten förövare av sexualbrott.  

 

Per Linck har gjort sig skyldig till bl.a. två fall av våldtäkt mot barn. Brotten är av 

sådan art och har ett så högt straffvärde att någon annan påföljd än fängelse inte kan 

komma i fråga. Per Linck har dessutom under löpande prövotid för skyddstillsynen 

återfallit i likartad brottslighet som tidigare. Eftersom prövotiden snart har löpt ut 

anser tingsrätten emellertid att skyddstillsynen inte ska undanröjas utan att Per 

Linck ska dömas särskilt för den nya brottsligheten. 

 

Det samlade straffvärdet av brotten motsvarar fängelse i ungefär tre år. Som en 

förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet måste dock även  

denna gång beaktas att Per Linck handlande stått i samband med hans bristande 

utveckling, erfarenhet och omdömesförmåga (29 kap 3 § 1st 3 p brottsbalken). 

Straffvärdet blir därmed lägre. Å andra sidan måste i skärpande riktning hänsyn tas 

till att Per Linck har återfallit i likartad brottslighet som tidigare. Fängelsestraffets 

längd bör, vid en samlad bedömning, bestämmas till två år och sex månader. 
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Häktningsfrågan 

För våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år. Det är 

inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Per Linck ska därför vara kvar i häkte 

till dess domen i ansvarsdelen får laga kraft mot honom. 

 

Övriga frågor 

Åklagarens yrkande om bevisbeslag som är medgivet ska bifallas. 

 

Carl Lindström har när det gäller utlägg för tolk inledningsvis upptagit utläggen 

inklusive mervärdesskatt i sina kostnadsräkningar. Han har sedan i slutet av 

räkningarna lagt på mervärdesskatt vilket givetvis är felaktigt. Han har dessutom 

dividerat fel när det gäller utlägg för resa. Ersättningarna för utlägg och resa ska 

därför korrigeras. I övrigt har tingsrätten inget att anmärka mot Carl Lindströms 

eller Lars Lundkvists kostnadsanspråk.    

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, DV 400  

Den som vill överklaga domen ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska ha kommit 

in till tingsrätten senast den 3 maj 2012. Överklagandet prövas av Hovrätten för 

Nedre Norrland.  

 

 

Christer Forsberg 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se bilaga   
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