
Hudiksvalls tingsrätt
B 1290-21

Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Carl Leif Kimmy Hellberg (19930201-2753)
Företräds av advokat Elin Andersson Ek.

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT
5000-K791134-18

Kimmy Hellberg har innehaft barnpornografiskt material enligt följande:

På en bärbar dator märke Toshiba sammanlagt 115 filer, varav 55 stycken
filer utgör särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Av det särskilt
hänsynslösa materialet finns två filmer med en total speltid om 2 minuter och
12 sekunder.

På en egenbyggd dator sammanlagt 470 filer varav 64 filer utgör särskilt
hänsynslöst övergreppsmaterial.

På en mobiltelefon 8 filer.

På ett Dropbox-konto sammanlagt 354 filer varav 46 bilder där 10 bilder är
att bedöma som särskilt hänsynslöst material, 308 filmer med total speltid av
13 timmar och 20 minuter varav 107 filmer med en speltid om 8 timmar och
48 minuter är att bedöma som särskilt hänsynslöst material.

Det hände någon gång mellan den 10 april 2017 och den 6 november 2019 i
Söderhamns och Linköpings kommun, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt  eftersom det finns en stor del särskilt
hänsynslöst övergreppsmaterial bestående i bilder och filmer där verkliga
övergrepp dokumenterats. På materialet förekommer dokumentation av barn
som penetreras av vuxna samt barn som är fastbundna och gråter i samband
med övergreppen. En del av materialet föreställer barn i förskoleålder.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1014 Södra Centralgatan 1 010-56 26 820 registrator.ak-gavle@aklagare.se
80134  GÄVLE

Telefax

026-18 94 07
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Kimmy Hellberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 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 bärbar dator märke Toshiba, en egenbyggd dator
och mobiltelefon förverkas från Kimmy Hellberg enligt 36 kap 2 §
brottsbalken (hjälpmedel vid brott) alternativt lag (1994:1478) om
förverkande av barnpornografi:
2019-5000-BG121528.1
2019-5000-BG121528.3
2019-5000-BG121528.5.

Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade Kimmy Hellberg som erkänner brott.

Övrig bevisning
1. NECMEC-rapport (förundersökningsprotokoll s. 9-95) till styrkande av

att Dropbox-konto tillhörigt Kimmy Hellberg under perioden 10 april till
den 2 oktober 2017 laddat upp barnpornografiskt material.

2. Protokoll över beslag BG121528-1 (bärbar dator)
(förundersökningsprotokoll s. 99-106) till styrkande av att
barnpornografiskt material anträffats på dator tillhörig Kimmy Hellberg.

3. Protokoll över beslag 121528-3 (egenbyggd dator)
(förundersökningsprotokoll s. 107-125) till styrkande av att
barnpornografiskt material anträffats på dator tillhörig Kimmy Hellberg.

4. Protokoll över beslag BG121528-5 (mobiltelefon)
(förundersökningsprotokoll s. 126-135) till styrkande av att
barnpornografiskt material anträffats på telefon tillhörig Kimmy
Hellberg.

5. Granskningsprotokoll över beslag (förundersökningsprotokoll s. 146-
153) till styrkande av att polisens utbildade granskare bedömt en del av
materialet i Kimmy Hellbergs enheter som barnpornografi, vilken filtyp
samt att en del bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

6. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 173-174) för att bevisa
att beslagen tagits från Kimmy Hellberg.
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Handläggning
Personutredning: Yttrande från frivården.
Polisens utredare Helene Lindström bistår åklagaren med att förevisa ett
urval av det olagliga materialet bakom stängda dörrar. Hon kallas enligt
följande:

Insp Helene Lindström
Polisregion Mitt, RC3/ISÖB
Svartbäcksgatan 49
751 81 UPPSALA
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