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Datum

2019-10-22
Diarienummer

5000-K614238-18

Polismyndigheten
Demokrati- och hatbrott 1 Rgn Väst
Susanna Carlsen
Utredare
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Anmärkning: 
Skickas till tingsrätten i den ort där brottet/brotten förövades. Göteborgs Tingsrätt

Mottagande tingsrätt

Förundersökning har inletts mot misstänkt person

Brott
Brottsdatum

2017-09-16
Brott

Ofredande, förtal och ärekränkning
Brottsplats

Internet

Beskrivning av brottsmisstanke / brottsmisstankar

Gm är misstänkt för att under perioden 20170916-2018-05-23 uttalat sig nedsättande om må i olika 
internetbaserade forum. Det rör sig om ett stort antal ggr. Ärendet utreds av Demokrati- och hatbrottsgruppen. 
Ärendet är medialt uppmärksammat. Ärendet har, särskilt i högerpolitiska plattformar, blivit medialt 
uppmärksammat iom att mt hämtades till förhör i sthlm natten till den 16 oktober, se bl.a  
https://samnytt.se/uppgifter-bilyana-martinovski-gripen-av-polis-pa-arlanda/ 

Målsägande (se bilaga)

Önskemål om offentlig försvarare/Juridiskt biträde (sätt kryss i ett av alternativen)
Alternativ 1: Den misstänkte har begärt att rätten förordnar offentlig försvarare och godtar den rätten förordnar.

Alternativ 2: Den misstänkte har begärt att rätten förordnar offentlig försvarare och föreslår: Carl Ridderstråle, Sthlm
Namn på offentlig försvarare

Carl Ridderstråle
Advokatbyrå eller dylikt

Advokatfirman Carl Ridderstråle
Ort

Stockholm

Bedömning (sätt ett kryss i ett av alternativen)
Alternativ 1: Den misstänkte är enligt min uppfattning i behov av offentlig försvarare

Alternativ 2: Det/de brott som den misstänkte är misstänkt för är, enligt min mening, av den arten att  
offentlig försvarare inte behöver förordnas. Inte heller i övrigt föreligger sådana omständigheter att  
försvarare behövs.
Förundersökningsledarens motivering (skäl för eller emot förordnande av försvarare)

Se ovan.

Personal
Förundersökningsledare, namn och titel

Sara Toreskog, åklagare
Telefon

010-5627033
Protokollförare, namn och titel

Susanna Carlsen, Utredare
Telefon

010-5654218
(Inloggad polisanställd)

Tingsrättens beslut skickas till Polismyndigheten:
Avdelningar/Polisregioner

Region Väst
Namn och titel

Susanna Carlsen, inspektör
Adress

Polismyndigheten
Postnummer Ort

Göteborg

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2019-10-22
MÅLNR: B 13919-18
AKTBIL: 8
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