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VÄSTMANLANDS 
TINGSRÄTT
Enhet D
Rotel 14

DOM
2020-02-05
meddelad i
Västerås

Mål nr: B 3870-19

Postadress
Box 40
721 04 Västerås

Besöksadress
Sigurdsgatan 22

Telefon
021-310 400
E-post: vastmanlands.tingsratt@dom.se
www.vastmanlandstingsratt.domstol.se; behandling av personuppgifter, se www.vastmanlandstingsratt.domstol.se 

Telefax Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
TONY William Sundstrand, 19680117-6915
Murargränd 43
733 36 Sala

Offentlig försvarare:
Advokat Petter Hagsköld
Mälaradvokaterna AB
Stora gatan 42
722 12 Västerås

Åklagare
Kammaråklagare Eleonore Johansson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Västerås
Box 21
721 03 Västerås

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Hets mot folkgrupp, ringa brott, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2019

2017-12-20 -- 2018-02-14

Påföljd m.m.
Dagsböter 70 om 50 kr

Ersättning
1. Petter Hagsköld får ersättning av staten med 3 875 kr. Av beloppet avser 3 030 kr

arbete, 70 kr utlägg och 775 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________
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YRKANDE M.M. 
 

Åklagaren har yrkat i enlighet med den stämningsansökan som fogas till domen 

som bilaga 1. 

 

Offentlig försvarare för Tony Sundstrand är advokaten Petter Hagsköld. Med tings-

rättens tillåtelse har Petter Hagsköld satt advokaten Per Odeling i sitt ställe vid 

huvudförhandlingen. 

 

 
DOMSKÄL 

 

Skuldfrågan 

 

Inledningsvis antecknas följande. I vart fall tidigare fanns en s.k. öppen Facebook-

grupp benämnd ”Det räcker nu!! Jag vill ha omval, NU!!” och den 20 december 

2017 skrev någon ett inlägg där med lydelsen ”Det är hur muslimer behandlar 

damer! Snart hos dig i område!”. Vad som läggs Tony Sundstrand till last är att han 

sedan kommenterade detta inlägg genom att skriva ”Man blir så in i helvetes för-

bannad, varför inte bara göra processen kort med packet!! Vi måste sluta och tramsa 

och böja oss för dessa rent ut sagt äckliga parasiter, man ska inte mixa och blanda 

för mycket, det är nu sverige ett bevis på utav fler länder i europa..sorgligt..”. 

 

Tony Sundstrand har vidgått att han skrev den ovan citerade kommentaren liksom 

att kommentaren sedan spreds. Han har dock bestritt ansvar för hets mot folkgrupp 

under åberopande av att kommentaren inte innebar att han hotade eller uttryckte 

missaktning för en folkgrupp med anspelning på nationellt eller etniskt ursprung 

och trosbekännelse.  
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Tony Sundstrand har hörts närmare. Vidare har den i stämningsansökan åberopade 

skriftliga bevisningen gåtts igenom. 

 

Vad Tony Sundstrand har uppgett kan sammanfattas enligt följande. Han är inte 

negativt inställd till utlänningar. Inte heller har han några särskilda tankar när det 

gäller olika religioner och liknande. Han har många utländska vänner på Facebook 

och hans äldsta dotter hade tidigare ett förhållande med en kurdisk kille som fick bo 

hemma hos honom och hans familj under ett års tid. Den dag när han skrev den i 

målet aktuella kommentaren hade han varit ute och cyklat med en annan dotter, som 

är autistisk, och då hade några killar av utländsk härkomst åkte upp på var sin sida 

om honom och dottern samt tittat på och visslat åt dottern. Händelsen hade gjort 

honom arg och irriterad. Ilskan och irritationen riktade sig dock inte mot invandrare. 

Han kommer inte ihåg vad han tänkte när han såg det inlägg som han kommen-

terade, men han var i allt fall inte ute efter att kränka någon särskild grupp. Med 

”packet” menade han väl i största allmänhet kriminella eller människor som 

behandlar kvinnor illa. Med ”man ska inte mixa och blanda för mycket” avsåg han 

att uttrycka att det är olyckligt att man skapar ghetton genom att placera personer 

som har olika bakgrund och som kanske är fiender sedan tidigare tillsammans. Han 

borde ha uttryckt sig bättre. Innan han skrev kommentaren tittade han antagligen  

på en till inlägget kopplad film. När han hördes av polisen sade han tydligen att 

”cykelhändelsen” hade gjort honom irriterad på ”invandringsproblematiken”. 

Varför han sade så vet han inte.  

 

Tingsrättens överväganden 

 

Ostridigt och klarlagt är att Tony Sundstrand i ett meddelande på Facebook skrev 

den tidigare citerade kommentaren samt att kommentaren sedan spreds. Kommen- 

taren avsåg ett inlägg som handlade om muslimer. Naturligtvis måste Tony Sund-

strand ha haft muslimer i åtanke när han skrev kommentaren och alla som läste  
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kommentaren måste också ha uppfattat den på det sättet att den handlade om musli-

mer. Muslimer är en folkgrupp i den mening som avses i 16 kap 8 § brottsbalken 

och kommentaren var till sitt innehåll sådan att den var nedsättande för muslimers 

anseende. Kommentaren uttryckte missaktning med anspelning på muslimers natio-

nella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Genom att skriva kommentaren 

gick Tony Sundstrand helt klart utöver vad yttrandefriheten gav honom rätt till. 

Tony Sundstrand måste också själv ha insett vad kommentaren innebar. 

 

Tony Sundström kan inte undgå ansvar för hets mot folkgrupp. Enligt tingsrättens 

mening får brottet dock sägas ha varit ringa. 

  

Påföljd m.m. 
 

Påföljden skall enligt tingsrätten bestämmas till 70 dagsböter.  

 

För hets mot folkgrupp, ringa brott, ingår inte fängelse i straffskalan. Tony Sund-

strand skall därför inte åläggas att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond. 

 

Om Tony Sundstrand hade varit åtalad endast för ett ringa brott så hade offentlig 

försvarare med största sannolikhet inte förordnats. Mot bakgrund härav bör för-

svararkostnaden stanna på staten. 

 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (TR-01) 
Till Svea hovrätt ställt överklagande skall ha kommit in till tingsrätten senast den 
26 februari 2020. Prövningstillstånd krävs. 
 
 
På tingsrättens vägnar 
 
 
Hans-Åke Nygren  



 

 

 
 

Västmanlands tingsrätt
B 3870-19

Stämningsansökan
Tilltalade
Tony William Sundstrand (19680117-6915)
Företräds av advokat Petter Hagsköld.

Ansvarsyrkanden m.m.

HETS MOT FOLKGRUPP
5000-K196329-18

Tony Sundstrand har i en kommentar på Facebook hotat och uttryckt
missaktning för en folkgrupp med anspelning på nationellt eller etniskt
ursprung och trosbekännelse. Det hände någon gång mellan den 20 december
2017 och den 14 februari 2018 på Murargränd 43, Sala, Sala kommun eller på
annan plats i riket. Meddelandet har spritts.

Tony Sundstrand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap 8 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2019

Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade Tony Sundstrand som erkänner brott.

Övrig bevisning
1. Det aktuella inlägget (förundersökningsprotokoll s. 7)

2. Analys och skärmdump (förundersökningsprotokoll s. 22 - 32)

All bevisning åberopas till styrkande av den åtalade gärningen.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ungefär 20 minuter.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 21 Mäster Ahls gata 8, plan E 010-562 50 00 registrator.ak-vasteras@aklagare.se
72103  VÄSTERÅS

Telefax

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Mitt Handling 36
Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM-24653-18
Kammaråklagare Frieda Gummesson 2019-10-31 Handläggare 504A-20

1(2)
Bilaga 1

VÄSTMANLANDS 
TINGSRÄTT
D 2:14

INKOM: 2019-11-01
MÅLNR: B 3870-19
AKTBIL: 5



Hänvisning till handlingar önskas avseende övrig bevisning.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Mitt Handling 36
Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM-24653-18
Kammaråklagare Frieda Gummesson 2019-10-31 Handläggare 504A-20
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

