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Delbetänkandet EU:s förordning om terrorisminnehåll på 
internet - frågan om behörig myndighet (SOU 2021:76) 

Sammanfattning 

Polismyndigheten avstyrker förslaget att Polismyndigheten ska utses till 

behörig myndighet i Sverige enligt EU:s förordning om åtgärder mot spridning 

av terrorisminnehåll online. Enligt 3 § polislagen (1984:387) hör det till 

Säkerhetspolisens uppgifter att förebygga och förhindra brottslig verksamhet 

som innefattar terroristbrott och att utreda och beivra sådan brottslighet. 

Säkerhetspolisen har huvudansvar för den svenska terrorismbekämpningen 

och det är också Säkerhetspolisen som har särskild kunskap och erfarenhet om 

terrorismrelaterade frågor.  

 

Polismyndigheten instämmer i bedömningen att det finns fördelar med att 

uppgifter i förordningen som har mer tillsynskaraktär kan flyttas från den 

myndighet som nu utses till behörig myndighet i Sverige, till en annan 

administrativ myndighet i samband med att annan unionslagstiftning som rör 

olagligt innehåll på internet antas inom EU. 

Polismyndighetens synpunkter 

Avsnitt 6.1 Behörig myndighet 

Utredningen gör bedömningen att Polismyndigheten är den myndighet som är 

mest lämplig att utföra de uppgifter som åligger den behöriga myndigheten 

enligt förordningen och föreslår därför att Polismyndigheten utses till behörig 

myndighet i Sverige. Polismyndigheten delar inte denna bedömning av de skäl 

som anges nedan. 

 

Polismyndigheten anser att de uppgifter som åligger den behöriga 

myndigheten enligt förordningen bättre överensstämmer med 

Säkerhetspolisens uppdrag. Säkerhetspolisen har ett utpekat ansvar när det 

gäller att förebygga och förhindra att terroristattentat och annan 

terrorismrelaterad brottslighet begås i landet och att utreda och beivra sådan 

brottslighet.  
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Förmågan att med utgångspunkt i förordningen bedöma materialets koppling 

till terrorism eller våldsbejakande extremism och därmed även en eventuell 

brottsrubricering om misstänkt terroristbrott – samt om ett borttagande av 

materialet stör pågående arbete hos Säkerhetspolisen eller utländsk 

motsvarighet till Säkerhetspolisen – har ett direkt samband med en myndighets 

kontinuerliga arbete att förhindra terroristbrott. Polismyndigheten har inte 

detta uppdrag. 

 

Ovanstående medför, enligt Polismyndighetens uppfattning, att 

Polismyndigheten kommer att bli beroende av Säkerhetspolisens särskilda 

kunskap och erfarenhet för att omhänderta uppdraget som behörig myndighet. 

En sådan ordning skulle inte innebära ett effektivt nyttjande av 

myndigheternas resurser.  

Avsnitt 6.1 Framtiden 

Enligt utredningen kan det finnas anledning att göra en översyn av den 

behöriga myndighetens uppdrag i samband med att annan unionslagstiftning 

som rör olagligt innehåll på internet antas inom EU. Polismyndigheten ställer 

sig positiv till utredningens bedömning att uppgifter i förordningen som har 

mer tillsynskaraktär då kan flyttas från den myndighet som nu utses till 

behörig myndighet i Sverige, till en annan administrativ myndighet.  

Konsekvenser för Polismyndigheten 

 

I delbetänkandet redovisas inte någon djupare analys av konsekvenserna av 

förslaget och utredningen konstaterar att det saknas förutsättningar att göra en 

annan bedömning än att uppdraget som behörig myndighet ryms inom 

Polismyndighetens befintliga ekonomiska ram. Polismyndigheten delar 

utredningens bedömning att det föreligger en rad osäkerhetsfaktorer som 

kommer att påverka mängden ärenden för den behöriga myndigheten. De 

fullständiga ekonomiska och praktiska konsekvenserna av förslagen för 

Polismyndigheten är därför svåra att bedöma i dagsläget men 

Polismyndigheten anser att uppdraget som behörig myndighet skulle komma 

att medföra ökade kostnader för myndigheten.  

 

Detta yttrande har beslutats av rikspolischefen Anders Thornberg. Vid den 

slutliga handläggningen har deltagit chefen för rättsavdelningen Gunilla 

Hedwall och juristen Kristina Demierre, föredragande.  
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