
 
BESKED 1 (2) 

 Datum  
  2022-04-05  

 Diarienr (åberopas) Saknr  

 A173.636/2022 187  

   

Rättsavdelningen 

Informationsförvaltning 4 Syd RA 
Scheiman Advokatbyrå AB 

Att: Sebastian Scheiman 

Sibyllegatan 49 

114 42 Stockholm 

 

 

 

 

Postadress 

Polismyndigheten 
205 90 Malmö 

Besöksadress 

Porslinsgatan 4b 
Malmö 

Telefon 

114 14 

Webbplats 

www.polisen.se 

E-post 

registrator.syd@polisen.se 

 
 

 

Besked angående begäran om handling 
 
Du har som ombud för den misstänkte i ärendet begärt att få kopia av polisanmälan 

och nedläggningsbeslut i ärende 5000-K580937-18.  

Efter genomgång av ärendet ges följande besked. 

 

Besked 

Anmälan lämnas ut med tillämpning av 35 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

 

Beslut att lägga ner förundersökningen lämnas ut med tillämpning av 35 kap. 6 § 

OSL. Skäl och motivering lämnas ut då det står klart att men enligt 35 kap. 1 § OSL 

ej kan uppstå vid utlämning.  

 

Skäl för beskedet 

För de uppgifter du har begärt att få ta del av finns bestämmelser om sekretess.  

Sekretess gäller enligt 35 kap. 1 § OSL för uppgift om en enskilds personliga och 

ekonomiska förhållanden om uppgiften förekommer i en förundersökning och det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider skada eller men.  

 

Som tidigare misstänkt i ett ärende har din klient rätt att ta del av anmälan och utsaga 

av enskild i förhållande till sig själv, om det inte kan antas att fara uppkommer vid ett 

utlämnande, se 35 kap. 2 § OSL. Polisanmälan lämnas ut med tillämpning av 35 kap. 

2 § OSL. 

 

Beslut att lägga ner förundersökning är undantaget från sekretess, se 35 kap. 6 § OSL. 

 

Lagrum för beskedet 

35 kap. 1 § OSL 

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhål-landen 

om uppgiften förekommer i en förundersökning, eller i annan verksam-het som syftar 

till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en polismyn-

dighet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider skada eller men. 

 

35 kap. 2 § OSL 

Sekretess gäller i verksamhet som avses i 1 § första stycket för uppgift i en anmälan 

eller utsaga av en enskild, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, 
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endast om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider 

annat allvarligt men om uppgiften röjs. 

 

35 kap. 6 § OSL 

Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller inte 

   1. beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning inte ska inle-

das eller beslut om att förundersökning ska läggas ned. 

 

Myndighetsprövning 

Detta besked kan överprövas vid Polismyndigheten. En skrivelse med begäran om 

myndighetsprövning kan inges till Polismyndigheten region syd, 205 90 Malmö. En 

begäran om myndighetsprövning kan även inges via telefon eller e-post. Ett skriftligt 

myndighetsbeslut krävs för att beslutet ska kunna överkla-gas till Kammarrätten. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Inez Zetterlund 

Sekretesshandläggare 

 



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2018-05-16 22.27
 RAR                                                           5000-K580937-18 
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K580937-18  
 Enhet: 561420      Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2018-05-16 kl: 16.00  Anmälningssätt: Besök på polisstationen
 Upptagen av:     Administ. Johanna Bergevi                                    
 Inskriven av:    Administ. Johanna Bergevi                                    
 Inskriven:       2018-05-16 kl: 21.56  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           561420                                                       
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 AYDEMIR, IREM                             ÖZKIRIMLI, UMUT                     
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.40 
                                                                     Brottskod  
 Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år                                     0408 
   LUND, LUND                                                      Länskod: 12 
                                                                  Omrkod: 9500 
   Torsdag 2018-02-01 t.o.m. Söndag 2018-04-22                                 
     AYDEMIR, IREM                                      Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 INLEDNING                                                                     
 Målsägande inkom till polisstationen i Lund den 16 maj 2018 i anledning av    
 att upprätta en anmälan gällande ofredande.                                   
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Umut Özkirimli är misstänkt för ofredande genom att ha kontaktat målsägande   
 på ett hänsynslöst sätt och fortsatt trots att hon bett honom att sluta.      
 Detta har målsägande upplevt som obehagligt.                                  
                                                                               
 HÄNDELSE                                                                      
 Målsägande Irem är student på Lunds universitet och undervisas där av en      
 professor, misstänkt Umut. Sedan februari 2018 har Umut sökt kontakt med Irem 
 via meddelanden samt på universitetet på ett sätt som hon upplever som        
 obehagligt och jobbigt. Irem har bett honom att sluta vilket ej varit till    
 hjälp. Senast han sökte kontakt med henne var den 22 april 2018.              
                                                                               
 Se vidare i förhör.                                                           
                                                                               
 ERSÄTTNINGSYRKANDE                                                            
 Ej tillfrågat vid anmälningstillfället.                                       
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO S Skåne                        Besöksadress: Byggmästargatan 1             
 Box                                                                           
 222 37 LUND                  Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO S Skåne        
 Tfn: 11414                   Handläggare: Kommissa. Ola Hörberg               
 E-post:                                                                       
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2018-05-16 22.27
 RAR                                                           5000-K580937-18 
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 AYDEMIR, IREM Kön: K                                                          
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO S Skåne                        Besöksadress: Byggmästargatan 1             
 Box                                                                           
 222 37 LUND                  Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO S Skåne        
 Tfn: 11414                   Handläggare: Kommissa. Ola Hörberg               
 E-post:                                                                       
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Brottsrapport

inklusive misstankar, beslut och aktörer
Enhet

Region Syd, Utredningsjour 1 PO S Skåne
Diarienr

5000-K580937-18

Brott

Brottskod

0408
Diarienr

5000-K580937-18
Händelse inträffad

2018-02-01 - 2018-04-22
Brottsplatsadress

LUND
Brottsbeskrivning

Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §)
Beslutsfattare brott

Linton, Jacob
Beslutsdatum brott

2018-05-17
Status

Avförd: FU inleds ej
Brottsbeslut

FU inleds ej
Skäl

Går ej att utreda
Skältext

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.
Motivering

Fritext
Motiveringstext

Målsäganden har på grund av sin beroendeställning till den utpekade personen krävt att få vara anonym

gentemot honom. Detta låter sig inte göras inom ramen för en förundersökning. Begäran kan i den delen

inte tolkas på annat sätt än att målsäganden inte ytterligare kan medverka till att styrka brott. 
Beslutsfattare brottsbeslut

Linton, Jacob
Beslutsdatum brottsbeslut

2018-05-17
Aktör Roll

Aydemir, Irem Målsägande
Özkirimli, Umut Misstänkt

Misstanke MISSTANKE GÄLLER EJ
Rubricering Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

LUND
Händelse inträffad

2018-02-01 - 2018-04-22
Brottsmisstankenr

POD50-BM2018-486366781-39
Status

Avförd: FU inleds ej
Misstänkt person

Özkirimli, Umut
Personnr

19701118-3238
Identifierad Sätt

Underrättelse om misstanke

    -  -  
Underrättelse förenklad delgivning

    -  -  
Beslutsfattare misstanke Beslutsdatum misstanke

    -  -  
Misstankebeslut
Förundersökning inleds inte
Skäl
Går ej att utreda
Skältext
Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.
Motivering
Fritext

• Polisen 



Motiveringstext
Målsäganden har på grund av sin beroendeställning till den utpekade personen krävt att få vara

anonym gentemot honom. Detta låter sig inte göras inom ramen för en förundersökning. Begäran

kan i den delen inte tolkas på annat sätt än att målsäganden inte ytterligare kan medverka till att

styrka brott. 
Beslutsfattare misstankebeslut
Linton, Jacob

Beslutsdatum misstankebeslut
2018-05-17
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