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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst) 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten har underrättat nämnden om tre beslut om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation drygt fyra månader för sent. Vidare 

har ett av besluten om inhämtning feldaterats. 

 

Nämnden utgår från att Polismyndigheten verkar för att befattningshavare som 

hanterar ärenden enligt inhämtningslagen iakttar erforderlig noggrannhet.  

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat tre beslut om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av 

Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst). Besluten fattades 

med tillämpning av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet (inhämtningslagen).  

 

Två av beslutshandlingarna är daterade den 3 mars 2015 och undertecknade 

dagen därpå. Den tredje beslutshandlingen är daterad den 26 februari 2015 

men undertecknad den 24 februari. Det sistnämnda beslutet avsåg bland annat 

inhämtning av uppgifter om meddelanden till och från mobiltelefonnummer 

under perioden den 26 januari – 26 februari 2015. Nämnden underrättades om 

besluten den 17 augusti 2015. 

 

Av 1 § första punkten inhämtningslagen framgår att uppgifter om 

meddelanden får hämtas in om de har överförts till eller från ett 

telefonnummer eller annan adress. Inhämtning av uppgifter om meddelanden 

är således begränsat till historiska uppgifter. 

 

Ett beslut om inhämtning bör handläggas inom ett särskilt inhämtningsärende 

som avslutas när inhämtningen har skett.
1
 Nämnden ska underrättas om ett 

beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen senast en månad 

                                                 
1
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efter det att ärendet om inhämtning avslutades (6 §). Nämnden har tidigare 

uttalat att ett ärende om inhämtning får anses avslutat senast när begärda 

uppgifter kommer den beslutande myndigheten till handa.
2
 

 
3. UTREDNINGEN  

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendena. 

Polismyndigheten har därefter anmodats att yttra sig över bland annat när de 

begärda uppgifterna kom Polismyndigheten till handa och, såvitt avser det den 

24 februari 2015 undertecknade beslutet, den rättsliga grunden för inhämtning 

av uppgifter om meddelanden under perioden den 25 – 26 februari 2015. 

 

Polismyndigheten har i ett remissvar anfört i huvudsak följande. 

Underrättelsesektionen i region Väst har brustit i sina rutiner. De begärda 

uppgifterna kom Polismyndigheten till handa den 3 respektive den 6 mars 

2015. Beslutet som är undertecknat den 24 februari 2015 är med stor 

sannolikhet feldaterat. Detta styrks av att handlingen enligt beslutets sidhuvud 

upprättades den 26 februari 2015 samt att beställningen av telefonlistor enligt 

notering på handlingen expedierades den 27 februari 2015. Anledningen till att 

det dröjt så länge innan nämnden underrättades om besluten är att dessa 

troligen har blandats ihop med andra beslut som nämnden redan blivit 

underrättade om.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Nämnden har underrättats om inhämtningsbesluten först drygt fem månader 

efter det att begärda uppgifter kommit Polismyndigheten till handa, vilket är 

fyra månader efter den i 6 § inhämtningslagen föreskrivna tidsfristen. 

Därutöver har ett av inhämtningsbesluten feldaterats.  

 

Inhämtning enligt inhämtningslagen utgör ett hemligt tvångsmedel. Att 

brottsbekämpande myndigheter enligt inhämtningslagen får besluta om sådana 

åtgärder utan föregående domstolsprövning innebär att det måste ställas höga 

krav på noggrannhet vid myndigheternas tillämpning av lagen.  

 

De ovan nämnda felen synes ha berott på bristande noggrannhet. Nämnden 

utgår från att Polismyndigheten verkar för att de befattningshavare som 

hanterar ärenden enligt inhämtningslagen iakttar erforderlig noggrannhet.  

 

Nämnden har utöver detta inte någonting att anmärka mot Polismyndighetens 

handläggning av ärendena. 

 

                                                 
2
 Se bl.a. nämndens uttalande den 13 februari 2014 ”Inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter” (dnr 162-2013). 
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Sändlista: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A428.811/2015) 

 

 

  


