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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

  

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten, region Syd 

 

 

1. BAKGRUND 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat ett beslut om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av 

Polismyndigheten (region Syd) den 3 juli 2015. Beslutet fattades med 

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

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Inhämtningen avsåg brottslighet 

innefattande grovt penningtvättsbrott. För grovt penningtvättsbrott är 

föreskrivet fängelse i lägst sex månader.   

 

2. RÄTTSLIG REGLERING  

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation enligt 

inhämtningslagen får, såvitt är av intresse här, göras endast om åtgärden är av 

särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet 

som innefattar brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 

två år (2 § första punkten). 

 

3. UTREDNINGEN  

 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. Av dessa 

framgår bl.a. följande. Beslutet om att hämta in uppgifter om elektronisk 

kommunikation fattades av vikarierande chefen på regionala 

underrättelseenheten. Vid Polismyndighetens månatliga genomgång den 7 

augusti 2015 upptäcktes att aktuellt beslut var fattat ”på felaktiga grunder”. 

Samma dag beslutades att uppteckningarna från inhämtningen omedelbart 

skulle förstöras. Någon bearbetning av materialet hann aldrig ske.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Nämnden konstaterar att lagliga förutsättningar för inhämtningsbeslutet 

saknades.  
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Fel vid tillämpning av bestämmelser om straffprocessuella tvångsmedel 

innebär i realiteten att det skydd för den enskildes personliga integritet som 

föreskrivs i bl.a. 2 kap. 6 § regeringsformen har trätts för när. Det finns därför 

anledning att se allvarligt på felaktiga handlanden av nu aktuellt slag som i 

realiteten innebär att en enskilds grundläggande fri- och rättigheter har 

åsidosatts.  Mot den angivna bakgrunden finner nämnden att 

anmälningsskyldighet enligt 20 § förordningen (2007:1141) med instruktion 

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden föreligger. 

 

Nämnden anmäler därför förhållandena till Åklagarmyndigheten för 

straffrättslig prövning. 

 

Nämnden emotser åklagarens slutliga beslut i förundersökningsfrågan.  

 

 

Sändlista 

Polismyndigheten, Region Syd 

Åklagarmyndigheten, Särskilda åklagarkammaren 

 

Kopia för kännedom 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

 


