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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

  

 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland) 

 

1. SAMMANFATTNING 

 

Polismyndigheten har underrättat nämnden om ett beslut om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation först fyra månader efter det att 

inhämtningsärendet får anses avslutat. 

 

Nämnden konstaterar att Polismyndigheten inte fullgjort sin 

underrättelseskyldighet i rätt tid och utgår från att myndigheten 

fortsättningsvis tillser att de befattningshavare som hanterar ärenden enligt 

inhämtningslagen också har adekvata kunskaper inom detta område.  

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat ett beslut om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av 

Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland) den 2 september 

2014. Beslutet fattades med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Nämnden 

underrättades om beslutet först den 12 januari 2015. 

 

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 

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.
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1
 Prop. 2011/12:55, sid. 124 

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

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

  

Uttalande  

  

2015-09-02 Dnr 59-2015 
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3. UTREDNINGEN 

 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet och därefter 

anmodat Polismyndigheten att yttra sig över bl.a. när de begärda uppgifterna 

kom Polismyndigheten till handa och när inhämtningsärendet avslutades. 

 

Polismyndigheten har i ett remissvar anfört i huvudsak följande. De begärda 

uppgifterna kom Polismyndigheten till handa den 3 september 2014. 

Underrättelseärendet var dock aktivt under hösten 2014 och det kunde inte 

uteslutas att fler inhämtningar skulle bli aktuella inom ramen för samma 

ärende. Beslut om att inleda förundersökning fattades den 1 december 2014 

och i samband med detta avslutades inhämtningsärendet. Vanligtvis 

underrättas nämnden i samband med att samtalsspecifikationen kommer in 

från operatören. I det här fallet underrättades nämnden ca en månad efter det 

att underrättelseärendet övergick till förundersökning. Det är nu förmedlat till 

ansvarig handläggare att inhämtningsärendet är att anse som avslutat när 

samtalsspecifikationen kommit in från operatören. 

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Granskningen visar att nämnden underrättats om inhämtningsbeslutet först 

fyra månader efter det att begärda uppgifter kommit Polismyndigheten till 

handa. Nämnden konstaterar att Polismyndigheten därmed har underlåtit att 

fullgöra sin underrättelseskyldighet till nämnden inom den i 6 § 

inhämtningslagen föreskrivna tiden. 

 

Polismyndigheten har som förklaring till att underrättelseskyldigheten inte 

fullgjorts i rätt tid angett att det inte kunde uteslutas att fler inhämtningar 

skulle bli aktuella inom ramen för samma ärende. Underlåtenheten synes 

sålunda ha sin grund i okunnighet om rättsläget. 

 

Inhämtning enligt inhämtningslagen utgör ett hemligt tvångsmedel. Det sker 

inte någon domstolsprövning av de brottsbekämpande myndigheternas beslut 

om inhämtning och det finns inte heller någon underrättelseskyldighet till den 

enskilde. Nämnden ser därför allvarligt på Polismyndighetens underlåtenhet att 

i rätt tid fullgöra sin underrättelseskyldighet och utgår från att myndigheten 

fortsättningsvis tillser att de befattningshavare som hanterar ärenden enligt 

inhämtningslagen också har adekvata kunskaper inom detta område. 

 

Nämnden har härutöver inte någonting att anmärka mot Polismyndighetens 

handläggning av ärendet. 
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Sändlista: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(A191-628/2015) 

 

Kopia för kännedom. 

Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland) 

 


