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Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två 

polismyndigheter 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten i Västernorrlands län respektive Polismyndigheten i 

Östergötlands län har i strid med 5 § IHL beslutat att hämta in 

lokaliseringsuppgifter för en tid som överstigit en månad från dagen för 

besluten. Detta är inte godtagbart. 

 

2. BAKGRUND  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat två beslut om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats av 

Polismyndigheten i Västernorrlands län respektive Polismyndigheten i 

Östergötlands län. Besluten fattades med stöd av lagen (2012:278) om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (IHL).  

 

Båda besluten avsåg inhämtning av uppgifter om i vilket geografiskt område 

en viss kommunikationsutrustning finns, dvs. realtidsinhämtning av 

lokaliseringsuppgifter enligt 1 § tredje punkten IHL.  

 

Av respektive underrättelse framgår följande. Polismyndigheten i 

Västernorrlands län fattade den 25 april 2014 beslut om inhämtning av 

lokaliseringsuppgifter från och med den 29 april 2014 och en månad framåt i 

tiden. Polismyndigheten i Östergötlands län beslutade den 16 april 2014 om 

inhämtning av lokaliseringsuppgifter för perioden den 22 april – 22 maj 2014.  

 

Av 5 § IHL framgår att vid inhämtning av uppgifter får den tid som ett beslut 

avser inte bestämmas längre än nödvändigt och får, när det gäller tid som 

infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet.  

Nämndens granskning har bara tagit sikte på frågan om besluten fattats i 

enlighet med denna bestämmelse. 
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3. UTREDNINGEN 

Polismyndigheterna har i remissvar anfört i huvudsak följande.   

 

Polismyndigheten i Västernorrlands län  

Beslutet har kommit att avse en tid som överstiger en månad från 

beslutsdatumet. Syftet har dock aldrig varit att tiden för inhämtningen skulle 

överstiga en månad, vilket den heller aldrig gjorde. Det handlar om ett misstag 

av engångskaraktär. Myndigheten har tydliga och väl genomarbetade rutiner 

för den här typen av ärenden. Beslutsfattandet har begränsats till ett fåtal 

personer som bedöms ha den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet 

som behövs. Polismyndigheten har med anledning av detta ärende försäkrat sig 

om att beslutsfattarna i ärendegruppen är uppdaterade på gällande rutiner och 

regleringens innehåll.  

 

Polismyndigheten i Östergötlands län 

Den tillåtna tidsperioden har överskridits i ärendet. Beslutsfattaren och 

handläggaren är väl medvetna om att varje beslut om realtidsinhämtning 

maximalt får omfatta en månad, men förbisåg vid det aktuella tillfället att 

beslutsdatumet måste rymmas inom denna tidsfrist. Inhämtningen avslutades 

tidigare än beräknat med anledning av att myndigheten fick kännedom om att 

en annan polismyndighet inlett förundersökning mot aktuell person. 

Beslutsfattare och handläggare har nu uppmärksammats på att stor 

noggrannhet måste iakttas vid handläggningen av den här typen av ärenden. 

Vidare kommer myndighetens tjänsteföreskrift att kompletteras med uppgift 

om att tidsperioden inte får överstiga en månad från dagen för beslutet.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Utredningen visar att polismyndigheterna i strid med 5 § IHL har beslutat att 

hämta in lokaliseringsuppgifter för en tid som överstigit en månad från dagen 

för besluten. Detta är naturligtvis inte godtagbart. Det finns dock inget som 

motsäger att de felaktiga besluten har sin grund i rena förbiseenden. Nämnden 

finner inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av det 

inträffade. 
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