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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland) 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland) har utformat ett 

beslut avseende inhämtning av uppgifter om meddelanden i realtid, vilket inte 

är tillåtet enligt inhämtningslagen. 

 

Nämnden har tidigare i år uttalat sig om motsvarande fel i andra 

inhämtningsbeslut som fattats vid en annan polisregion. Samma fel har nu 

upprepats inom Polismyndigheten. Nämnden erinrar om särskild noggrannhet 

vid utformningen av beslut enligt inhämtningslagen. 

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har i ett inhämtningsärende granskat 

ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland) den 22 

juni 2015. Beslutet fattades med tillämpning av lagen (2012:278) om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 

(inhämtningslagen).  

 

Beslutet avser dels inhämtning av uppgifter om meddelanden till och från ett 

visst telefonnummer, dels inhämtning av lokaliseringsuppgifter avseende 

samma telefonnummer. Den angivna tidsperioden för inhämtningen är den 22 

maj 2015 till den 23 juni 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. Enligt tredje punkten i samma paragraf får 

uppgifter hämtas in avseende i vilket geografiskt område en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Inhämtning av uppgifter om 

meddelanden är således begränsad till historiska uppgifter medan inhämtning 

av lokaliseringsuppgifter får avse såväl uppgifter i realtid som historiska 

uppgifter. 
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3. UTREDNINGEN 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. 

 

Polismyndigheten har i ett remissvar anfört i huvudsak följande. Såväl 

handläggare som beslutsfattare är väl förtrogna med gällande regelverk men på 

grund av ett skrivfel av en siffra omfattade begäran även den 23 juni 2015, 

vilket var en dag efter beslutsdatum. Felet uppmärksammades inte trots stor 

noggrannhet. Teleoperatören levererade dock endast uppgifter för perioden 

den 22 maj 2015 till och med den 22 juni 2015. De uppgifter som hämtades in 

var därför i enlighet med lag. Händelsen tas på allvar samtidigt som det är 

svårt att helt förebygga skrivfel. 

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Såsom Polismyndigheten har utformat beslutet avsåg inhämtningen uppgifter 

om meddelanden i realtid. Sådan inhämtning är inte tillåten enligt 1 § första 

punkten inhämtningslagen.  

 

Nämnden har tidigare i år uttalat sig om motsvarande fel i andra 

inhämtningsbeslut som fattats av en annan polisregion.
1
 Trots nämndens kritik 

upprepas samma fel inom Polismyndigheten. Fel vid tillämpningen av 

bestämmelserna om hemliga 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. Detta förhållande innebär att särskild 

noggrannhet ska iakttas vid utformningen av beslut enligt inhämtningslagen. 

Det förhållandet att en teleoperatör inte verkställer ett beslut i den del som 

faller utanför den enligt inhämtningslagen tillåtna tidsperioden befriar inte 

Polismyndigheten från skyldigheten att vara omsorgsfull vid utformningen av 

sina beslut. 

 

Sändlista: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A347.616/2015) 

 

För kännedom: 

Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland) 

 

                                                 
1
 Se nämndens uttalanden av den 18 februari 2015 ”Inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne”, dnr 2099-2014, och av den 2 september 2015 

”Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd, 

polisområde Malmö)”, dnr 65-2015. 
 


