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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 

 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndig-

heten (Nationella operativa avdelningen) 

 

1. BAKGRUND 

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring 

två beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattats av Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen). Besluten 

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

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas under-

rättelseverksamhet. 

 

I båda beslutsblanketterna är angivet datum för besluten den 22 februari 2018.  

Datumet har antecknats för hand intill beslutsfattarens underskrift. Övriga 

uppgifter i besluten och beslutsunderlagen anger att det är den 22 augusti 2018 

som besluten har fattats. Nämnden har underrättats om andra inhämtningsbeslut 

i samma underrättelseärende där beslutsdatumet har varit den 22 augusti 2018.   

 

2. UTREDNING 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendena. Kompletterande 

uppgifter har hämtats in från beslutsfattaren, varvid denne uppgett att besluts-

datumet kommit att antecknas felaktigt på grund av ett skrivfel.  

 

3. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Att besluten om inhämtning innehåller avvikande beslutsdatum i förhållande till 

övriga handlingar i ärendena har uppenbarligen sin grund i ett skrivfel.  

 

Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning till något uttalande från 

nämndens sida. Nämnden vidtar inga ytterligare åtgärder med anledning av 

Polismyndighetens beslut.1   

 

                                                 
1 När det gäller de brottsbekämpande myndigheternas behörighet att hämta in uppgifter med 

stöd av inhämtningslagen, se nämndens beslut den 4 maj 2017 i ärendena 30-2017 m.fl. 
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4. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg  

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

Cecilia Dalman Eek, Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera Khan, Christina 

Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

 

Föredragande: Cecilia Agnehall  

 

Expedition till: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd (dnr 

A554.451/2018) 

 


