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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndig-

heten (region Nord) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten 

(åklagarområde Nord)  

 

1. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat omständigheterna kring 

ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) den 7 juli 

2020 efter ansökan av Polismyndigheten (region Nord). Beslutet fattades med 

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

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-

samhet (inhämtningslagen). 

 

I beslutet anges att inhämtningen avser brottslig verksamhet innefattande grovt 

vapenbrott. 

 

Enligt inhämtningslagen får, såvitt är av intresse här, inhämtning göras 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). 

 

För vapenbrott är föreskrivet fängelse i högst tre år (9 kap. 1 § första stycket 

vapenlagen [1996:67]). För grovt vapenbrott är föreskrivet fängelse i lägst två 

och högst fem år (9 kap. 1 a § första stycket). 

 

2. UTREDNING 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. Polismyndigheten 

har på anmodan av nämnden kommit in med kompletterande uppgifter med 

avseende på vilka omständigheter som medfört att den brottsliga verksamheten 

innefattat misstanke om grovt vapenbrott.  
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3. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Efter Polismyndighetens förtydligande saknas anledning att begära in ytterligare 

uppgifter eller på annat sätt fördjupa granskningen. Nämnden erinrar om vikten 

av att de omständigheter som legat till grund för bedömningen att den brottsliga 

verksamheten innefattat visst inhämtningsgrundande brott tydligt framgår av 

ärendet. Detta gäller särskilt då brottets svårhetsgrad, det vill säga om det som i 

det här fallet varit fråga om brott av normalgraden eller grovt brott, är avgörande 

för om förutsättningar för beslut om inhämtning förelegat eller inte. 

 

4. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg  

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Anti Avsan, Charlotta 

Bjälkebring Carlsson, Matheus Enholm, Christina Linderholm och Björn von 

Sydow (enhälligt). 

 

Föredragande: Richard Bexelius 

 

Expediering till: 

Åklagarkammaren i Sundsvall (dnr IHL-70-7-20) 

Polismyndigheten, rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A477.903-2020) 

 

För kännedom till:  

Åklagarmyndigheten, Huvudkontoret, Tillsynsavdelningen (dnr IHL-70-7-20) 

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö (dnr IHL-70-7-20) 


