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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhets-

polisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för 

säkerhetsmål)  

 

1. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat omständigheterna kring 

två beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) 

den 7 januari 2021 efter ansökan av Säkerhetspolisen. Besluten fattades med 

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

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-

samhet (inhämtningslagen). 

 

I besluten anges att den brottsliga verksamhet som ligger till grund för inhämt-

ningen av uppgifter om elektronisk kommunikation innefattar förberedelse till 

mord. 

 

Enligt 2 § första punkten inhämtningslagen får uppgifter inhämtas om omstän-

digheterna är sådana att åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra 

eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket inte är före-

skrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Av 23 kap. 2 § tredje stycket brotts-

balken framgår att det för osjälvständiga brottsformer, såsom förberedelse, inte 

föreskrivs något straffminimum. 

 

2. UTREDNINGEN 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. Den brottsliga 

verksamheten anges på samma sätt i ansökan och beslut och i det i ärendet 

upprättade beslutsunderlaget.  

 

Beslutsfattande åklagare har på fråga från nämnden uppgett att uppgiften om en 

osjälvständig brottsform beror på förbiseende. Åklagaren har vidare uppgett att 

den uppgiften inte påverkar beslutens materiella riktighet och att saken tagits 

upp med berörda befattningshavare. 
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3. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Nämnden konstaterar att det för beslut om inhämtning av uppgifter enligt 

inhämtningslagen krävs att den brottsliga verksamheten innefattar ett brott för 

vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Av omständig-

heterna i ärendet framgår att det har funnits förutsättningar för beslut om 

inhämtning av uppgifter för att förebygga eller förhindra brottslig verksamhet 

innefattande mord. Rättsliga förutsättningar för besluten, om den brottsliga 

verksamheten angetts korrekt, har därmed förelegat.  

 

Nämnden erinrar berörda myndigheter om vikten av noggrannhet vid besluts-

fattande i inhämtningsärenden. 

 

4. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

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

Avsan, Charlotta Bjälkebring Carlsson, Matheus Enholm, Elisabeth Falkhaven 

och Björn von Sydow (enhälligt). 

 

Föredragande: Cecilia Agnehall 

 

Expediering till: 

Riksenheten för säkerhetsmål 

Säkerhetspolisen (dnr 2021-6595-2) 

 

För kännedom till:  

Åklagarmyndigheten, Huvudkontoret, Tillsynsavdelningen 

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö 


