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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 

 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polis-

myndigheten (region Nord) 

 

1. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring 

ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Polismyndigheten (region Nord) den 5 december 2018. Beslutet 

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

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas under-

rättelseverksamhet (inhämtningslagen).  

 

I beslutet anges att inhämtningen avser uppgifter enligt 1 § tredje punkten 

inhämtningslagen, det vill säga uppgifter om i vilket geografiskt område en viss 

elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Vidare anges att 

beslutet omfattar inhämtning av uppgifter i tiden från den 5 december 2018 till 

och med den 5 december 2018. Nämnden underrättades om beslutet den 

14 december 2018. 

 

I ett beslut om inhämtning ska anges bl.a. vilken tid beslutet avser. Tiden får 

inte sättas längre än nödvändigt och får, när det gäller tid som infaller efter 

beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet (5 § inhämtningslagen). 

 

2. UTREDNINGEN 

Den 19 december 2018 kontrollerade nämnden verkställigheten av beslutet i 

Polismyndighetens system för hantering av hemliga tvångsmedel. Vid kontrol-

len konstaterades att inhämtning pågick och att den tidsperiod som var inlagd i 

systemet var från den 5 december 2018 till och med den 5 januari 2019. 

Nämnden uppmärksammade Polismyndigheten på förhållandet. 

 

Polisregion Nord har inkommit med en rättelse av beslutet, daterad den 

20 december 2018, i vilken det anges att slutdatum för inhämtningen är den 

5 januari 2019.  

 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. 
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Polismyndigheten har yttrat sig i ärendet efter att ha inhämtat underlag från 

polisregion Nord och gruppen för samordnad teknisk inhämtning vid utred-

ningsenheten på Nationella operativa avdelningen (STI). Av yttrandet och 

underlaget framgår sammanfattningsvis följande. 

 

Avsikten med beslutet var att inhämtning skulle fortgå till dess tillräckliga skäl 

att inleda förundersökning uppnåtts, dock längst en månad från beslutsdatumet. 

På grund av ett skrivfel antecknades beslutsdatumet som slutdatum, i stället för 

avsedda 5 januari 2019. Varken handläggare vid teknikspaningsgruppen i polis-

region Nord eller vid STI har uppmärksammat slutdatumet för inhämtningen 

och således inte heller att inhämtning fortgått i tiden efter den som anges i 

beslutet. Beslutet har inte avspeglat det som avsetts. Så fort förhållandena 

uppmärksammades har inhämtningen avbrutits till dess beslut om rättelse 

fattats. Det är beklagligt att det faktiska beslutsinnehållet inte har efterlevts. 

 

3. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Polismyndigheten har till följd av ett skrivfel och bristande uppmärksamhet fått 

del av uppgifter om geografisk positionering i realtid under 14 dagar, trots att 

det saknats beslut till grund för att hämta in uppgifterna. Nämnden ser allvarligt 

på det inträffade och konstaterar att Polismyndigheten brustit i noggrannhet 

både vid avfattningen av beslutet och vid den efterföljande hanteringen av verk-

ställigheten.  

 

Utredningen visar att förutsättningar för beslut om inhämtning av uppgifter 

under den avsedda tiden i och för sig förelegat och att åtgärder omgående 

vidtagits för att avhjälpa den lagstridiga inhämtningen. Mot bakgrund härav 

stannar nämnden vid att kritisera Polismyndighetens hantering av ärendet.  

 

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

nämndens sida. Nämnden vidtar därför inga ytterligare åtgärder i ärendet.1 

 

4. BESLUT 

Med dessa kritiska synpunkter avslutas ärendet.  

 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg  

                                                 
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 dnr 30-2017 m.fl. 
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I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

Cecilia Dalman Eek, Linnéa Darell, Christina Linderholm, Ewa Samuelsson, 

Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

 

Föredragande: Jenny Fromin 

 

Expedition till: 

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

A045.039/2019) 


