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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö) 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö) har utformat ett beslut 

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

tillåtet enligt inhämtningslagen. 

 

Nämnden konstaterar att det är fråga om samma fel som nämnden tidigare 

uppmärksammat vid dåvarande Polismyndigheten i Skåne och förutsätter att 

Polismyndigheten snarast vidtar åtgärder för att undvika liknande felaktigheter 

i framtiden. 

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har i ett underrättelseärende granskat 

tre beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö) den 2, den 11 

respektive den 19 januari 2015. Besluten fattades med tillämpning av lagen 

(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 

(inhämtningslagen).  

 

I beslutet den 2 januari 2015 anges att det avser dels inhämtning av uppgifter 

om meddelanden till och från ett visst telefonnummer i realtid, dels 

inhämtning av lokaliseringsuppgifter i realtid avseende samma 

telefonnummer.  

 

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 vilket geografiskt område en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Inhämtning av uppgifter om 

meddelanden är således begränsat 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 de tre inhämtningsärendena och 

därefter anmodat Polismyndigheten att yttra sig över bl.a. hur beslutet om 

inhämtning den 2 januari 2015 förhåller sig till bestämmelsen i 1 § första 

punkten inhämtningslagen. 

 

Polismyndigheten har i ett remissvar anfört i huvudsak följande. Beslutet 

omfattar enligt den avsikt som fanns endast inhämtning av 

lokaliseringsuppgifter i realtid enligt 1 § tredje punkten inhämtningslagen. Det 

har i efterhand konstaterats att beslutsdokumentet på grund av en felskrivning 

delvis inte korrekt återspeglar vad som skett i ärendet. Felet upptäcktes internt 

men har på grund av ett missförstånd inte justerats. De uppgifter som hämtades 

in var lokaliseringsuppgifter i realtid. Med anledning av det inträffade har en 

intern översyn av de administrativa rutinerna för hanteringen av 

inhämtningsärenden vid underrättelsesektionen region Syd inletts. 

 

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.  

 

Av Polismyndighetens remissvar framgår att beslutsdokumentet kommit att 

ges ett annat innehåll än vad som faktiskt avsetts och att detta upptäcktes vid 

den interna handläggningen. Trots detta ändrades inte innehållet i beslutet, 

vilket i sig är anmärkningsvärt. Nämnden har tidigare i år uttalat sig om 

motsvarande fel i tre andra inhämtningsbeslut vid dåvarande Polismyndigheten 

i Skåne.
1
 Det är således uppenbart att de nu påtalade felen inte är följden av ett 

enstaka misstag, utan förefaller snarast vara en konsekvens av bristande 

noggrannhet eller okunskap. Nämnden förutsätter att Polismyndigheten snarast 

vidtar åtgärder för att undvika liknande fel i framtiden. 

 

Nämnden har härutöver inte någonting att anmärka mot Polismyndighetens 

handläggning av ärendena.  

 

 

 

 

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

kommunikation vid Polismyndigheten i Skåne” (dnr 2099-2014). 
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Sändlista: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A191-605/2015) 

 

För kännedom: 

Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö) 

 

 


