
 

 

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Box 22523,104 22 Stockholm 08-617 98 00  sakint@sakint.se 202100-5703  

Besöksadress Telefax Webbplats Bankgiro 

Norr Mälarstrand 6,Stockholm 08-617 98 88 www.sakint.se 782-4329 

 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten har i två beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation inte angett vilken tid inhämtningarna avsett.  

 

Nämnden konstaterar att besluten inte uppfyllt föreskrivna formkrav och 

betonar vikten av att dessa krav följs. 

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har i ett inhämtningsärende granskat 

två beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) den 28 

april 2015. Besluten fattades med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). I besluten anges 

inte vilken tid inhämtningen avser. 

 

I ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation ska 

anges bl.a. vilken tid inhämtningarna avser (5§).  

 

3. UTREDNINGEN  

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet och därefter 

anmodat Polismyndigheten att yttra sig över vilken tid besluten avsåg och 

varför detta inte angetts i besluten. 

  

Polismyndigheten har i ett remissvar anfört följande. Beslut om inhämtning 

avsåg perioden från den 29 mars 2015 till den 29 april 2015. Denna tidsperiod 

har angivits korrekt i polisområdets logg över inhämtningsärenden, men har av 

okänd anledning inte angetts i besluten eller i underrättelserna till nämnden. 

Genomgång av fastställda rutiner kommer att ske i polisområde Jönköping. 
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4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

I de granskade besluten saknas uppgift om vilken tid inhämtningarna avsett. 

Nämnden konstaterar att besluten därmed inte uppfyller formkraven i 5 § 

inhämtningslagen. Att beslut om inhämtning uppfyller gällande formkrav är av 

stor vikt, bl.a. för att underlätta såväl den interna kontrollen som den externa 

tillsynen. Nämnden konstaterar att besluten inte avfattats med erforderlig 

noggrannhet. 

 

Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning att hämta in ytterligare 

uppgifter eller på annat sätt fördjupa granskningen. Nämnden vidtar därför 

inga ytterligare åtgärder i ärendet. 

 

_____________________ 

Sändlista: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A191-768/2015) 

 

Kopia för kännedom: 

Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)  

 

  

 


