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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten har i 13 beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation inte iakttagit erforderlig noggrannhet vid utformningen av 

besluten.  

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har i ett underrättelseärende granskat 

26 beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) den 13 maj 

2016. Besluten fattades med tillämpning av lagen (2012:278) om inhämtning 

av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen).  

 

Varje beslutshandling omfattar dels ett beslut om inhämtningen av uppgifter 

om meddelanden till och från ett mobiltelefonnummer under perioden den 13 

december 2015 – 13 maj 2016, dels ett beslut om inhämtning av 

lokaliseringsuppgifter. I de sistnämnda besluten anges inte vilket 

telefonnummer och vilken tid inhämtningen avser. 

 

I ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation ska 

anges bl.a. vilket telefonnummer och vilken tid beslutet avser (5 § 

inhämtningslagen). 

 

3. UTREDNINGEN  

Nämnden har tagit del av handlingarna i underrättelseärendet och därefter 

anmodat Polismyndigheten att yttra sig över vilket telefonnummer och vilken 

tid besluten om inhämtning av lokaliseringsuppgifter avsåg samt varför dessa 

uppgifter inte angetts i besluten. 
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Polismyndigheten har i remissvar anfört i huvudsak följande.  

 

Polismyndigheten har i beslutshandlingarna angett vilket telefonnummer och vilken tid 

besluten om inhämtning av uppgifter om meddelanden avsett. Däremot har det i 

beslutshandlingarna inte angetts vilket telefonnummer och vilken tid besluten om inhämtning 

av lokaliseringsuppgifter avsett. Den enskilde handläggaren antog vid beslutstillfället att det 

räckte att skriva in telefonnummer och tidsperiod på ett ställe och att detta då omfattade 

samtliga punkter i beslutet. 

 

Besluten om inhämtning av lokaliseringsuppgifter har verkställts under samma period och 

avsett samma telefonnummer som motsvarande beslut om inhämtning av uppgifter om 

meddelanden. 

 

Sedan den 1 oktober 2016 gäller Polismyndighetens nationella riktlinjer för inhämtning enligt 

inhämtningslagen. Även nya och tydligare beslutsformulär har tagits fram. Sammantaget 

medför de gjorda förändringarna att det nu uppkomna missförståndet inte ska kunna upprepas.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Beslutshandlingarna innehåller beslut både om inhämtning av meddelanden 

och av lokaliseringsuppgifter. Beslutsblanketten är så utformad att såväl 

teleadress som tidsperioden för inhämtningen ska anges för varje slag av 

inhämtning. Så har inte skett beträffande 13 beslut. Felet synes ha berott på att 

erforderlig noggrannhet inte iakttagits. Besluten har verkställts endast 

beträffande den tidsperiod som anges i blanketten. Felet har sålunda inte 

medfört någon skada för den enskilde. 

 

Nämnden har härutöver inte någonting att anmärka mot Polismyndighetens 

handläggning av ärendena.     

 

5. BESLUT 

 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Sigurd Heuman 

 

 

I avgörandet har deltagit: Sigurd Heuman (ordförande), Barbro Thorblad, 

Cecilia Dalman Eek, Linnéa Darell, Berit Johannesson, Christina Linderholm, 

Ewa Samuelsson, Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 
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Föredragande: Ylva Öhrström 

 

 

 

För expedition till: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A444.417/2016) 

 

 

 

 

 


