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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten, region Väst 

 

1. SAMMANFATTNING 

 

Polismyndigheten har underrättat nämnden om ett beslut om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation drygt två och en halv månad för sent. 

 

Nämnden utgår från att samtliga befattningshavare som hanterar 

inhämtningsärenden får del av Polismyndighetens nya riktlinjer och 

beslutsformulär för hantering enligt inhämtningslagen. 

 

2. BAKGRUND M.M. 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat ett beslut om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av 

Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland) den 11 april 2016. 

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

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Beslutet avsåg 

inhämtning av uppgifter om i vilket geografiskt område en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning fanns under perioden den 11 april – 10 maj 2016 . 

 

Nämnden underrättades om beslutet den 31 augusti 2016. 

 

Ett beslut om inhämtning bör handläggas inom ett särskilt inhämtningsärende 

som avslutas när inhämtningen har skett.1 Nämnden ska underrättas om ett 

beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen senast en månad 

efter det att ärendet om inhämtning avslutades (6 §). Nämnden har tidigare 

uttalat att ett ärende om inhämtning får anses avslutat senast när begärda 

uppgifter kommer den beslutande myndigheten till handa.2 

 

                                                 
1 Prop. 2011/12:55 sid. 124. 
2 Se bl.a. nämndens uttalande den 13 februari 2014 ”Inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter” (dnr 162-2013). 
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3. UTREDNINGEN 

 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet och 

Polismyndighetens nyligen beslutade riktlinjer för verksamhet enligt lagen 

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

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Nämnden har 

vidare anmodat Polismyndigheten att yttra sig över när de begärda uppgifterna 

kom Polismyndigheten till handa och anledningen till att nämnden underrättats 

om beslutet först den 31 augusti 2016. 

 

Polismyndigheten har i ett remissvar sammanfattningsvis anfört följande. 

 

De begärda lokaliseringsuppgifterna kom Polismyndigheten till handa under perioden den 

11 april – 9 maj 2016. Anledningen till att nämnden underrättades om beslutet först den 

31 augusti 2016 var att det hos de inblandade fanns en uppfattning om att underrättelse till 

nämnden skulle ske en månad efter att ärendet avslutats och att ärendet i detta fall avslutades 

först då uppgifterna hanterats färdigt och raderats, vilket skedde i augusti 2016. 

Polismyndigheten beklagar det inträffade och är väl medveten om att fristen börjar löpa när 

inhämtningsärendet avslutas, vilket enligt nämnden får anses ske när de inhämtade uppgifterna 

kommer Polismyndigheten till handa. Detta har förtydligats i såväl Polismyndighetens 

nationella riktlinjer för hantering enligt inhämtningslagen som i de beslutsformulär som tagits 

fram för inhämtning av lokaliseringsuppgifter i realtid, varför en upprepning av det inträffade 

förhoppningsvis inte ska ske någon mer gång. 

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Nämnden har underrättats om inhämtningsbeslutet först drygt tre och en halv 

månad efter det att begärda uppgifter kommit Polismyndigheten till handa, 

vilket är två och en halv månad efter den i 6 § inhämtningslagen föreskrivna 

tidsfristen. 

 

Det ovan nämnda felet synes ha berott på en missuppfattning ifråga om när ett 

inhämtningsärende får anses avslutat. Nämnden utgår från att samtliga 

befattningshavare som hanterar inhämtningsärenden får del av nya riktlinjer 

och beslutsformulär, vilket borde kunna minska risken för att nämnden 

underrättas för sent.  

 

Nämnden har i övrigt inte någonting att anmärka mot Polismyndighetens 

handläggning av ärendet. 

 

5. BESLUT 

 

Med detta uttalande avslutas ärendet. 
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På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

Sigurd Heuman 

 

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

Cecilia Dalman Eek, Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera Khan, 

Christina Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats Sander och Jonas Åkerlund 

(enhälligt). 

 

Föredragande: Carl von Feilitzen 

 

 

Sändlista: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A444.451/2016) 


