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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 
 

 
 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten, region Mitt 

 

1. SAMMANFATTNING 

 

Polismyndigheten har underrättat nämnden om ett beslut om inhämtning av 

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

 

Med anledning av Polismyndighetens förklaring till det inträffade finner 

nämnden inga ytterligare åtgärder påkallade.  

 

2. BAKGRUND M.M. 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat ett beslut om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av 

Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland) den 3 juni 2016. 

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

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). 

 

Nämnden underrättades om beslutet den 24 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. 

Polismyndigheten har därefter anmodats att yttra sig över när de begärda 

uppgifterna kom Polismyndigheten till handa och anledningen till att nämnden 

underrättats om beslutet först den 24 augusti 2016. 

 

Polismyndigheten har i ett remissvar anfört i huvudsak följande.  

 

De begärda uppgifterna kom Polismyndigheten till handa senast den 7 juni 2016. Polisområde 

Västmanland hade vid den aktuella tidpunkten en egen framtagen skriftlig rutin för hantering 

enligt inhämtningslagen. Av rutinen framgår bl.a. att underrättelse till nämnden ska ske i 

direkt anslutning till att begärda uppgifter kommit in från operatören. I slutet av varje månad 

ska dessutom en kontroll utföras i syfte att säkerställa att nämnden underrättats om de beslut 

om inhämtning som fattats. I detta fall har underrättelse till nämnden inte skickats i anslutning 

till att de begärda uppgifterna kommit Polismyndigheten till handa. Till följd av 

semesterperioder hade polisområde Västmanland vid tidpunkten lägre bemanning än vanligt. 

Därtill torde utrymmet för missförstånd om vem som under denna period ansvarade för den 

månatliga kontrollen ha varit större. Underrättelsen skickades till nämnden så fort det 

upptäcktes att någon sådan inte hade expedierats.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Nämnden har underrättats om inhämtningsbeslutet först drygt två och en halv 

månad efter det att begärda uppgifter kommit Polismyndigheten till handa, 

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

tidsfristen. 

 

Polismyndigheten har förklarat att dröjsmålet beror på att gällande rutiner inte 

följts under sommarsemestern. Med anledning av Polismyndighetens 

förklaring finner nämnden inga ytterligare åtgärder påkallade.      

  

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 A433.014/2016) 

 

 

  


