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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid 

Polismyndigheten (region Nord) 

 

1. SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten har underrättat nämnden om ett beslut om inhämtning av upp-

gifter om elektronisk kommunikation flera månader för sent. För denna för-

summelse förtjänar myndigheten kritik. Beslutet i fråga har även varit felaktigt 

daterat, vilket har sin grund i ett förbiseende.  

 

2. BAKGRUND  

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat ett beslut om inhämtning 

av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av Polismyndigheten 

(region Nord). Beslutet fattades med tillämpning av lagen (2012:278) om in-

hämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen).  

 

Enligt beslutsblanketten, som är daterad den 17 november 2017, fattades in-

hämtningsbeslutet den 14 november 2017 och avsåg bl.a. uppgifter om 

meddelanden till och från ett angivet telefonnummer under perioden den 

1 oktober 2017 – 17 november 2017. Nämnden underrättades om beslutet den 

19 mars 2018. Av underrättelsen framgick att Polismyndigheten uppmärk-

sammat att beslutet inte skickats in till nämnden i rätt tid.   

 

3. RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Enligt 1 § första punkten inhämtningslagen får uppgifter om meddelanden häm-

tas in om de har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress. 

Inhämtning av uppgifter om meddelanden får således inte omfatta tid som 

infaller efter beslutet eftersom sådana meddelanden ännu inte har överförts. 

 

 

 

  

Uttalande med 

beslut 

 

 

  

2018-09-12 Dnr 44-2018 

  

 

 
SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 



2 

 

 

 

Ett beslut om inhämtning bör handläggas inom ett särskilt inhämtningsärende 

som avslutas när inhämtningen 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  

 

4. UTREDNINGEN 

I samband med nämndens begäran om att få del av handlingarna i ärendet har 

Polismyndigheten uppmärksammat att inhämtningsbeslutet är felaktigt daterat. 

Polismyndigheten har uppgett att avsikten sannolikt varit att beslutet skulle 

fattas den 14 november 2017, men att det av olika anledningar inte gavs tillfälle 

förrän den 17 november 2017. Beslutsunderlag och beslutsblankett har daterats 

den 17 november 2017. Av misstag har dock datum för beslutet inte ändrats.  

 

Polismyndigheten har anmodats att besvara vissa frågor. Av de uppgifter som 

lämnats framgår bl.a. att de begärda trafikuppgifterna kom myndigheten till-

handa den 30 november 2017 och att anledningen till att nämnden underrättades 

först den 19 mars 2018 var att beslutet fattades i samband med en övergång till 

nya administrativa rutiner. 

 

5. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Det förhållandet att beslutsblanketten innehöll fel datum för beslutet har uppen-

barligen sin grund i ett förbiseende. Nämnden konstaterar att beslutet inte verk-

ställts före den 17 november 2017 och alltså inte har innefattat inhämtning av 

uppgifter efter beslutsdatumet. Nämnden har underrättats om beslutet närmare 

fyra månader efter det att begärda uppgifter kommit Polismyndigheten till 

handa, vilket är nästan tre månader efter den i 6 § inhämtningslagen föreskrivna 

tidpunkten. För denna försummelse förtjänar Polismyndigheten kritik. 

   

Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning till något uttalande från 

nämndens sida. 

 

Nämnden vidtar inga ytterligare åtgärder med anledning av Polismyndighetens 

beslut.3   

            

 

                                                 
1 Prop. 2011/12:55 s. 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).  
3 När det gäller de brottsbekämpande myndigheternas behörighet att hämta in uppgifter med 

stöd av inhämtningslagen, se nämndens beslut den 4 maj 2017 i ärendena 30-2017 m.fl. 
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6. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet. 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

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

Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

Föredragande: Emma Hultqvist  

 

Expedition till: 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd  

(dnr A214.641/2018)  

 


