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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt)
1. BAKGRUND M.M.
Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring
ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som
fattades av Polismyndigheten (region Mitt) den 4 april 2018. Beslutet fattades
med tillämpning av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen).
Den 21 augusti 2018 fattade Polismyndigheten beslut om att det inhämtade
materialet skulle förstöras.
Enligt 9 § inhämtningslagen ska uppteckningar av uppgifter granskas snarast
möjligt. De ska, i de delar de är av betydelse för att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet som omfattas av beslutet om inhämtning eller för
att förhindra annat brott, bevaras så länge det behövs för något av dessa syften.
Uppteckningarna ska därefter förstöras.
2. UTREDNINGEN
Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. Polismyndigheten
har anmodats att yttra sig över vilka överväganden som gjordes angående
behovet av att bevara det inhämtade materialet.
Polismyndigheten har sammanfattningsvis anfört följande. I ärendet pågick en
analys av de inhämtade uppgifterna under tiden från det att de inkom fram till
månadsskiftet maj/juni. Det genomfördes även annan inhämtning såsom fysisk
spaning under denna tid. Under semesterperioden kunde inte något analysarbete
eller någon fysisk inhämtning genomföras och därför beslutades att värdet av
fortsatt behandling av uppgifterna skulle bedömas under augusti månad. Efter
semesterperioden nedprioriterades underrättelseärendet till förmån för andra insatser och i samband med det fattades ett förstöringsbeslut.
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3. NÄMNDENS BEDÖMNING
Polismyndigheten har bevarat det inhämtade materialet i drygt fyra månader
efter att beslutet om inhämtning fattades. Nämnden konstaterar att det regelbundet ska prövas om det föreligger behov av att bevara inhämtat material. Mot
bakgrund av vad Polismyndigheten anfört saknas anledning att ifrågasätta myndighetens bedömning i detta avseende.
Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning till något uttalande från nämndens sida. Nämnden vidtar därför inga ytterligare åtgärder i ärendet.1
4. 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 A409.505/2018)
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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.

