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Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten (region 

Bergslagen) 

 

BAKGRUND 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har tidigare granskat hanteringen av 

hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Örebro.1 Som ett led i den gransk-

ningen kontrollerades verkställigheten av vissa tillstånd till hemlig avlyssning 

av elektronisk kommunikation (hemlig avlyssning) i Polismyndighetens admi-

nistrativa arkivsystem för hemlig tvångsmedelsanvändning. I ett ärende notera-

des då att hemlig avlyssning verkade ha pågått i fem dagar efter att åklagaren 

beslutat om hävning.  

 

Nämnden har granskat hanteringen vid Polismyndigheten (region Bergslagen). 

UTREDNINGEN 

Polismyndigheten har inkommit med ett yttrande efter att ha inhämtat underlag 

från region Bergslagen och enheten för samordnad teknisk inhämtning (STI) vid 

Nationella operativa avdelningen. Av yttrandet framgår sammanfattningsvis 

följande. 

 

Åklagaren hade beslutat om hävning av tvångsmedlet den 14 september 2016. 

Enligt den dokumentation som finns i ärendet har handläggaren kopplat ned av-

lyssningsärendet samma datum och antecknat detta i ärendeloggen. Det går inte 

att göra någon ytterligare kontroll av om avlyssningen ändå fortsatt, eftersom 

uppgifterna inte längre finns tillgängliga i avlyssningssystemet. Det datum som 

är angivet i det administrativa arkivsystemet kan vara den dag som handläggaren 

vid STI registrerat nedstängning av ärendet och meddelat teleoperatören, och 

alltså inte det datum som avlyssningen de facto avslutats.  

 

Polismyndigheten har på begäran av nämnden inkommit med utdrag från ären-

deloggen. I utdraget anges att datum för nedkoppling av avlyssningsärendet var 

den 14 september 2016.  

                                                 
1 Nämndens uttalande den 12 september 2018 ”Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid 

åklagarkammaren i Örebro” (dnr 156-2017).  
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NÄMNDENS BEDÖMNING 

Uppgifter om när ett avlyssningsärende kopplas ner bevaras inte i Polismyndig-

hetens avlyssningssystem efter det att avlyssningen har avslutats och materialet 

förstörts. Det kan konstateras att en sådan ordning är otillfredsställande ur ett 

tillsynsperspektiv. För att nämnden ska kunna kontrollera verkställigheten av ett 

hemligt tvångsmedel är det därför viktigt att korrekta uppgifter registreras i det 

administrativa arkivsystemet. I förevarande ärende konstaterar nämnden att det 

inte framkommit annat än att nedkoppling av avlyssningen gjorts samma dag 

som åklagaren beslutat om hävning. Det saknas förutsättningar att utreda för-

hållandena vidare.  

 

Med detta uttalande avslutas ärendet. 

 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Linnéa Darell, Berit 

Jóhannesson, Zayera Khan, Christina Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats 

Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

 

Föredragande: Ylva Marsh 

 

 

Expedition till: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styr-

ning och stöd (HD5900-85/2019) 

 

För kännedom till: Åklagarkammaren i Örebro 

 


