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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
1. BAKGRUND M.M.
Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring
ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som
fattades av Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) den 2 januari
2019. Beslutet fattades med tillämpning av lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen).
I beslutet anges att inhämtningsperioden när det gäller uppgifter om
meddelanden till och från ett visst telefonnummer enligt 1 § första punkten
inhämtningslagen även omfattar dagen för beslutet.
Enligt 1 § första punkten inhämtningslagen får uppgifter om meddelanden
hämtas 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.
2. UTREDNINGEN
Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet.
Polismyndigheten har anmodats att yttra sig över hur beslutet, såvitt avser den
tid som beslutet omfattar, förhåller sig till begränsningen i 1 § första punkten
inhämtningslagen om att inhämtningen endast får avse uppgifter som har
överförts. I huvudsak har följande uppgetts.
Slutdatumet för inhämtningen har av förbiseende kommit att anges till samma
dag som beslutsdagen varför beslutet oavsiktligen kommit att avse även annat
än historiska uppgifter. Beslutet har dock inte verkställts på så vis. Polismyndigheten beklagar det inträffade och kommer att överväga om befintliga
formulär kan förtydligas.
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3. NÄMNDENS BEDÖMNING
Som Polismyndighetens beslut är utformat innebär det en risk för att inhämtning
enligt 1 § första punkten inhämtningslagen i praktiken kan komma att omfatta
uppgifter om meddelanden som vid tidpunkten för beslutet ännu inte har
överförts. Nämnden har tidigare uttalat1 att begränsningen har överförts i ovan
nämnda lagrum ska tolkas restriktivt och att den tidsperiod som inhämtningen
omfattar av den anledningen bör anges som längst till och med dagen före
beslutet, alternativt att tidpunkten för beslutet anges på beslutsblanketten.
Nämnden ser positivt på att befintliga formulär ses över om det kan bidra till en
enhetlig och korrekt hantering.
Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning till något uttalande från
nämndens sida. Nämnden vidtar därför inga ytterligare åtgärder i ärendet.2
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, Christina Linderholm, Ewa Samuelsson,
Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt).

Föredragande: Jenny Fromin
Expedition till:
Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd (dnr
A072.832/2019)

Se nämndens uttalande den 12 december 2018 ”Inhämtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation vid Tullverket” dnr 15-2018.
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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 dnr 30-2017 m.fl.
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