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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket 

 

1. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat två ärenden i vilka 

Tullverket beslutat om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. 

Besluten fattades med tillämpning av lagen (2012:278) om inhämtning av upp-

gifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). 

 

I det ena ärendet1 anges att inhämtningen avser uppgifter om meddelanden till 

och från ett antal teleadresser och uppgifter om i vilket geografiskt område tele-

adresserna har funnits under perioden den 7 april–6 maj 2019. Beslutsblanketten 

är daterad den 7 maj 2019 men beslutsfattarens undertecknande är daterat 

den 6 maj 2019. Den promemoria som legat till grund för beslutet är på första 

sidan daterad den 7 maj 2019 och på nästkommande sidor anges den 25 april 

2019.  

 

Det andra ärendet2 avser inhämtning av samma typ av uppgifter men under per-

ioden den 4 april–5 maj 2019. Beslutsblanketten är daterad den 6 maj 2019 men 

beslutsfattarens undertecknande är daterat den 5 maj 2019. 

 

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 därför inte omfatta tid som infaller 

efter beslutet eftersom sådana meddelanden ännu inte har överförts.  

 

2. UTREDNINGEN 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendena.  

 

Tullverket har därefter anmodats att yttra sig över när besluten fattades, hur de 

verkställdes och varför handlingarna innehåller olika datumangivelser.  

 
1 Nämndens dnr 109-2019. 
2 Nämndens dnr 110-2019. 
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I huvudsak har följande uppgetts. Besluten har utformats felaktigt men har inte 

verkställts på detta sätt. Det är vanligt att dokumenten ändras och uppdateras 

flera gånger innan den slutliga versionen föredras och beslut fattas. Av misstag 

har både handläggaren och beslutsfattaren förbisett att justera samtliga datum 

på dokumenten vid beslutstillfällena. I det förstnämnda ärendet skulle datumet 

på samtliga dokument ändrats till 7 maj 2019 och i det andra ärendet till den 

6 maj 2019, vilket var de datum då besluten undertecknades. Besluten verk-

ställdes dagen efter respektive beslutsdatum.  

 

3. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Som Tullverkets beslut är utformade innebär dessa att inhämtning i praktiken 

även kan komma att omfatta uppgifter om meddelanden som, vid tidpunkten för 

besluten, ännu inte har överförts.3 Utredningen i ärendena visar dock att 

Tullverket av misstag har angett bl.a. felaktiga beslutsdatum och att besluten 

verkställts först dagen efter respektive beslutsdatum.  

 

Nämnden konstaterar att Tullverket vid flera tillfällen tidigare angett fel datum 

vid beslutsfattandet.4 Tullverket har då erinrats om nödvändigheten av nog-

grannhet vid avfattningen av beslut i inhämtningsärenden. Nämnden utgår från 

att Tullverket nu aktivt verkar för att öka noggrannheten vid handläggningen av 

inhämtningsärenden.  

 

4. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendena.  

 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg  

 

 

 
3 Nämnden har tidigare uttalat att begränsningen har överförts i 1 § p 1 inhämtningslagen ska 

tolkas restriktivt och att inhämtningsperioden därför bör anges som längst till och med dagen 

före beslutet, alternativt att tidpunkten för beslutet anges på beslutsblanketten, se bl.a. 

nämndens uttalande den 12 december 2018 ”Inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation vid Tullverket” dnr 15-2018. 
4 Se bl.a. nämndens uttalanden från den 12 december 2018 ”Inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation vid Tullverket” dnr 15-2018 och den 2 september 2015 ”Inhämtning 

av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket” dnr 74-2015. 
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I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera Khan, Christina Linderholm, Ewa 

Samuelsson, Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

 

Föredragande: Johanna Rådberg 

 

 

Expedition till: 

Tullverket, Verksledningsstaben och KC Analys och underrättelse (dnr ANA 

2019-44 och 2019-48) 

 

 

 

 


