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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polis-

myndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde 

Nord)  

 

1. BAKGRUND M.M.  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat omständigheterna kring 

ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) den 21 november 2019 

efter ansökan av Polismyndigheten (region Nord). Beslutet fattades med 

tillämpning av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-

samhet (inhämtningslagen). 

 

I beslutet, som innefattar inhämtning av historiska uppgifter om meddelanden 

som har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress och i vilket 

geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning har funnits, 

har det inte angetts vilket telefonnummer eller vilken annan adress som beslutet 

avsåg. 

 

Enligt 5 § inhämtningslagen ska det i ett beslut om inhämtning av uppgifter 

framgå vilket telefonnummer, annan adress eller elektronisk kommunikations-

utrustning beslutet avser.   

 

2. UTREDNINGEN  

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. Av 

beslutsunderlaget framgår det telefonnummer som beslutet avsåg.  

 

Beslutsfattande åklagare och Polismyndigheten har yttrat sig över vad 

anledningen är till att uppgiften om telefonnummer saknas och om hur begäran 

om verkställighet hos operatören har hanterats.    

 

Beslutsfattande åklagare har uppgett att avsaknaden av telefonnummer i beslutet 

berott på förbiseende och bristande vana vid de nya beslutsblanketterna. 

Polismyndigheten har beträffande verkställigheten uppgett att uppgift om vilket 
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telefonnummer beslutet avsåg framgick av den handling som överfördes till 

teleoperatören.    

  

3. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Nämnden konstaterar att Åklagarmyndighetens beslut om inhämtning inte 

innehåller samtliga de uppgifter som anges i 5 § inhämtningslagen. Av 

utredningen och handlingarna i ärendet framgår emellertid att beslutet 

verkställts i enlighet med det i beslutsunderlaget angivna telefonnumret och att 

det felaktiga beslutet berott på förbiseende. Nämnden erinrar berörda 

myndigheter om vikten av noggrannhet vid beslutsfattande i inhämtnings-

ärenden.    

 

4. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg  

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Anti Avsan, Charlotta 

Bjälkebring Carlsson, Matheus Enholm, Christina Linderholm och Björn von 

Sydow (enhälligt). 

 

Föredragande: Maria Gylder 

 

Expedition till: 

Åklagarkammaren i Luleå (dnr IHL-70-4-19) 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd  

(dnr A646.900/2019) 

 

För kännedom till:  

Åklagarmyndigheten, Huvudkontoret, Tillsynsavdelningen (dnr IHL-70-4-19) 

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö (dnr IHL-70-4-19) 

 

 

 

 

 


