
 

 

 

 

SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 

ÅRSREDOVISNING 

2019 

 
 
 
 

 

 



  Dnr: 33-2020
  

 

                                 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Årsredovisning 2019 2 

 

 

Innehåll 
Nämndens ordförande har ordet .......................................................................................................................3 

RESULTATREDOVISNING ..........................................................................................................................4 

Myndighetsuppgifter ....................................................................................................................................... 4 

Verksamheten och dess resultat ...................................................................................................................... 5 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden....................................................................................................... 6 

Registerkontrolldelegationen ........................................................................................................................ 15 

Skyddsregistreringsdelegationen .................................................................................................................. 17 

Åtgärder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten m.m. ........................................................................ 18 

Beredskap för att hantera extraordinära händelser ........................................................................................ 18 

Personal och kompetensförsörjning .............................................................................................................. 18 

RESULTATRÄKNING .................................................................................................................................20 

BALANSRÄKNING .....................................................................................................................................21 

ANSLAGSREDOVISNING ..........................................................................................................................23 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER ..............................................................................................24 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER ...................................................................35 

Undertecknande ............................................................................................................................................ 36 

 

 

  



  Dnr: 33-2020
  

 

                                 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Årsredovisning 2019 3 

 

Nämndens ordförande har ordet           
 

Det gångna verksamhetsåret präglades liksom det föregående av de förändringar som EU:s dataskyddsreform 
föranledde. Ny lagstiftning innebär alltid nya utmaningar. Tillsynen inriktades därför framför allt på de 
förändringar i lagstiftningen som reformen ledde till. För Säkerhetspolisens del gällde dock under året alltjämt 
den tidigare polisdatalagen övergångsvis, men från den 1 januari 2020 har myndigheten fått en helt ny lag.  

Den nya tillsynsuppgiften som rör polisens användning i brottsutredningar av uppgifter från signalspaning 
innebär en spännande utveckling av nämndens uppdrag. Två tillsynsärenden på det området inleddes under 
hösten.  

Användningen av hemliga tvångsmedel har stadigt ökat under hela den tid som nämnden har verkat och 
granskningen av dem är en viktig del av verksamheten. Det gäller både granskning på nämndens eget initiativ 
och kontroll på begäran av enskilda. Den ökade användningen av hemliga tvångsmedel påverkar nämndens 
arbetsbörda. Även antalet beslut av brottsbekämpande myndigheter att i underrättelseverksamhet inhämta 
uppgifter om vilka meddelanden som har utväxlats eller var en viss kommunikationsutrustning finns eller har 
funnits har ökat över tid.  

Nämnden tar också emot allt fler underrättelser om att åklagare har beslutat att den enskilde inte ska få 
någon underrättelse om att han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel. Nämnden har en viktig roll att 
i de fallen bevaka enskildas integritetsintressen, eftersom den som inte känner till att han eller hon har utsatts 
för hemliga tvångsmedel inte har någon möjlighet att reagera mot det.  

Nämndens granskning har visat att det har förekommit brister i olika avseenden inom de områden som har 
granskats. I de flesta fall har det enbart lett till uttalanden från nämndens sida. Några av dessa brister har 
dock varit av den arten att de enligt nämndens bedömning kunnat medföra skadeståndsansvar för staten och 
frågan har därmed överlämnats till Justitiekanslern. Dessutom har nämnden i två fall anmält felaktig 
handläggning till Åklagarmyndigheten för prövning av om förfarandet har utgjort brott. Nämnden har också 
överlämnat ett uttalande för kännedom till Justitiedepartementet på grund av en oklarhet i lagstiftningen.  

Myndigheten har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att förbättra såväl effektiviteten som 
kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsarbetet bedrivs kontinuerligt under främst kanslichefens ledning men 
med delaktighet från alla i kansliet. Olika arbetsmetoder stäms fortlöpande av med nämndledamöterna, som 
bestämmer hur nämndens arbete ska bedrivas och inriktas.  

Verksamheten i Skyddsregistreringsdelegationen har under året bedrivits utan några större förändringar. När 
det gäller Registerkontrolldelegationen innebar den nya säkerhetsskyddslagen, som trädde i kraft den 1 april 
2019, förändringar. Delegationens roll renodlades och förhållandet mellan delegationen och 
Säkerhetspolisen förtydligades, vilket är positivt för såväl delegationen som myndigheten i stort. 

 

Gunnel Lindberg 
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RESULTATREDOVISNING 
 

Myndighetsuppgifter 
 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har till uppgift att värna rättssäkerheten och skyddet för den 
personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten. 

Nämnden ska enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet utöva tillsyn över 
brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter 
och därmed sammanhängande verksamhet. Nämnden har också till uppgift att utöva tillsyn över viss 
behandling av personuppgifter som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och 
Ekobrottsmyndigheten. Fram till utgången av år 2019 avsåg tillsynen behandling av personuppgifter enligt 
brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område för de syften som anges i 1 kap. 1 § i den sistnämnda lagen samt, såvitt avsåg 
Säkerhetspolisen, den upphävda polisdatalagen (2010:361).1 Tillsynen ska syfta till att säkerställa att den 
verksamhet som är föremål för tillsyn bedrivits i enlighet med lag eller annan författning, och ska när det 
gäller personuppgiftsbehandling särskilt avse behandling av känsliga personuppgifter. 

Nämnden har sedan den 1 augusti 2019 också till uppgift att utöva tillsyn över Polismyndighetens och 
Säkerhetspolisens tillämpning av lagen (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att 
utreda brott. 

Nämnden utövar tillsyn dels på eget initiativ, dels genom kontroller på begäran av enskilda. Nämnden ska 
efter en begäran av en enskild kontrollera om sökanden har utsatts för hemliga tvångsmedel eller varit 
föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen eller 
personuppgiftsbehandlingen har varit i enlighet med lag eller annan författning. 

Inom myndigheten finns också två delegationer. Den ena delegationen, Registerkontrolldelegationen, 
beslutar i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den andra delegationen, 
Skyddsregistreringsdelegationen, beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter enligt lagen 
(2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter för polismän och andra tjänstemän vid Säkerhetspolisen samt 
polismän vid Polismyndigheten. 

 

1 Nämndens tillsynsuppgifter från den 1 januari 2020 framgår av 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss 
brottsbekämpande verksamhet. 
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Verksamheten och dess resultat 
 

Som nämnts ovan är myndighetens verksamhet fördelad på tre olika beslutsorgan, nämligen nämnden, 
Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Kanslifunktionerna för nämnden och 
Skyddsregistreringsdelegationen fullgörs av myndighetens kansli. Kanslifunktionerna för 
Registerkontrolldelegationen fullgörs av Säkerhetspolisen och kostnaderna för det kanslistödet belastar 
Säkerhetspolisen.  

Myndigheten har valt att redovisa kostnaderna uppdelade på de tre beslutsorganen. Av tabellen nedan 
framgår myndighetens kostnader uppdelade på nämnden (inklusive kostnader för administration), 
Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen (inklusive kostnader för administration).  

 

Resultatfördelning (tkr) 

 År 2019 2018 2017 

 Intäkter      

 Intäkter av anslag 16 574 15 267 15 576  

 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 26 6 

 Finansiella intäkter 3 5 2 

 Summa 16 578 15 299 15 584 

     

 Kostnader    

 Säkerhets- och integritets-  

 skyddsnämnden 

 

-15 463 

 

-14 081 

 

-14 402 

 Registerkontrolldelegationen -439 -399 -407 

 Skyddsregistreringsdelegationen -676 -819 -775 

 Summa -16 578 -15 299 -15 584 

 Resultat 0 0 0 

 

 

Kostnadsökningen för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden hänförs främst till nämndens verksamhet 
och beror i första hand på ökade personalkostnader.  

Kostnaderna ska också redovisas per prestation eller typ av prestation. Verksamheten i delegationerna är 
sådan att den inte kan delas upp i olika typer av prestationer. När det gäller nämndens tillsynsverksamhet 
kan prestationerna delas upp i två olika typer, nämligen kontrollärenden och initiativärenden. Samtliga 
medarbetare har under verksamhetsåret redovisat hur de använder sin arbetstid. Utifrån resultatet av denna 
tidsredovisning bedömer nämnden att i genomsnitt 78 procent av kostnaderna har belöpt på initiativärenden 
(86 procent för år 2018) och 22 procent av kostnaderna på kontrollärenden (14 procent för år 2018).  

I det följande lämnas en redovisning och analys för varje beslutsorgan för sig. 
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
 

Sammanträden 

 

Nämnden har under år 2019 haft 9 sammanträdesdagar (9 år 2018). Ordförandesammanträden (alltså beslut 
av ordföranden efter delegering) har ägt rum vid 2 tillfällen under verksamhetsåret (5 under år 2018).  

 

Tillsyn på nämndens eget initiativ 

 

Hur görs urvalet av ärenden?   

 

Nämndens tillsyn syftar särskilt till att säkerställa att den granskade verksamheten bedrivs i enlighet med lag 
eller annan författning. När nämnden beslutar att inleda tillsyn på eget initiativ görs detta främst utifrån 
bedömningen av var risken för felaktig rättstillämpning hos de granskade myndigheterna är som störst. 
Bedömningen baseras på nämndens egna erfarenheter men även andra myndigheters iakttagelser kan 
beaktas. Förändringar i lagstiftningen och om de granskade myndigheterna har inrättat nya it-system 
påverkar också inriktningen av tillsynsarbetet. Tillsyn kan också inledas efter det att någon företeelse 
uppmärksammats i medierna. Som hjälp i sin omvärldsbevakning använder myndigheten bland annat en 
nyhetsbevakningstjänst. Med dessa faktorer som utgångspunkt beslutar nämnden årligen om fokusområden 
för sin tillsyn. Nämndens ambition är att sprida sina tillsynsinsatser såväl geografiskt som 
verksamhetsmässigt. 

 

Tillsynsmetodik 

 

Nämnden använder olika metoder för att bedriva sin tillsyn, såsom inspektioner och skrivbordsgranskningar. 
Nämnden använder sig i huvudsak av en s.k. tematisk tillsynsmetodik. Vid den tematiska tillsynen analyseras 
först gällande författningar och interna föreskrifter. Därefter undersöks rutiner och praktisk tillämpning. Den 
egeninitierade tillsynen kan vara omfattande eller mer eller mindre begränsad beroende på vilka 
frågeställningar och vilken verksamhet som ska granskas. Det går därför inte att generellt uttala hur 
omfattande resurser som ett tillsynsärende kan ta i anspråk.  

Ett initiativärende inleds vanligen genom att myndighetens kansli upprättar en promemoria med ett förslag 
om vad som ska granskas, hur detta ska göras och hur lång tid granskningen kan förväntas ta. I promemorian 
presenteras relevanta författningar och frågeställningar. Till skillnad från många andra tillsynsmyndigheter 
har nämnden inte till uppgift att utreda anmälningar och nämnden får sällan in tips från allmänheten om 
eventuella felaktigheter. Nämnden måste därför själv komma fram till vad som bör granskas och hur detta 
ska göras. När nämnden har beslutat att inleda ett initiativärende är det vanligtvis tjänstemän vid kansliet 
som utför själva granskningen. Nämnden i dess helhet kan delta vid vissa inspektioner.  
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Omloppstider  

 

Omloppstiden för initiativärenden varierar kraftigt beroende på vad granskningen avser. Många 
initiativärenden innefattar en eller flera inspektioner. Resultatet av granskningen sammanställs i ett 
dokument som kommuniceras med den granskade myndigheten. Ofta måste skriftliga frågor ställas till den 
granskade myndigheten för att klarlägga vad som har skett och hur beslutsfattaren har resonerat. Kansliet 
upprättar ett förslag till uttalande som presenteras vid nämndens sammanträde.  

Omloppstiderna beträffande initiativärenden avseende polisens behandling av personuppgifter varierade 
mellan 6 och 12 månader. Den genomsnittliga omloppstiden var 8 månader.    

Omloppstiderna när det gällde initiativärenden om användning av hemliga tvångsmedel varierade mellan 1 
och 17 månader. Den genomsnittliga omloppstiden var knappt 5 månader.  

 

Tillsynsärenden under år 2019 

 

Nämndens tillsyn avseende Polismyndighetens personuppgiftsbehandling har under året särskilt inriktats på 
sådana bestämmelser vars innehåll ändrats genom de nya lagar, brottsdatalagen och lagen om polisens 
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, som sedan den 1 januari 2019 gäller för 
myndighetens personuppgiftsbehandling. Granskningen har bland annat omfattat en kartläggning av 
Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter. Nämnden har också påbörjat en 
granskning av Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella 
organisationer samt granskat hur myndigheten tillämpar bestämmelserna om längsta tid för behandling av 
personuppgifter i det internationella registret. Polismyndighetens behandling av vissa typer av känsliga 
personuppgifter i några uppgiftssamlingar i underrättelseverksamheten har också granskats.  

När det gäller Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling har nämndens tillsyn under året särskilt inriktats 
på områden som inte tidigare i någon större utsträckning varit föremål för granskning. Granskningen har 
bland annat omfattat Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten. Nämnden 
har också granskat Säkerhetspolisens behandling av vissa typer av känsliga personuppgifter inom 
verksamhetsgrenarna kontraterrorism och författningsskydd i ett it-system för bearbetning och analys, samt 
påbörjat en granskning av myndighetens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen 
personskydd. 

Nämnden har vidare när det gäller polisens tillämpning av lagen (2019:547) om förbud mot användning av 
vissa uppgifter för att utreda brott påbörjat granskningar av Polismyndighetens respektive Säkerhetspolisens 
rutiner för spårbarhet av uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt.  

Tillsynsverksamheten avseende användningen av hemliga tvångsmedel har bland annat omfattat ärenden 
där åklagaren beslutat att underlåta att underrätta enskilda om hemlig tvångsmedelsanvändning, frågor om 
förstöring av uppteckningar och upptagningar från hemlig tvångsmedelsanvändning, dokumentationsfrågor 
och kontroll av verkställigheten. Nämnden har också löpande granskat inkommande underrättelser om beslut 
enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Ett antal beslut enligt inhämtningslagen har 
blivit föremål för fördjupad granskning.  

Ett flertal granskningar har inletts under året där handläggning fortfarande pågår, bland annat en granskning 
av ärenden vid olika åklagarkammare i vilka hemlig kameraövervakning använts och en granskning av 
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Säkerhetspolisens hantering av material från hemliga tvångsmedel enligt rättegångsbalken och lagen 
(2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. 

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter har inte granskats under 2019. 

Vid två tillfällen har nämnden beslutat att anmäla förhållanden som iakttagits i tillsynsärenden till 
Åklagarmyndigheten för straffrättslig prövning i enlighet med 20 § förordningen (2007:1141) med instruktion 
för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. I det ena fallet beslutade åklagare vid Särskilda 
åklagarkammaren att inleda förundersökning avseende tjänstefel. Förundersökningen lades senare ner med 
motiveringen att tjänstefelet bedömdes som ringa, vilket inte är straffbart. I det andra fallet beslutade 
Riksåklagaren att inte inleda förundersökning med motiveringen att uppgifterna i ärendet inte gav anledning 
att anta att vare sig domaren eller åklagaren gjort sig skyldiga till annat än ringa tjänstefel. Nämnden har 
återupptagit granskningen av förhållandena och kommer att avsluta ärendena under 2020. 

Ett uttalande som beslutats under året har skickats för kännedom till Justitiedepartementet. Uttalandet rör 
användningen av hemliga tvångsmedel i två för åklagare vanliga utredningssituationer. Nämndens 
uppfattning är att tillämpningen av den rättsliga regleringen i dessa fall kan ifrågasättas eftersom den 
urholkar integritetsskyddet för enskilda på ett sätt som inte torde ha varit lagstiftarens avsikt. 

 

Statistik 

 

Vid årets ingång fanns 21 pågående initiativärenden. Av dessa avsåg 2 ärenden Säkerhetspolisens 
personuppgiftsbehandling, 3 ärenden Polismyndighetens personuppgiftsbehandling och 16 ärenden de 
brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Det fanns inga pågående ärenden 
avseende användningen av kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden har under året inlett 45 
initiativärenden, varav 5 ärenden gäller Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling, 6 ärenden 
Polismyndighetens personuppgiftsbehandling och 34 ärenden användningen av hemliga tvångsmedel. Inga 
ärenden avseende användningen av kvalificerade skyddsidentiteter har inletts. Under året har 37 
initiativärenden avslutats och 29 ärenden var således pågående vid årets slut.  

Nämnden tar emot och administrerar underrättelser av olika slag. Granskningen av underrättelserna leder 
inte sällan till att nämnden tar initiativ till fördjupad granskning. Nämnden har under året underrättats om 
924 beslut enligt inhämtningslagen (1021 beslut under år 2018). Nämnden har vidare underrättats om att 
åklagare med hänvisning till viss sekretess underlåtit att underrätta 1288 enskilda om att de utsatts för 
hemlig tvångsmedelsanvändning enligt rättegångsbalken eller lagen (2007:979) om åtgärder för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott (817 under år 2018).  

  

Tabell 1: Initiativärenden (totalt)  

 2019 2018 2017 

 Ingående balans 21 19 16 

 Antal inledda ärenden 45 54 47 

 Antal avslutade 
ärenden 

37 52 44 

 Utgående balans 29 21 19 
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Tabell 2: Initiativärenden avseende Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling 

 2019 2018 2017 

 Ingående balans 2 2 2 

 Antal inledda ärenden 5 5 4 

 Antal avslutade 
ärenden 

2 5 4 

 Utgående balans 5 2 2 

 

Tabell 3: Initiativärenden avseende Polismyndighetens personuppgiftsbehandling 

 2019 2018 2017 

 Ingående balans 3 4 4 

 Antal inledda ärenden 6 5 5 

 Antal avslutade 
ärenden 

5 6 5 

 Utgående balans 4 3 4 

 

Tabell 4: Initiativärenden avseende hemlig tvångsmedelsanvändning  

 2019 2018 2017 

 Ingående balans
  

16 11 10 

 Antal inledda ärenden        34 43 362 

 Antal avslutade 
ärenden 

30 38 35 

 Utgående balans 20 16 11 

 

Tabell 5: Initiativärenden avseende polisens användning av kvalificerade skyddsidentiteter 

 2019 2018 2017 

 Ingående balans 0 2 0 

 Antal inledda ärenden 0 1 2 

 Antal avslutade 
ärenden 

0 3 0 

 Utgående balans 0 0 2 

 

2 Antalet angavs felaktigt till 38 i årsredovisningarna för år 2017 och 2018. 
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Resultatet av tillsynen 

 

Vid granskningen av Polismyndighetens personuppgiftsbehandling har bland annat följande framkommit.   

 

• Det sker en snabb utveckling där Polismyndigheten använder och planerar för att använda 
nya metoder för att med hjälp av biometriska och genetiska uppgifter (nya typer av känsliga 
personuppgifter) bekämpa brott. Nämnden har därför uttalat att den avser att återkomma med en 
närmare granskning på området.  

 

• Personuppgifter har behandlats för länge i det internationella registret, eftersom ärenden 
inte har avslutats i tid och därmed inte heller åsatts någon tidsgräns för längsta behandling. 
Polismyndigheten behöver därför se över sina rutiner för att avsluta ärenden i registret. 
Myndigheten bör även granska samtliga aktiva ärenden för att bedöma om de kan avslutas eller 
upphöra att behandlas i registret.  

 

• Polismyndigheten har ännu inte fullt ut anpassat sitt viktigaste it-system inom 
utredningsverksamheten till vissa bestämmelser om längsta tid för behandling av personuppgifter 
i polisens brottsdatalag. Bristen har medfört att personuppgifter i ett mycket stort antal 
brottsanmälningar har kommit att behandlas i it-systemet under längre tid än vad som varit tillåtet. 
Nämnden har därför uppmanat Polismyndigheten att skyndsamt vidta de ytterligare åtgärder som 
är nödvändiga för att fullt ut anpassa behandlingen till bestämmelserna, och uttalat att nämnden 
har för avsikt att följa upp myndighetens arbete i det avseendet.  

 

• Den granskade behandlingen av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten har 
med ett par undantag bedömts vara lagenlig.  

 

Vid granskningen av Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling har bland annat följande framkommit.   

 

• Den granskade behandlingen av vissa typer av känsliga personuppgifter i ett it-system för 
bearbetning och analys har bedömts vara lagenlig. Att användare som har behörighet att maskera 
uppgifter som inte bedömts vara tillåtna att behandla i it-systemet även har möjlighet att söka fram 
uppgifterna efter maskering, innebär dock en risk för att känsliga personuppgifter kan komma att 
behandlas även när det inte är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Säkerhetspolisen 
har därför påbörjat ett arbete för att ta bort sökmöjligheten. 

 

Vid granskningen av användningen av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter har bland 
annat följande framkommit. 

 

• Åklagare har i ett fall ansökt om och beviljats tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation i realtid. Tidsperioden för 
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tvångsmedelsanvändningen överskred den begränsning på en månad från dagen för beslutet som 
gäller enligt 27 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken. Det har inte i efterhand gått att utreda 
om tillstånden även har verkställts på ett lagstridigt sätt. Utformningen av ansökningarna har 
inneburit en betydande risk för att brottsbekämpande myndigheter fått del av uppgifter de inte 
haft rätt till. 

 

• I ett fall har åklagare ansökt om och beviljats tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation avseende telefonnummer som innehades av en person som var under 15 år. 
Tvångsmedelsanvändningen har enligt nämndens bedömning syftat till att utreda den unges 
inblandning i brottet, vilket inte varit tillåtet. Det särskilda skydd som gäller för personer under 15 
år har åsidosatts och hanteringen kritiserades därför.  

 

• I några fall har åklagare inte underrättat personer som varit misstänkta för brott om att 
hemliga tvångsmedel använts, trots att åtal senare väckts för de brott som föranlett 
tvångsmedelsanvändningen. Nämnden har kritiserat hanteringen och återigen uttalat att en 
misstänkt person har en ovillkorlig rätt att få ta del av uppgiften om att ett hemligt tvångsmedel 
har använts under utredningen av den gärning för vilken åtal väckts. 

 

• Även i andra fall har åklagares hantering av underrättelser till enskilda uppvisat brister. 
Bristerna har bland annat bestått i att den första prövningen av om de enskilda ska underrättas om 
tvångsmedelsanvändningen inte gjorts inom den lagstadgade tiden och att enskilda inte har 
underrättats trots att förutsättningar för att underlåta att göra det har saknats. Det har också 
förekommit ofullständiga och felaktiga underrättelser.  

 

• Dokumentationen gällande olika beslut och överväganden har i flera fall varit bristfällig, 
vilket har försvårat nämndens granskning. Det har i vissa fall inte varit möjligt att utreda 
förhållanden av betydelse för granskningen. 

 

• En befattningshavare vid Polismyndigheten har intygat att ett beslut om förstöring av 
material från hemliga tvångsmedel verkställts i sin helhet, trots att så inte varit fallet. Nämnden 
kritiserade att intyget innehöll osanna uppgifter och konstaterade att det är oacceptabelt ur ett 
integritetsperspektiv att materialet till följd av hanteringen kom att bevaras i ett år och tio månader 
efter att åklagaren beslutat om förstöring. 

 

Vid granskningen av de brottsbekämpande myndigheternas tillämpning av inhämtningslagen har bland 
annat följande framkommit. 

 

• Polismyndighetens hantering och beslut enligt inhämtningslagen har i några fall visat på fel 
och brister. I ett fall har det inte upprättats något beslutsunderlag i ärendet. Polismyndigheten gav 
inom ramen för granskningen in ett omfattande underlag från underrättelseärendet. Nämnden 
betonade vikten av att de faktiska omständigheter som ett beslut om inhämtning grundar sig på 
tydligt framgår av inhämtningsärendet. I ett annat fall har Polismyndigheten fått del av uppgifter 
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om geografisk positionering i realtid under 14 dagar, trots att det saknats beslut till grund för att 
hämta in de uppgifterna. Polismyndigheten brast i noggrannhet både vid avfattningen av beslutet 
och vid den efterföljande hanteringen av verkställigheten.  

 

• Tullverkets hantering och beslut enligt inhämtningslagen har i några fall uppvisat brister, 
som har bestått i att besluten om inhämtning och de bakomliggande underlagen daterats felaktigt. 
Tullverket erinrades om nödvändigheten av noggrannhet vid avfattningen av beslut i 
inhämtningsärenden.   

 

• Inget av de granskade besluten från Säkerhetspolisen föranledde kritik eller synpunkter i 
övrigt. 

 

Enskilds begäran om kontroll 

 

Syftet med kontrollerna 

 

Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om han eller hon, i strid med lag eller annan 
författning, har utsatts för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling 
i den brottsbekämpande verksamheten. Rätten för enskilda personer att begära nämndens kontroll 
infördes som ett komplement till bestämmelserna om underrättelse till enskilda som utsatts för hemliga 
tvångsmedel. Enskilda personer kunde inte genom underrättelserna antas få tillräcklig information för att 
själva kunna avgöra om tvångsmedelsanvändningen varit lagligen grundad i alla delar. Att kontrollerna 
även kan innefatta polisens personuppgiftsbehandling beror på att Europadomstolen i målet Segerstedt 
Wiberg m.fl. mot Sverige (Appl. No. 62332/00) bedömde att Sverige inte uppfyllde Europakonventionens 
krav på ett effektivt nationellt rättsmedel i fråga om Säkerhetspolisens bevarande av uppgifter. Med ett 
effektivt rättsmedel avses i princip en möjlighet som medger en tillfredsställande prövning av ett 
klagomål. Inrättandet av nämnden för löpande tillsyn och enskildas möjlighet att begära en rättslig 
kontroll av den hemliga verksamheten anses innebära att Sverige sedan nämnden inrättades uppfyller 
konventionens krav på ett effektivt rättsmedel (se Justitiekanslerns beslut om skadestånd den 23 juni 
2009, dnr 7927-07-47). 

 

Statistik  

 

Sammanlagt har 48 personer (15 kvinnor och 33 män) under år 2019 begärt att Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden ska kontrollera om de i strid med lag eller annan författning har utsatts för 
hemliga tvångsmedel eller varit föremål för Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens behandling av 
personuppgifter. Varje sådan begäran har lagts upp som ett eget ärende. Under året har det således 
kommit in 48 ärenden om enskilds begäran om kontroll (34 ärenden år 2018). Därtill fanns det vid årets 
ingång 13 pågående sådana ärenden som kom in under år 2018.  

Under verksamhetsåret har 41 ärenden om enskilds begäran om kontroll avslutats (32 ärenden år 2018) 
och således var 20 sådana ärenden pågående vid årets slut. Av de under året avslutade ärendena om 
enskilds begäran om kontroll avslutades 36 ärenden med att den enskilde underrättades om att kontrollen 
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hade utförts (29 ärenden år 2018). Övriga 5 ärenden avslutades utan någon sådan underrättelse, 
beroende på antingen att den enskilde inte fullföljt sin begäran, att den enskilde återkallat sin begäran 
eller, i ett fall, att den enskilde avlidit (3 ärenden år 2018). 

 

Tabell 6: Ärenden om enskilds begäran om kontroll  

  2019 2018 2017 

 Ingående balans  13 11 10 

 Antal inkomna ärenden  48 34 40 

 Antal avslutade 
ärenden 

 41 32 39 

 Utgående balans  20 13 11 

 

Handläggningen av kontrollärendena  

 

Det varierar kraftigt hur mycket resurser handläggningen av ett kontrollärende tar. Vid en begäran om 
kontroll görs normalt ett stort antal s.k. förekomstkontroller i olika diarier, register och andra 
uppgiftssamlingar. Om den enskilde förekommer i någon uppgiftssamling tar nämnden del av samtliga 
relevanta uppgifter, antingen på plats hos den granskade myndigheten eller genom att rekvirera 
handlingar till nämnden. Beträffande vissa personer finns det mycket stora mängder uppgifter att granska. 
Detta innebär att det för kansliet kan ta flera veckor och ibland månader att granska och analysera 
materialet beträffande en enda person.  

Inflödet av kontrollärenden varierar också över åren. Under år 2019 inkom något fler ärenden än tidigare 
år. Medarbetarnas tidsredovisning visar att kontrollärendena har tagit större andel av de totala resurserna 
i anspråk under år 2019 än under föregående år. Det ökade inflödet och kontrollärendenas stora variation 
vad gäller omfång förklarar att ärendebalansen har ökat något under år 2019 trots en mer omfattande 
arbetsinsats. 

 

Omloppstider 

 

Omloppstiden i kontrollärenden varierar beroende på hur omfattande kontroll som har begärts, hur 
många ärenden nämnden har att handlägga och hur mycket material som ska granskas och analyseras. 
Som nyss nämnts avslutades under verksamhetsåret 36 kontrollärenden med ett besked till den enskilde 
om att kontrollen hade utförts. Den genomsnittliga omloppstiden för sådana ärenden var 6 månader. Om 
beräkningen av omloppstiden görs från dagen för beslut om att inleda kontrollen var den genomsnittliga 
omloppstiden i stället cirka 5,6 månader (3,8 månader år 2018).  
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Resultatet av kontrollerna 

 

Under året har fyra anmälningar gjorts till Justitiekanslern efter nämndens granskning i kontrollärenden 
på grund av att det, enligt nämndens bedömning, förekommit felaktigheter som kan medföra 
skadeståndsansvar för staten gentemot den enskilde (år 2018 anmäldes inget ärende till annan 
myndighet). Tre av anmälningarna avsåg Polismyndighetens behandling av personuppgifter. I två av dessa 
fall bestod felaktigheten i att Polismyndigheten behandlat känsliga personuppgifter utan att det varit 
absolut nödvändigt. I det tredje fallet bestod felaktigheten i att Polismyndigheten behandlat 
personuppgifter utan att det varit nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Den fjärde 
anmälningen avsåg användning av hemliga tvångsmedel. Felaktigheten i det fallet bestod i att del av 
materialet från den hemliga tvångsmedelsanvändningen inte hade förstörts i rimlig tid från det att 
förundersökningen lades ner. Dessutom hade den första prövningen av om den enskilde skulle 
underrättas om den hemliga tvångsmedelsanvändningen gjorts för sent.   

 
Övrig verksamhet 

 

Myndigheten används i relativt stor utsträckning som remissinstans och har under året mottagit 15 
remisser från Regeringskansliet (14 mottagna under år 2018). Arbetet med remisserna har tagit mycket 
tid i anspråk.  

Det internationella arbetet har intensifierats under året. Företrädare för myndigheten har deltagit vid en 
nordisk konferens i Oslo anordnad av det norska Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 
overvåkings- , og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), ett möte mellan ett nätverk av nordeuropeiska 
tillsynsmyndigheter i Köpenhamn, en europeisk konferens i Haag organiserad av det nederländska 
tillsynsorganet CTIVD och en internationell tillsynskonferens i London anordnad av kontoret för FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter. 

Företrädare för myndigheten har vid olika tillfällen under året föreläst om nämndens verksamhet vid 
utbildningar om hemliga tvångsmedel för polismän, åklagare och administrativ personal vid 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Företrädare för myndigheten har 
också föreläst om nämndens verksamhet för studenter och doktorander vid Juristprogrammet vid Umeå 
universitet samt vid en utbildning i underrättelseverksamhet anordnad av Försvarshögskolan. 

 

  



  Dnr: 33-2020
  

 

                                 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Årsredovisning 2019 15 

 

Registerkontrolldelegationen 
 

Förändringar den 1 april 2019 

 

Genom författningsändringar den 1 april 2019 har det förtydligats att det är Säkerhetspolisen som handlägger 
registerkontrollärenden, vilket i vissa fall innefattar att göra en särskild personutredning. Det är bara i de fall 
där det kommer fram uppgifter vid registerkontrollen som kan antas vara av betydelse för 
säkerhetsprövningen som frågan om ett eventuellt utlämnande ska underställas Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden genom Registerkontrolldelegationen. 3  

Registerkontrolldelegationen tar ställning till om uppgifterna ska lämnas ut för säkerhetsprövning enligt 
3 kap. 19 § säkerhetsskyddslagen. Om delegationen bedömer att uppgifterna ska lämnas ut tar den som 
huvudregel samtidigt ställning till om personen som uppgifterna gäller först ska ges tillfälle att yttra sig till 
Säkerhetspolisen enligt 3 kap. 20 § säkerhetsskyddslagen. Om ett sådant yttrande kommer in tar Register-
kontrolldelegationen därefter på nytt ställning till om uppgifterna ska lämnas ut.  

Före den 1 april 2019 fanns det en bestämmelse som tolkades på det sättet att Registerkontrolldelegationen 
skulle fatta beslut i alla registerkontrollärenden, oavsett om det hade kommit fram några uppgifter om den 
kontrollerade personen eller inte. Registerkontrolldelegationen överlät då i många fall rätten att fatta beslut 
om att inte lämna ut några uppgifter till de föredragande och handläggare som Säkerhetspolisen tillhandahöll 
Registerkontrolldelegationen inom ramen för sitt kanslistöd till delegationen. Det handlade dels om alla fall 
där det inte hade kommit fram några uppgifter vid registerkontrollen, dels om vissa typer av fall där det var 
uppenbart att de uppgifter som hade kommit fram saknade relevans för säkerhetsprövningen.  

Från och med i år redovisas, med anledning av de nämnda författningsändringarna, inte längre det totala 
antalet registerkontrollärenden under året och antalet personer som har registerkontrollerats. 4  I stället 
redovisas antalet utlämnandefrågor som Registerkontrolldelegationen har prövat. Med en utlämnandefråga 
avses här frågan om en viss typ av uppgift ska lämnas ut i ett enskilt fall. Liksom tidigare redovisas också 
antalet utlämnanden under året. Med ett utlämnande avses det faktiska utlämnandet av en viss typ av uppgift 
i ett enskilt fall. För att göra statistiken tydligare och mer relevant redovisas och sammanfattas den på ett 
nytt sätt i både text och tabeller. 5 

 

Resultat för år 2019 

 

Under år 2019 har Registerkontrolldelegationen prövat sammanlagt 2 681 utlämnandefrågor (3 184 
prövningar år 2018). Av dessa hade 1 577 utlämnandefrågor aktualiserats i ärenden där Säkerhetspolisen 
utfört en registerkontroll på begäran, här kallade registerkontrollärenden (2 278 prövningar år 2018). 
Resterande 1 104 utlämnandefrågor hade aktualiserats i ärenden där Säkerhetspolisen fått kännedom om 
att en uppgift hade tillförts ett register vid den löpande kontroll som utförs under tiden som den 
registerkontrollerade personen deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten, här kallade spontanärenden 

 

3 Se 5 kap. 15, 18 och 20 §§ säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 2 och 8 §§ förordningen (2007:1141) 
med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. 
4 För den typen av uppgifter hänvisas till Säkerhetspolisen. 
5 Statistiken delas inte upp efter kön eftersom det saknas underlag som möjliggör en sådan uppdelning. 
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(906 prövningar år 2018). Sammanlagt har 1 254 utlämnanden ägt rum under år 2019 (1 106 utlämnanden år 
2018), varav 485 utlämnanden i registerkontrollärenden (460 utlämnanden år 2018) och 769 utlämnanden i 
spontanärenden (646 utlämnanden år 2018). Antalet prövningar har alltså sjunkit sedan förra året, medan 
antalet utlämnanden har ökat något. Det går inte att dra några säkra slutsatser om orsakerna till detta, men 
sannolikt har den nya säkerhetsskyddsregleringen haft viss påverkan på utvecklingen när det gäller det 
minskade antalet prövningar.  

Registerkontrolldelegationen har under år 2019 haft 16 sammanträden (17 sammanträden år 2018). 
Därutöver har utlämnandefrågor av enkel beskaffenhet föredragits för ordföranden eller vice ordföranden 
vid 45 tillfällen (48 tillfällen år 2018).  

 

Tabell 7: Registerkontrollärenden 

 
Verksamhetsår 
 

 
2019 

 

 
2018 

 
2017 

Misstanke- eller belastningsregistret: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden 

 

 
1 312 

370 

 
 1 983 

343  

 
1 908 

421  

Säkerhetspolisens register: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden 

 

 
114 

86 

 
136 

77 

 
142 

58 

Andra register vid Polismyndigheten / 
den särskilda personutredningen: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden 
 

 
 

151 
29 

 
 

159  
40 

 
 

114  
31 

Sammanlagt under året: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden  
 

 
1 577 

485 

 
2 278 

460 

 
2 164 

510 

 
Tabell 8: Spontanärenden 

 
Verksamhetsår 
 

 
2019 

 

 
2018 

 
2017 

Misstanke- eller belastningsregistret: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden 

 

 
1 033 

722 

 
831  
592 

 
655  
476 

Säkerhetspolisens register: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden 

 

 
71 
47 

 
75 
54 

 
75 
47 

Sammanlagt under året: 
- Antalet prövningar 
- Antalet utlämnanden 
 

 
1 104 

769 

 
906  
646 

 
730 
523 
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Skyddsregistreringsdelegationen 
 

Delegationen har under år 2019 handlagt 12 ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter (samma antal 
ärenden som under år 2018). Ett ärende kan innehålla ansökningar om en eller flera kvalificerade 
skyddsidentiteter. Delegationen har under året beviljat fler skyddsidentiteter än antalet upphörda sådana, 
dvs det totala antalet har ökat (även under år 2018 ökade det totala antalet). 

Under året har delegationen sammanträtt vid 6 tillfällen (samma som under år 2018). 
Ordförandesammanträde har ägt rum vid 1 tillfälle (samma som under år 2018). 
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Åtgärder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten m.m. 
 

Det pågår ständigt ett arbete med att förbättra effektiviteten och kvaliteten i myndighetens verksamhet. I 
syfte att förbättra kvaliteten i verksamheten träffar företrädare för myndigheten med viss regelbundenhet 
de myndigheter som står under nämndens tillsyn för informationsutbyte och diskussion om nämndens 
tillsyn. Under år 2019 ägde ett sådant möte rum med tillsynsavdelningen på Åklagarmyndigheten. 
Myndigheten har också utbytt erfarenheter med andra myndigheter med närliggande uppdrag såväl i 
Sverige som i andra länder för informationsutbyte och diskussion om bland annat tillsynsmetodik och 
behovet av teknisk kompetens i tillsynsverksamheten. Myndigheten har också träffat Datainspektionen för 
att diskutera hur de överlappande tillsynsuppdragen ska hanteras på bästa sätt.  

Myndigheten strävar efter att i alla arbetsmoment finna mer effektiva sätt att utföra uppgiften utan att 
kvaliteten i arbetet försämras. Myndighetens storlek gör att nya rutiner kan förankras utan nämnvärd 
tidsutdräkt. Under året har en utvärdering av föredragningarnas kvalitet gjorts och nya rutiner införts för 
att optimera informationsöverföringen till nämnden. Rutinerna för handläggning och beredning av ärenden 
ses också över löpande och under verksamhetsåret har ett arbete för att hitta nya rutiner i ärenden om 
enskildas begäran om kontroll inletts.  

 

Beredskap för att hantera extraordinära händelser 
 

Myndigheten bedömer att verksamheten, vid behov och med kort varsel, kan anpassas till nya förhållanden. 
Inför varje års budgetering beaktar myndigheten att förhållandena kan komma att ändras, exempelvis 
genom att det kommer in ovanligt omfattande eller ovanligt många nya kontrollärenden. Myndigheten 
försöker alltid att ha en viss ekonomisk beredskap för sådana händelser. Myndigheten anser sig ha en god 
beredskap att hantera extraordinära händelser i verksamheten. 

 

Personal och kompetensförsörjning 
 

Kanslipersonal i tjänst per årsskiftet bestod av en kanslichef, två enhetschefer, en säkerhetsskyddschef och 
senior rådgivare, en verksamhetscontroller, två assistenter och nio föredragande (varav fyra är seniora före-
dragande och en också fullgör uppgiften som ställföreträdande säkerhetsskyddschef), dvs. 16 personer. 

För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är det viktigt att medarbetarna 
erbjuds konkurrenskraftiga löner och intressanta arbetsuppgifter, att det finns ett gott ledarskap, goda 
utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö. Myndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra sin 
attraktionskraft i dessa avseenden. Myndigheten närvarade i år för första gången på Juristdagarna på 
Stockholms universitet tillsammans med Arbetsgivarverket och kampanjen Jobba statligt.  

För att bibehålla och utveckla för myndigheten centrala kompetenser hos personalen erbjuds och 
uppmuntras alla medarbetare att delta i externa utbildningar, studiebesök, seminarier och konferenser. 
Dessutom erbjuds medarbetarna utvecklingsmöjligheter genom regelbundet återkommande 
utbildningspass anordnade inom myndigheten, såväl syftande till att stärka gruppen och utveckla 
arbetsmetoder som till att vidga, uppdatera och fördjupa sakkompetens. Medarbetarna bedöms ha en 
rimlig arbetsbörda som gör det möjligt att kombinera arbete med kompetensutveckling.  
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Myndigheten bedömer att förutsättningar finns att behålla anställd personal och att kunna rekrytera den 
ytterligare personal som behövs för en stabil och god försörjning av personal med rätt kompetens. 
Myndigheten bedömer att kompetensförsörjningen inom myndigheten är relativt god på såväl kort som 
lång sikt.  
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RESULTATRÄKNING       

(tkr) Not 2019 2018 

    
Verksamhetens intäkter 

   
Intäkter av anslag 

 
16 579 15 267 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 26 

Finansiella intäkter 2 3 5 

Summa 
 

16 584 15 299 

    
Verksamhetens kostnader 

   
Kostnader för personal 3 -11 379 -10 629 

Kostnader för lokaler 
 

-1 675 -1 574 

Övriga driftkostnader 4 -3 159 -2 799 

Finansiella kostnader 5 -12 -16 

Avskrivningar och nedskrivningar 
 

-358 -281 

Summa 
 

-16 584 -15 299 

    
Verksamhetsutfall 

 
0 0 

    
Årets kapitalförändring 6 0 0 
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BALANSRÄKNING 
(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 
   

    
Materiella anläggningstillgångar 

   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 180 151 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 886 341 

Summa 
 

1 067 492 

    
Kortfristiga fordringar 

   
Fordringar hos andra myndigheter 

 
96 121 

Övriga kortfristiga fordringar 9 8 0 

Summa 
 

104 121 

    
Periodavgränsningsposter 

   
Förutbetalda kostnader 10 631 776 

Summa 
 

631 776 

    
Avräkning med statsverket 

   
Avräkning med statsverket 11 -4 893 -3 543 

Summa 
 

-4 893 -3 543 

    
Kassa och bank 

   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

 
5 673 4 039 

Summa 
 

5 637  4 039 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
2 582 1 884 

    
KAPITAL OCH SKULDER 

   
Myndighetskapital 12 

  
Statskapital 13 179 31 

Summa 
 

179 31 

    
Avsättningar 

   
Övriga avsättningar 14 100 80 

Summa 
 

100 80 
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Skulder m.m. 

Lån i Riksgäldskontoret 15 752 284 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 16 409 257 

Leverantörsskulder 
 

358 518 

Övriga kortfristiga skulder 17 226 130 

Summa 
 

1 744 1 189 

    
Periodavgränsningsposter 

   
Upplupna kostnader 18 559 585 

Summa 
 

559 585 

    
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 

 
2 582 1 884 
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ANSLAGSREDOVISNING 
 

Redovisning mot anslag 
      

         
Anslag   Ingående Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 

 
(tkr) 

 
 över- delning ning disponi- 

 
över- 

 

  
förings- enl. regl. 

 
belt 

 
förings- 

 

  
belopp brev 

 
belopp 

 
belopp 

 
  Not             

 

         
Uo 4 1:16 Ramanslag 

        

         
ap.1 Säkerhets- och 

        
integritetsskyddsnämnden 19 3 543 20 924 -2 995 21 472 -16 579 4 893 

 

         

         
Summa   3 546 20 924 -2 995 21 472 -16 579 4 893 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 

 
 summeringsdifferenser förekomma. 

  

    
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

  

    
Redovisningsprinciper 

  

    
Tillämpade redovisningsprinciper 

  
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens bokföring följer god redovisningssed och förord- 

ningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s 

föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet 

med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter 

och allmänna råd till denna förordning.  
  

    
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordningen om myndigheters bokföring)  

tillämpar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden brytdagen den 3 januari. Brytdagen föregående år  

var den 4 januari. 
 

Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  
 

  

 

Värderingsprinciper 
  

    
Anläggningstillgångar 

  
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och 

 
 rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 50 tkr 

och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för för- 

bättringsutgifter på annans fastighet är 65 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på 
  

annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock 

lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas 

i bruk. Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha kortare livslängd än 
  

tre år och kostnadsförs därför direkt. Större anskaffningar av likartade tillgångar av mindre  

värde som uppgår till minst 50 tkr ska betraktas som anläggningstillgångar. 
 
 

Tillämpade avskrivningstider  
  

3 år Datorer och kringutrustning 
  

5 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 
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Maskiner och tekniska anläggningar 

  

 
Övriga kontorsmaskiner 

  

 
Inredningsinventarier 

  

    
Omsättningstillgångar 

  
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

  
 

Skulder 
  

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
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Ersättningar och andra förmåner 
 

 
  

 
   

Ledande 
befattningshavare/styrelseuppdrag 

 
Ersättning och  

    förmån 

 

Ulrika Söderqvist 

Inga andra uppdrag 882 
  

 

Ersättningar och andra förmåner 
  

    
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ersättning och    

Ledamöter/andra styrelseuppdrag förmån   

    
Gunnel Lindberg, ordförande 150   

Inga andra uppdrag   
 

    
Barbro Thorblad, vice ordförande 75 

 
Andra uppdrag: 

  
Migrationsverkets insynsråd, ledamot 

  

    
Christina Linderholm, ledamot 20 

 
Andra uppdrag: 

  
Stockholms Hamnar AB, ledamot t.o.m. 31 mars 2019 

  

    
Zayera Khan, ledamot 18 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Cecilia Dalman Eek, ledamot 14 

 
Andra uppdrag: 

  
Sahlgrenska Science Park AB, ledamot 

  
Sahlgrenska International Care AB, ledamot 

  

    
Berit Jóhannesson, ledamot 18 

 
Inga andra uppdrag 
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Ewa Samuelsson, ledamot 20 
 

Andra uppdrag: 
  

Familjebostäder AB, ledamot 
  

Ewa Samuelsson AB, ledamot 
  

    
Mats Sander, ledamot 27 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Jonas Åkerlund, ledamot 20 

 
Andra uppdrag: 

  
Eva Åkerlund AB 

  

    
Linnéa Darell, ledamot 18 

 
Inga andra uppdrag 

  

    

    
 
    
Registerkontrolldelegationen 

Ledamöter/andra styrelseuppdrag 

Ersättning och   

förmån   

    
Karl Gunnar Ekeberg, ordförande 150 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Sten Falkner, vice ordförande 55 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Eva-Lotta Hedin, ledamot 29 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Hedvig Trost 

 
34 

 
Andra uppdrag: 

  
Brottsförebyggande rådets insynsråd, ledamot 

  

    
Susanne Feinsilber 29 

 
Andra uppdrag: 

  
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB, ledamot  
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Skyddsregistreringsdelegationen Ersättning och    

Ledamöter/andra styrelseuppdrag förmån   

    
Lena Berke, ordförande 50 

 
Andra uppdrag: 

  
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala 
etikprövningsnämnden, ordförande 

  

    
Peter Strömberg, vice ordförande 25 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Curt Malmborg 6 

 
Inga andra uppdrag 

  

    
Inge Garstedt 

 
8 

 
Andra uppdrag: 

  
Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten, ledamot 

  

    
Gunilla Hedwall 5 

 
Andra uppdrag: 

  
Domstolsverkets insynsråd, ledamot 

  
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, 
ersättare 
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Anställdas sjukfrånvaro 
  

 
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar 
eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive 
grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

 
      

 
Sjukfrånvaro   2019 2018 

Totalt 
 

1,0 % 2,0 % 

Andel 60 dagar eller mer - - 

Kvinnor 
 

1,0 % 2,0 % 

Män 
 

- - 

Anställda   - 29 år - - 

Anställda 30 år - 49 år - - 

Anställda 50 år - - - 

    
Sjukfrånvaro för män, anställda - 29 år, 30 - 49 år och anställda 50 år - lämnas inte eftersom antalet anställda i 
gruppen är under tio personer alternativt att uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 
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Noter 
   

(tkr) 
   

     
Resultaträkning 

  
      2019 2018 

     
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  

Försäljningsintäkt av mobiltelefoner samt dator till den egna 
personalen 1 26 

  
Summa 1 26 

     
Not 2 Finansiella intäkter   

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 3 

  
Övriga ränteintäkter 1 2 

  
Summa 3 5 

     

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 
2015-02-18 varit negativ. 

  

     
Not 3 Kostnader för personal   

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 7 419 7 071 

  
Varav lönekostnader ej anställd personal 771 768 

  
Sociala avgifter 3 477 3 199 

  
Övriga kostnader för personal 482 361 

  
Summa 11 379 10 629 

     
Not 4 Övriga driftkostnader   

  
Reparationer och underhåll  411 439 

  
Resor, representation, information 279 238 

  
Köp av varor 299 215 

  
Köp av tjänster 2 171 1 907 

  
Summa 3 159 2 799 

  

Ökade driftskostnader jämfört med motsvarande period beror på 
ökat antal anställda och ökade kostnader vid införande av ny 
säkerhetsskyddslag. 

  
     

Not 5 Finansiella kostnader   

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 10 15 
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Övriga finansiella kostnader 2 0 

  
Summa 12 15 

     

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 
2015-02-18 varit negativ. 

  
     

Not 6 Årets kapitalförändring   

     

  
Summa 0 0 

 

Balansräkning 

   
2019-12-31       2018-12-31 

     

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  
Ingående anskaffningsvärde  1 769 1 769 

  
Årets anskaffningar  136 0 

  
Summa anskaffningsvärde 1 905 1 769 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 618 -1 488 

  
Årets avskrivningar  -106 -130 

  
Summa ackumulerade avskrivningar -1 724 -1 488 

  
Utgående bokfört värde 180 151 

   
Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

  
Ingående anskaffningsvärde 2 835 2 658 

  
Årets anskaffningar  827 177 

  
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -841 0 

  
Summa anskaffningsvärde 2 821 2 835 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 494 -2 343 

  
Årets avskrivningar -283 -151 

  
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  841 0 

  
Summa ackumulerade avskrivningar -1 936 -2 494 

  
Utgående bokfört värde 886 341 

   
Not 9 Övriga kortfristiga fordringar 

  
Communication Center i Stockholm, kreditfaktura  7 0 

  Storstockholms Lokaltrafik, kreditfaktura 1 0 

  
Summa 8 0 
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Not 10 Förutbetalda kostnader   

 

  
Förutbetalda hyreskostnader, Statens Fastighetsverk 341 342 

  
Övriga förutbetalda kostnader, Sourcecom 163 321 

  
Övriga förutbetalda kostnader 127 113 

  
Summa 631 776 

     
Not 11 Avräkning med statsverket   
  

Anslag i räntebärande flöde 
    

Ingående balans -3 543 -2 951 
  

Redovisat mot anslag 16 579 15 267 
  

Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -20 924 -18 272 
  

Återbetalning av anslagsmedel  2 995 2 412 
  

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 893 -3 543 
  

     
Summa Avräkning med statsverket -4 893 -3 543 

  

 

  
Not 12 Myndighetskapital Statskapital Summa 

  Specifikation förändring av myndighetskapital   

  
Utgående balans 2018                 31           31 

  
Ingående balans 2019                31            31 

  
Årets anskaffning av anläggningstillgångar               179          179 

  Årets utrangering                -31           -31 

  Summa årets förändring               148          148 

  

Utgående balans 2019 

 
              179          179 

 

 

 

 

 

 

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst från Statens 
konstråd som införskaffades år 2009 har år 2019 utrangerats. 
Myndigheten har anskaffat ytterligare konst från Statens konstråd 
under år 2019. 
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Not 13 Statskapital   
 

  
Statskapital utan avkastningskrav avseende konst från Statens konstråd. 179 31 

 

  
Utgående balans 31 31 

 

      
Not 14 Övriga avsättningar   

   
Kompetens- och kompetensutvecklingsåtgärder 

     
Ingående balans 80 140 

   
Årets förändring 20 -60 

   
Utgående balans 100 80 

   

    
Not 15 Lån i Riksgäldskontoret   

 

  
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

   

      

  
Ingående balans 284 565 

 

  
Under året nyupptagna lån 826 0 

 

  
Årets amorteringar -358 -281 

 

  
Utgående balans 752 284 

 

      

  
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 000 4 000 

 

      
Not 16 Kortfristiga skulder till andra myndigheter   

 

  
Arbetsgivaravgifter 227 143 

 

  
Leverantörsskulder andra myndigheter 182 114 

 

  
Summa 409 257 

 

      
Not 17 Övriga kortfristiga skulder   

 

  
Personalens källskatt 226 130 

 

  
Summa 226 130 

 
      
Not 18 Upplupna kostnader   

 

  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 427 393 

 

  
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 43 

 

  
Upplupna kostnader Statens servicecenter 101 101 

 

  
Upplupna kostnader Riksrevisionen 31 48 

 

  
Summa 559 585 
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Anslagsredovisning 

      

   
Not 19 Uo 4 1:16 ap.1 
  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram) 
   

  

Enligt regeringsbeslutet 2019-06-27 (II:4) har Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden tilldelats ytterligare 2 000 tkr som finansiering av en ny 
tillsynsuppgift. Enligt regleringsbrevet disponerar Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden anslagskredit på 567 tkr. Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden får disponera 548 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 18 272 tkr enligt 
regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande. Utgående anslagssparande 4 893 tkr 
överstiger 10% av årets tilldelning 20 924 tkr. 

I början på året började kanslichef och en enhetschef sin anställning. Personal som 
rekryterades under våren kunde påbörja sina anställningar först under hösten 
(säkerhetsskyddschef och två föredragande). Flera anställda valde att ha förkortad 
arbetstid under året. De nya tillsynsuppgifterna kräver kompetensbyggande och 
analys av behoven innan ytterligare rekrytering kan påbörjas. Det har gjort att de 
nya medlen inte omedelbart har kunnat tas i anspråk. 

Sammanfattningsvis beror avvikelsen främst på att personalkostnaderna inte 
uppnått budgeterade nivåer och att extra tilldelade medel motsvarande beräknad 
årsförbrukning erhölls kring halvårsskiftet. De extra tilldelade medlen hann därför 
inte förbrukas under året. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER  
(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Låneram Riksgäldskontoret 
     

Beviljad 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Utnyttjad 752 284 565 552 287 

      
Kontokrediter Riksgäldskontoret 

     
Beviljad  1 800 1 800 1 800 1 834 1 700 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      
Räntekonto Riksgäldskontoret 

     
Ränteintäkter 2 3 0 0 0 

Räntekostnader 10 15 13 12 7 

      
Avgiftsintäkter 

     
Avgiftsintäkter som disponeras 

     
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter 1 26 6 13 0 

      
Anslagskredit 

     
Beviljad 567 548 539 561 551 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      
Anslag 

     
Ramanslag 

     
Anslagssparande 4 893 3 543 2 951 3 010 2 526 

      
Bemyndiganden (Ej tillämpligt) 

   

      
Personal 

     
Antalet årsarbetskrafter (st) 12 11 11 14 14 

Medelantalet anställda (st)* 14 15 12 15 15 

      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 351 1 364 1 388 1 147 1 149 

      
Kapitalförändring 

     
Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

* I beräkningen av medelantalet anställda 2019 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.  
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Undertecknande    
 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

 

Stockholm den 19 februari 2020    

     

     

     

     

Gunnel Lindberg Barbro Thorblad    

     

     

     

     

Anti Avsan Matheus Enholm    

     

 

 

 

Elisabeth Falkhaven 

 

 
 

Christina Linderholm 

    

     

     

Olle Sandahl 

 

Björn von Sydow     

     

     

     

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 

Eva Flyborg    

     

     

 


