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Nämndens ordförande har ordet
Riksdagen beslöt den 14 november 2007 om inrättande av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden från och med den 1 januari 2008. Syftet med
nämnden är att bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den
personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens första verksamhetsår 2008 har
kännetecknats av ett intensivt arbete med att bygga upp och bemanna
nämndens organisation, tillföra lokaler, utrustning och service för nämndens
verksamhet samt utveckla arbetsmetoder och kunskaper som behövs för
verksamheten.
Såväl nämndens ledamöter som den nyanställda personalen på nämndens
kansli har genomgått särskild utbildning för arbetsuppgifterna. Nämnden har
också genom internationella kontakter och samarbete med motsvarande organ i
andra länder kunnat nyttiggöra sig erfarenheter som gjorts i dessa länder
rörande tillsynsverksamheten. I slutet av året har nämnden genomfört ett
internationellt symposium med anknytning till nämndens arbetsområde och
med deltagande av bl.a. representanter för ett stort antal andra länders
motsvarande organ eller för regeringskanslier i länder som överväger att införa
sådana organ. Det kan även nämnas att Registerkontrolldelegationen bland
annat har genomfört ett studiebesök vid ett kärnkraftverk och vid detta skaffat
sig information om säkerhetsskyddsåtgärder till skydd mot terrorism.
Den tillsynsverksamhet som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bedrivit
på eget initiativ har efter hand utvecklats och successivt ökat volymmässigt.
En kraftig ökning av antalet begäran från enskilda om att Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden ska utföra kontroller av hemlig tvångsmedelsanvändning eller Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling enligt
polisdatalagen (1998:622) uppstod sedan nämnden genom en informationsannonsering i slutet av året upplyst om möjligheten att begära en sådan
kontroll.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har konstaterat att dess arbetsformer
ännu inte kunnat utvecklas på bästa sätt. Framför allt gäller det att nämnden i
dess helhet enligt gällande instruktion är tvungen att fatta alla beslut i sina
ärenden, också i enkla frågor där beslutanderätten i stället borde kunna
delegeras. I syfte att åstadkomma en ändring av detta har nämnden den
25 september 2008 till regeringen gett in en framställan om en ändring i
förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritets-

2 (17)
skyddsnämnden. Regeringen har ännu inte tagit ställning till framställningen.
Om instruktionsändringen genomförs, kommer effektiviteten i handläggningen
av ärenden i vilka enskilda begärt en kontroll att kunna ökas och
handläggningstiderna kunna förkortas.
I Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens kommande årsberättelse för 2008
kommer nämnden att redovisa sina iakttagelser från utförd tillsyns- och
kontrollverksamhet och synpunkter med anledning därav.
Inom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden finns även två delegationer,
Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. De
uppgifter som dessa delegationer har övertog de vid utgången av år 2007 från
Registernämnden som då lades ned. I delegationerna har verksamheten inom
de berörda arbetsområdena fortsatt utan att några nämnvärda förändringar
genomförts jämfört med den verksamhet som Registernämnden bedrev.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet under 2008 har kunnat
genomföras till en klart lägre kostnad än som beräknades då nämndens anslag
för året bestämdes. Det finns flera orsaker till det. I det följande anges några
väsentliga orsaker.
En orsak är att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden på grund av att
riksdagsbeslutet om nämndens inrättande kom bara en och en halv månad före
det att nämnden skulle starta inte kunde fatta anställningsbeslut för
medarbetarna i sådan tid att de alla kunde tillträda sina anställningar vid
nämnden den 1 januari 2008. Det var i själva verket bara 40 procent av
medarbetarna som kunde börja då. Inte förrän i april 2008 hade samtliga
anställda tillträtt. Till följd av detta blev lönekostnaderna för 2008 väsentligt
lägre än om alla anställda hade tjänstgjort hela året.
En annan orsak till att kostnaderna för verksamheten blev lägre än beräknat är
att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i stor utsträckning handlat upp
begagnad utrustning till låg kostnad. Det gäller både möbler och
kontorsmaskiner samt inte minst litteratur. Nämnden har till en mycket låg
kostnad kunnat förvärva ett domstolsbibliotek från en domstol som lagts ned.
En ytterligare orsak till lägre kostnader än beräknat är att Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden under våren 2008 på grund av det sena
riksdagsbeslutet inte kunnat komma igång med den regelbundna
tillsynsverksamheten i beräknad omfattning utan i stället fått syssla med att
utarbeta arbetsformer m.m., vilket medfört att nämnden under våren 2008 haft
färre sammanträden än beräknat med åtföljande lägre kostnader. Under hösten
2008 har sammanträdenas omfattning varit den beräknade.
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Ett ytterligare skäl till att kostnaderna blivit lägre än beräknat är att den en och
en halv miljon kronor extra som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
erhöll för engångskostnader i samband med igångsättningen knappast har
behövt användas alls. Konsulttjänster har inte i någon stor omfattning använts
för att starta verksamheten. I stället har nämnden till mycket låga kostnader
själv t.ex. lagt upp sin enkla men ändamålsenliga hemsida och, med visst stöd
från Säkerhetspolisen, utarbetat säkerhetsskyddet kring nämndens lokaler och
verksamhet. Frågan om hur det fortlöpande säkerhetsskyddet för nämnden ska
kunna säkerställas är dock ännu olöst. Nämndens begäran i budgetunderlaget
2008 om medel för en säkerhetschef beviljades inte. En bättre lösning vore
emellertid att Säkerhetspolisen fick i uppdrag att biträda nämnden på denna
punkt.

Anders Eriksson
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Resultatredovisning
Myndighetsuppgifter
Mål enligt regleringsbrevet

•

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

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

•

Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och
analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Nämnden bedömer att nämnden har bidragit till att värna rättssäkerheten och
skyddet för den personliga integriteten genom de tillsynsinsatser som nämnden
gjort på eget initiativ och de kontroller som nämnden gjort på begäran av
enskilda personer samt de prövningar som Registerkontrolldelegationen gjort i
ärendena om registerkontroll och de prövningar som
Skyddsregistreringsdelegationen gjort i ärenden om kvalificerade
skyddsidentiteter.
Nämnden bedömer således att måluppfyllelsen är god.

Verksamheten och dess resultat
Myndighetens verksamhet är fördelad på tre olika beslutsorgan, nämligen
nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen.
Kanslifunktionerna för nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen fullgörs
av nämndens kansli. Kanslifunktionerna för Registerkontrolldelegationen
fullgörs av Säkerhetspolisen och kostnaderna för det kanslistödet belastar
Säkerhetspolisen.
Kostnaderna för myndighetens administration uppgår för år 2008 till 8 184 tkr,
för Registerkontrolldelegationen till 291 tkr, för Skyddsregistreringsdelegationen till 130 tkr och för nämndens verksamhet i övrigt till 1 937 tkr.
I det följande lämnas en redovisning och analys för varje beslutsorgan för sig.
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

•
•

Myndigheten ska redovisa antalet genomförda inspektioner och andra
undersökningar som genomförts på initiativ av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.
Myndigheten ska redovisa antalet personer som har begärt att
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska kontrollera om de varit
utsatta för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen
(1998:622).

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har under år 2008 haft
12 sammanträden. Vissa sammanträden har pågått mer än en dag. Det totala
antalet sammanträdesdagar har varit 16.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har under året på eget initiativ inlett
29 tillsynsärenden. Under året har 22 ärenden avslutats och sju ärenden var
således pågående vid årets utgång. Av de initierade ärendena har elva ärenden
angått tillsyn av Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling och nio av dessa
ärenden har avlutats. Granskning av Åklagarmyndighetens och
Ekobrottsmyndighetens diarier över hemliga tvångsmedel har skett i sex
avslutade ärenden. De brottsbekämpande myndigheternas användning av
hemliga tvångsmedel har granskats i sex ärenden och tre av dessa ärenden har
avslutats. Säkerhetspolisens och den öppna polisens användning av
kvalificerade skyddsidentiteter har varit föremål för tillsyn i fem ärenden och
fyra av dessa ärenden har avslutats. Ett ärende, som inte har avslutats under
året, angår tillsyn av såväl Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling som de
brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Ett
tillsynsärende kan innehålla granskning av en stor mängd förhållanden. Ett
ärende om granskning av Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling kan
angå registreringar rörande flera hundra personer. Ett ärende gällande
myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel kan innebära att
åtskilliga fall av sådan användning vid flera myndigheter granskas. De under
år 2008 behandlade tillsynsärendena har i de flesta fallen varit av detta slag.
Sammanlagt 60 personer har under år 2008 begärt att Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden ska kontrollera om de har utsatts för hemliga
tvångsmedel eller varit föremål för Säkerhetspolisens behandling av uppgifter
enligt polisdatalagen (1998:622). Varje sådan begäran har lagts upp som ett
ärende. Under året har det således kommit in 60 sådana ärenden, varav
38 ärenden kom in i samband med att nämnden i en annons den 11 december
2008 i dagstidningar upplyste om möjligheten för enskilda att begära en
kontroll. Vid utgången av året var 45 ärenden pågående. Under året avslutades
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således 15 ärenden. Av de avslutade ärendena företog nämnden ingen åtgärd i
ett fall på den grunden att begäran inte avsåg nämndens tillsynsområde och i
tre fall på den grunden att den enskilde inte fullföljt sin begäran. Övriga
11 ärenden avslutades med att den enskilde underrättades om att kontrollen
hade utförts.

Registerkontrolldelegationen
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

•

Myndigheten ska redovisa det totala antalet personer som varit föremål
för prövning av utlämnande av uppgifter ur register i samband med
registerkontroll. Av redovisningen ska det framgå hur många av dessa
personer som förekom i Säkerhetspolisens register (de fall som endast
visar att tidigare registerkontroll har gjorts ska inte redovisas), samt
uppgift om hur många av dessa personer som det har lämnats ut
uppgifter om från Säkerhetspolisens register respektive
misstankeregistret och belastningsregistret.

Delegationen har under år 2008 hållit 15 sammanträden. Föredragningar i
registerkontrollärenden för ordföranden eller vice ordföranden har därutöver
ägt rum vid 47 tillfällen. Under år 2008 kom 65 905 registerkontrollärenden in
till delegationen, vilket är en minskning jämfört med vad som 2007 kom in till
den myndighet, Registernämnden, som ersatts av delegationen.
I den följande tabellen finns statistiska uppgifter beträffande
registerkontrollärendena. Jämförelsen som där görs med tidigare år avser
registerkontrollärenden som dessa år funnits vid Registernämnden.

Verksamhetsår
Antalet inkomna ärenden om

2004

2005

2006

2007

2008

57 605

65 826

60 455

73 316

65 905

60 812

69 585

64 738

78 471

71 212

1 100

967

809

792

183

1 943

2 205

2 260

3 259

2 270

12

16

11

19

19

455

517

480

624

415

registerkontroll
Antalet personer som registerkontrollerats
Antalet kontrollerade personer som
förekom i Säkerhetspolisens register *)
Antalet kontrollerade personer som
förekom i misstankeregistret eller
belastningsregistret *)
Antalet kontrollerade personer som det
lämnats ut uppgifter om från
Säkerhetspolisens register
Antalet kontrollerade personer som det
lämnats ut uppgifter om från misstankeregistret eller belastningsregistret
*) Antalet redovisade förekomster har för 2008 minskat jämfört med tidigare år eftersom en ny arbetsordning för år 2008
har medgett en mer rationell handläggning av sådana ärenden av enkel beskaffenhet som innehåller uppgifter som
uppenbart saknar relevans för säkerhetsprövningen. Utöver ärenden som endast visar att tidigare registerkontroll har gjorts
har inte heller dessa ärenden av enkel beskaffenhet tagits in i den redovisade uppgiften.
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Skyddsregistreringsdelegationen
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

•

Myndigheten ska redovisa i vilken omfattning som ansökningar om
kvalificerad skyddsidentitet har bifallits respektive avslagits samt i
vilken omfattning som beviljade skyddsidentiteter har upphört.

Delegationen har under året handlagt 24 ärenden om nya kvalificerade
skyddsidentiteter. Ett ärende kan innehålla ansökningar om en eller flera
sådana skyddsidentiteter. Cirka 6 procent av de sökta skyddsidentiteterna har
inte beviljats. I förhållande till de under året beviljade kvalificerade
skyddsidentiteterna har cirka en tredjedel så många sådana skyddsidentiteter
upphört att gälla.

Organisationsstyrning
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

•

Myndigheten ska redovisa insatser för att förebygga ohälsa samt för att
åstadkomma en långsiktig och god personalförsörjning.

Under året har personalen i myndighetens kansli erbjudits medarbetarsamtal
med syfte att uppmärksamma behov och önskemål inom ramen för
kompetensutveckling, löneutveckling m.m. De behov och önskemål som
framkommit har eller kommer inom en snar framtid att kunna tillgodoses.
Personalen har under året erbjudits bl.a. hälso- och synundersökningar samt
subventionerad friskvård. De lönenivåer som gäller för medarbetarna bedöms
vara konkurrenskraftiga. Myndigheten bedöms vara en attraktiv arbetsgivare
med goda förutsättningar att behålla den nyrekryterade personalen och på sikt
rekrytera den personal som behövs.
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Resultaträkning
Resultaträkning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

Not

10 316
143
10 459

1

-4 995
-1 320
-3 324
-55
-847
-10 542

2

3

Verksamhetsutfall
Årets kapitalförändring

2008

-83
-83

4

Balansräkning
Balansräkning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
(tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa
Fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

Not

2008-12-31

5

18
18

6

812
1 793
2 605

7

8

243
243

9

416
143
559

10

11

-3 184
-3 184
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Balansräkning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden forts.
(tkr)

Not

2008-12-31

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

3 270
3 270

SUMMA TILLGÅNGAR

3 511

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

12

31
-83
-52

13

2 592
151
319
163
3 225

14

338

Summa

338

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

3 511

Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Uo 04 04:16 Ramanslag
Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden
ap.1 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden
Summa

Not

15

Årets till- Indragdelning
ning
enligt
regleringsbrev

Totalt
Utgifter
disponibelt
belopp

Utgående
överföringsbelopp

13 500

-1 361

12 139

-10 316

1 823

13 500

-1 361 12 139

-10 316

1 823

10 (17)

Tilläggsupplysningar och noter

(Alla belopp redovisas i tusentals kronor om inget annat anges. Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.)

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens bokföring följer god redovisningssed och
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och
allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och
allmänna råd till denna.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Upplysningar för jämförelseändamål
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden startade den 1 januari 2008. Myndigheten
kan därför inte redovisa några jämförelsetal eftersom 2008 är det första
verksamhetsåret.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser
och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst
10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.
Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den
återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade
3 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år

avskrivningstider
Datorer och kringutrustning
Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inredningsinventarier
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli
betalda.
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Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets
princip.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ledamöter 2008 / andra styrelseuppdrag)
(tkr)
Ersättning
Ordförande Anders Eriksson
529
Inga uppdrag
Vice ordförande Göran Håkansson
Inga uppdrag

75

Ledamot Birgitta Carlsson
Ordförande, Lidingö Hotel & Utbildningscentrum AB
Ledamot (ersättare), Riksrevisionen

24

Ledamot Linnéa Darell
Inga uppdrag

22

Ledamot Susanne Eberstein
Ordförande, Karolinska Institutet
Ordförande, Polisstyrelsen i Västernorrland
Ledamot, Riksbanken fullmäktige
Ledamot, RPS

27

Ledamot Gun Hellsvik
Ledamot, IKANO Försäkrings AB
Ledamot, IKANO Livförsäkring AB
Ledamot, Innovator Skåne AB

30

Ledamot Berit Jóhannesson
Inga uppdrag

28

Ledamot Alf Karlsson
Ledamot, Riksåklagarens rådgivande nämnd
Ordförande, Fastighetsbolaget Kårhuset i Eskilstuna AB

34

Ledamot Rolf Åbjörnsson
Ordförande, Statens Bostadsomvandling AB, Sbo
Ordförande, D. Carnegie & Co AB
Ordförande, Centrum för Näringslivshistoria AB
Ledamot, Norecic AB
Ledamot, Studentbostäder i Grythyttan AB
Ledamot, Täby Fastighets AB
Ledamot, Täby Miljövärme AB
Ledamot, Johannisbergs Säteri AB
Ledamot, Re-Cov AB

24

12 (17)
Registerkontrolldelegationen (ledamöter 2008 / andra styrelseuppdrag)
(tkr)
Ordförande Cecilia Renfors
Inga uppdrag

Ersättning
100

Vice ordförande Sten Falkner
Inga uppdrag

45

Ledamot Susanne Feinsilber
Ledamot, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB

22

Ledamot Stefan Johansson
Inga uppdrag

19

Ledamot Christina Bergenstrand
Ledamot, Insynsrådet vid Kammarkollegiet

17

Skyddsregistreringsdelegationen (ledamöter 2008 / andra styrelseuppdrag)
(tkr)
Ersättning
Ordförande Åke Rehnström
50
Ledamot, Lisa Haglund Mat & Dryck AB
Vice ordförande Malou Ålander
Inga uppdrag

25

Ledamot Ewonne Winblad
Ledamot, Gullers Grupp Informationsrådgivare AB

9

Ledamot Gerd Engman
Inga uppdrag

6

Ledamot Vilhelm Andersson
Ledamot, Revisorsnämndens Tillsynsnämnd
Ledamot, Tullverkets Insynsråd
Ledamot, Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade
skyddsidentiteter
Ledamot, Domstolsverkets Insynsråd
Ersättare, Överklagandenämnden
Ersättare, Domarnämnden

6

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
(tkr)
Kanslichef Joel Brorsson
Inga uppdrag

Ersättning
716

Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet
anställda vid myndigheten detta första räkenskapsår inte överstigit tio.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

Finansiella intäkter
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

2008-12-31

143
143

Avser periodiserade ränteintäkter t o m period 2008-12.
Se noten 10.

Not

Not

Not

2

3

4

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
Summa

Balansräkning
5

6

7

2008-12-31

22
22
-4
-4
18

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

-83
-83

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

55
55

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser
Summa

Not

3 251
1 744
4 995

1 005
1 005
-193
-193
812

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
varav finansiell leasing

2 442
2 442
-649
-649
1 793
0
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Balansräkning
Not

8

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Summa

Not

9

10

243
243

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

2008-12-31

303
113
416

Övriga upplupna intäkter
Upplupna intäkter avseende ränteintäkter räntekontot
Summa

143
143

Upplupna ränteintäkter avser kvartal 1 till 4, 2008. Riksgäldskontorets kreditfakturor är utställda efter brytdagen. Beloppen
är inbetalda till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i
januari 2009.

Not

11

Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto

10 316
-13 500

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-3 184

Summa Avräkning med statsverket

-3 184

I skulden 3 184 tkr till statsverket har inte indragningen
enligt Regeringsbeslutet I:7, 2009-01-22, Ju2009/407/Å
på 1 361 tkr beaktats. Återbetalning av anslagsmedel sker
år 2009 eftersom indragningen beslutades efter årsskiftet.

Not

12

Statskapital
Årets anskaffning av konst från Konstrådet
Utgående balans
Avser konst från Konstrådet.

Not

13

31
31

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans

3 439
-847
2 592

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

4 000
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Balansräkning
Not

14

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala
avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Anslagsredovisning
Not

15

2008-12-31

Uo 04 04:16 ap.1
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Ändring av Regleringsbrev för budgetår 2008 avseende
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, enligt regeringsbeslut I:7, 2009-01-22, Ju2009/407/Å. Indragning av anslagsmedel med 1 361 tkr.

225
113
338

16 (17)

Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr)

2008

*)

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad

4 000

Utnyttjad

2 592

Kontokrediter
Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

3 000
0
**)

143
0

Avgiftsintäkter (ej tillämplig)
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

405
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

1 823
0

Bemyndiganden (ej tillämplig)
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)

4

Medelantalet anställda (st)

4

Driftkostnad per årsarbetskraft

2 410

Kapitalförändring
Årets
Balanserad
*) Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden startade sin verksamhet den 1 januari 2008.
**) Räntekontot på Riksgäldskontoret. Ränteintäkter avser periodiserad intäkt för 2008. Inbetalning från
Riksgäldskontoret efter brytdagen i januari 2009.

-83
0
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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 17 februari 2009

Anders Eriksson

Göran Håkansson

Birgitta Carlsson

Linnéa Darell

Susanne Eberstein

Gun Hellsvik

Berit Jóhannesson

Alf Karlsson

Rolf Åbjörnsson

Joel Brorsson

