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Nämndens ordförande har ordet
Det gångna verksamhetsåret har till mycket stor del präglats av de särskilda svårigheter som
pandemin har fört med sig. För Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet är
det två faktorer som har haft särskild betydelse. Den ena faktorn är att nämnden i sin
tillsynsverksamhet i stor utsträckning hanterar sekretessreglerad information som enbart
bör hanteras i myndighetens lokaler. Det begränsar personalens möjligheter att arbeta
hemma med myndighetens kärnuppgifter. Den andra faktorn är att tillsynen förutsätter
inspektioner, kontroller och annan informationsinhämtning på plats hos de myndigheter
som nämnden utövar tillsyn över, eftersom nämnden inte har möjlighet att få tillgång till
sådana uppgifter genom direktåtkomst. Av naturliga skäl har det inte bedömts lämpligt att
genomföra besök hos andra myndigheter i samma utsträckning under pandemin som
annars. Båda dessa faktorer har verkat hämmande för nämndens verksamhet under det
gångna året. För att möjliggöra för personalen att kunna arbeta hemma i så stor utsträckning
som möjligt, för att hindra smittspridning, har därför mer fokus än vanligt fått läggas på att
utveckla den interna verksamheten, t.ex. att se över rutiner, att effektivisera arbetet på andra
sätt och att utarbeta bättre styrdokument.
Nämndens beslutsfattande har också påverkats. Några fysiska sammanträden har fått ställas
in och flertalet sådana sammanträden har fått hållas med endast det minimiantal av
ledamöter som krävs för beslutsförhet. Nämnden har eftersträvat att i så stor utsträckning
som möjligt utnyttja möjligheterna till digitala möten för att kunna fatta beslut. Utrymmet
för det är emellertid begränsat till sådana frågor som inte förutsätter att nämnden delges
information om sekretessbelagda uppgifter. Vidare har ordförandens möjlighet att fatta beslut utnyttjats i betydligt större utsträckning än normalt, i syfte att begränsa sammanträdena.
Det sagda innebär att nämnden under år 2020 inte har kunnat i normal utsträckning avgöra
ärenden och inte heller inleda tillsyn. Handläggningstiderna har därför ökat, liksom balanserna.
Även delegationernas arbete har påverkats negativt under pandemin. Eftersom de utför samhällsviktigt arbete har verksamheten i största möjliga utsträckning fortsatt att bedrivas som
tidigare.
En annan viktig fråga är nämndens uppgift att utöva tillsyn över hemlig dataavläsning, ett
nytt hemligt tvångsmedel som infördes den 1 april 2020. Nämnden tillfördes inte några nya
resurser för den uppgiften – i motsats till alla andra myndigheter. Det är redan nu uppenbart,
genom den rapportering som domstolarna gör till nämnden, att tvångsmedlet har kommit
att användas i betydligt större utsträckning än vad lagstiftaren förutsåg. För att nämnden ska
kunna utföra en effektiv tillsyn över det nya tvångsmedlet måste därför ytterligare resurser
tillföras, om inte annan tillsyn ska behöva stå tillbaka i alltför stor utsträckning.

Gunnel Lindberg
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RESULTATREDOVISNING
Myndighetsuppgifter
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har till uppgift att värna rättssäkerheten och
skyddet för den personliga integriteten i 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 behandling av personuppgifter som utförs av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten 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, och lagen
(2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. 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 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 och Polismyndigheten.

Myndigheten och pandemin
Under det gångna året har myndighetens verksamhet påverkats av den pågående pandemin
på flera sätt. Det faktum att tillsynen innebär att mycket känslig information måste inhämtas
och hanteras gör att möjligheterna att arbeta på distans i tillsynsärenden – såväl för
nämndens ledamöter som för kansliet – har varit små, samtidigt som möjligheterna att hålla
fysiska möten för beredning och beslut av nämnden har begränsats av de restriktioner som
har gällt under året. Detta har påverkat möjligheterna att inleda och avsluta ärenden. Det
har också funnits begränsningar i möjligheterna att genomföra inspektioner på plats på de
myndigheter som nämnden granskar. Framför allt har detta påverkat ärenden om enskilds
begäran om kontroll och initiativärenden som rör personuppiftsbehandling, där handläggningen i större utsträckning än i verksamheten i övrigt är beroende av att kontroller kan
ske på plats hos de granskade myndigheterna. Sammantaget har det rådande läget inneburit
att handläggningen av många av myndighetens pågående tillsynsärenden påverkats negativt,
och gett tydligt avtryck på statistiken över antalet inledda och avslutade ärenden under året.
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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

2020

20191

2018

19 682

16 579

15 267

Intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

1

26

Intäkter av bidrag

33

0

0

Finansiella intäkter

0

3

5

19 716

16 584

15 299

-18 164

-15 506

-14 081

-360

-439

-399

Summa
Kostnader
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Registerkontrolldelegationen
Skyddsregistreringsdelegationen
Summa

-1 192

-639

-819

-19 716

-16 584

-15 299

0

0

0

Resultat

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 71 procent av kostnaderna har belöpt på initiativärenden (78
procent för 2019) och 29 procent av kostnaderna på kontrollärenden (22 procent för 2019).
I det följande lämnas en redovisning och analys för varje beslutsorgan för sig.

1

Dessa siffror är justerade i förhållande till Årsredovisning 2019, p g a summeringsfel.

ÅRSREDOVISNING 2020
3

DNR: 25-2021

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDEN
Nämnden har under 2020 haft 11 sammanträdesdagar, varav 5 sammanträden via videolänk
(9 sammanträdesdagar 2019). Ordförandesammanträden (alltså beslut av ordföranden efter
delegering) har ägt rum vid 9 tillfällen under verksamhetsåret (2 under 2019).
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 en bedömning 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 även 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 tillsynsobjektens 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.
Under 2020 har möjligheterna att genomföra inspektioner på plats hos de granskade myndigheterna begränsats kraftigt till följd av den pågående pandemin. I den mån det funnits möjlighet har nämnden försökt ställa om till så kallad skrivbordsgranskning, dvs granskning av
inhämtade handlingar, men det har endast kunnat göras i begränsad omfattning.
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Omloppstider
Omloppstiden för initiativärenden varierar kraftigt beroende på vad granskningen avser.
Många initiativärenden innefattar en eller flera inspektioner. 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 i vissa initiativärenden har ökat kraftigt bland
annat på grund av de mycket begränsade möjligheterna att genomföra inspektioner och
nämndsammanträden under året.
Omloppstiderna beträffande initiativärenden avseende polisens behandling av personuppgifter varierade mellan 5 och 19 månader. Den genomsnittliga omloppstiden var 10 månader.
Omloppstiderna när det gällde initiativärenden om användning av hemliga tvångsmedel
varierade mellan 2 och 22 månader. Den genomsnittliga omloppstiden var drygt 6 månader.
Tillsynsärenden under 2020
Nämndens tillsyn avseende Polismyndighetens personuppgiftsbehandling har under året
fortsatt inriktats på bestämmelser som är nya eller vars innehåll har ändrats genom de lagar,
brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område, som numera gäller för myndighetens personuppgiftsbehandling. Granskningen har bland annat omfattat Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer. Nämnden har också påbörjat
en granskning om Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade
kriminella nätverk och en granskning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter
i tillträdesförbudsregistret. Därutöver har Polismyndighetens behandling av vissa typer av
känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten granskats.
När det gäller Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling har nämndens tillsyn under året
fortsatt inriktats på områden som inte tidigare i någon större utsträckning varit föremål för
granskning. Granskningen har bland annat omfattat Säkerhetspolisens behandling av
personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd och behandlingen av personuppgifter i en uppgiftssamling som benämns Oklara skrivelser. Nämnden har också granskat
behandlingen av vissa typer av känsliga personuppgifter inom verksamhetsområdena kontraterrorism och författningsskydd i underrättelseverksamheten.
Nämndens tillsyn avseende polisens tillämpning av lagen (2019:547) om förbud mot
användning av vissa uppgifter för att utreda brott (förbudslagen) har fortsatt omfattat
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. Löpande granskning har även
gjorts av de underrättelser om beslut om hemlig dataavläsning som nämnden mottagit.
Under året har en fördjupad granskning inletts av ett urval av ärenden vid olika åklagarkammare i vilka hemlig dataavläsning använts.
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Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter har inte granskats under 2020.
Nämnden har inte i något initiativärende uppmärksammat förhållanden som föranlett en
anmälan till Åklagarmyndigheten eller Justitiekanslern i enlighet med 20 § förordningen
(2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Regeringsuppdrag
I april 2019 uppdrog regeringen åt nämnden att dels övergripande redovisa hur vanligt det
är att enskilda på grund av sekretess inte får underrättelse om att hemliga tvångsmedel har
använts mot dem, dels belysa vilka konsekvenser som en förlängd frist för underrättelseskyldigheten skulle kunna få. Uppdraget redovisades i maj 2020. Nämndens slutsatser var
att det saknas tillgängligt underlag för att besvara frågan hur ofta åklagare generellt sett
underlåter att underrätta enskilda om att de utsatts för hemlig tvångsmedelsanvändning.
Vidare bedömde nämnden att den frist som anges i 27 kap. 33 § andra stycket rättegångsbalken och 18 § andra stycket lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
brott inte bör förlängas då det inte vore till fördel för nämndens uppgift att ta tillvara enskildas intressen.
Statistik
Vid årets ingång fanns 29 pågående initiativärenden. Av dessa avsåg 4 ärenden Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling, 1 ärende Säkerhetspolisens tillämpning av förbudslagen,
3 ärenden Polismyndighetens personuppgiftsbehandling, 1 ärende Polismyndighetens tilllämpning av förbudslagen och 20 ärenden de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Det fanns inga pågående ärenden avseende användningen av
kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden har under året inlett 22 initiativärenden, varav 4
ärenden gäller Polismyndighetens personuppgiftsbehandling och 18 ärenden användningen
av hemliga tvångsmedel. Inga ärenden avseende användningen av kvalificerade skyddsidentiteter eller Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling har inletts. Under året har 25
initiativärenden avslutats och 26 ärenden var således pågående vid årets slut.
Nämnden tar emot och administrerar underrättelser som rör hemliga tvångsmedel.
Granskningen av underrättelserna leder inte sällan till att nämnden tar initiativ till fördjupad
granskning. Nämnden har under året underrättats om 746 beslut enligt inhämtningslagen
(924 beslut under 2019). Nämnden har underrättats om att åklagare med hänvisning till viss
sekretess underlåtit att underrätta närmare 1500 enskilda om att de utsatts för hemlig
tvångsmedelsanvändning enligt rättegångsbalken eller lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott (1288 under 2019). Nämnden har också mottagit 305
underrättelser enligt lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.
Under 2020 har Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten) i ett fall gett
nämnden tillfälle att yttra sig inom ramen för ett förhandssamråd enligt 6 kap. 2 § förordningen (2019:1235) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.
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TABELL 1 INITIATIVÄRENDEN (TOTALT )
2020

2019

2018

Ingående balans

29

21

19

Antal inledda ärenden

22

45

54

Antal avslutade ärenden

25

37

52

Utgående balans

26

29

21

TABELL 2 INITIATIVÄRENDEN AVSEENDE SÄKERHETSPOLISENS
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING ELLER TILLÄMPNING AV FÖRBUDSLAGEN

2020

2019

2018

Ingående balans

5

2

2

Antal inledda ärenden

0

5

5

Antal avslutade ärenden

2

2

5

Utgående balans

3

5

2

TABELL 3 INITIATIVÄRENDEN AVSEENDE POLISMYNDIGHETENS
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING ELLER TILLÄMPNING AV FÖRBUDSLAGEN

2020

2019

2018

Ingående balans

4

3

4

Antal inledda ärenden

4

6

5

Antal avslutade ärenden

1

5

6

Utgående balans

7

4

3

TABELL 4 INITIATIVÄRENDEN AVSEENDE HEMLIG TVÅNGSMEDELSANVÄNDNING
2020

2019

2018

Ingående balans

20

16

11

Antal inledda ärenden

18

34

43

Antal avslutade ärenden

22

30

38

Utgående balans

16

20

16

TABELL 5 INITIATIVÄRENDEN AVSEENDE POLISENS ANVÄNDNING AV KVALIFICERADE
SKYDDSIDENTITETER

2020

2019

2018

Ingående balans

0

0

2

Antal inledda ärenden

0

0

1

Antal avslutade ärenden

0

0

3

Utgående balans

0

0

0
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Resultatet av tillsynen
Vid granskningen av Polismyndighetens personuppgiftsbehandling har bland annat framkommit att den behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten som
omfattats av nämndens granskning med något undantag har bedömts vara lagenlig. Att det
är möjligt att få träff på ett dokument trots att sökbegreppet maskerats och inte återfinns i
dokumentet, innebär dock - även om det beror på att en felaktig maskeringsmetod använts
- en risk för felaktig behandling av känsliga personuppgifter. Polismyndigheten har därför
vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet.
Vid granskningen av Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling har nämnden kunnat
konstatera att den behandling av vissa typer av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten som omfattats av nämndens granskning har varit lagenlig. Nämnden har
inom ramen för tillsynen uppmanat Säkerhetspolisen att i varje enskilt fall noga överväga om
det är lämpligt att använda programvara med begränsad loggningsfunktion för personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten, eftersom det kan innebära risker ur
integritetssynpunkt. Sådana överväganden bör göras såväl inför att en ny uppgiftssamling
ska tas i bruk som kontinuerligt under pågående personuppgiftsbehandling.
Vid granskningen av användningen av hemliga tvångsmedel har bland annat följande
framkommit.
• Åklagares tillämpning av 27 kap. 31 § andra stycket rättegångsbalken, som i visst fall medger
undantag från underrättelseskyldigheten till enskild, har visat sig vara felaktig i flera
avseenden. I merparten av de granskade ärendena har rättsliga förutsättningar för att
tillämpa bestämmelsen saknats. I de fall där förutsättningar för att tillämpa bestämmelsen i
och för sig förelegat har nämnden bedömt att omständigheterna vid tvångsmedelsanvändningen inte varit sådana att det varit möjligt att underlåta att underrätta med stöd av
bestämmelsen.
• Åklagare har i ett ärende vid upprepade tillfällen ansökt om och beviljats tillstånd till hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation. Som grund för ansökan har brott som inte varit
av sådan svårhetsgrad eller haft sådant straffvärde att de kan ligga till grund för
tvångsmedelsanvändningen angetts. Ansökningarna har även innehållit felaktiga telefonnummer och tvångsåtgärden har i ett fall verkställts avseende ett annat telefonnummer än
det som tillstånd beviljats för. Hanteringen har inneburit en risk för obefogat intrång i
enskildas integritet.
• Åklagare har ansökt om och beviljats tillstånd till hemlig kameraövervakning i ett
källarutrymme i ett flerbostadshus. Rättsliga förutsättningar för att tillträda platsen för
installation av kamerautrustning har konstaterats föreligga, men först efter att nya uppgifter
lämnats i ett sent skede av handläggningen. Flera av nämndens tillsynsåtgärder hade kunnat
undvikas om korrekta uppgifter lämnats initialt. Handläggningen av ärendet har återigen
visat på nödvändigheten av att åtgärder hänförliga till hemlig tvångsmedelsanvändning
noggrant dokumenteras av de brottsbekämpande myndigheterna.
• Det finns en ofullständighet i fråga om den rättsliga regleringen i 27 kap. 33 § andra stycket
rättegångsbalken gällande underrättelse till enskild som utan att ha varit misstänkt för brott
utsatts för hemlig tvångsmedelsanvändning. Nämnden har uttalat att det från ett rättssäkerhetsperspektiv finns risk för en för den enskilde ofördelaktig hantering och att frågan
kommer att tas upp med Åklagarmyndigheten.
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Sedan den 1 oktober 2019 beslutar åklagare vid Åklagarmyndigheten om inhämtning av
uppgifter enligt inhämtningslagen. Innan lagändringen fattades sådana beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket. Nämnden har under året uttalat sig i ärenden
som fattats både enligt den gamla och nya beslutsordningen. Vid granskningen av de
brottsbekämpande myndigheternas tillämpning av inhämtningslagen har bland annat
följande framkommit.
• Polismyndighetens hantering och beslut enligt inhämtningslagen har i flera fall visat på fel
och brister. I två ärenden har den brottsliga verksamhet som uppgetts ligga till grund för
besluten innefattat brott som inte haft ett sådant straffminimum att de varit inhämtningsgrundande. I ett annat ärende har nämnden uttalat kritik med avseende på den gränsdragning som gjorts mellan underrättelseverksamhet och brottsutredande verksamhet. Nämnden har vidare i ett ärende ifrågasatt om de omständigheter som förelegat vid tiden för
beslutet objektivt sett inneburit att den brottsliga verksamheten innefattat det brott som
angetts. Nämnden har betonat vikten av att de omständigheter som beaktats vid bedömningen av viss brottslig verksamhet tydligt framgår och uttalat att detta gör sig särskilt gällande när det, som i ärendet, varit fråga om ett oklart rättsläge.
• Säkerhetspolisen har i ett fall upprättat ett skriftligt beslutsunderlag först i samband med
att ärendet blivit föremål för granskning. Nämnden har uttalat att ett fullgott skriftligt
beslutsunderlag alltid ska upprättas i nära anslutning till beslutsfattandet, eftersom det från
granskningssynpunkt är avgörande för möjligheten att i efterhand kontrollera att tvångsmedelsanvändningen har varit i enlighet med lag.
• Åklagare vid Åklagarmyndigheten har erinrats om vikten av noggrannhet vid beslutsfattande i inhämtningsärenden. Det granskade beslutet saknade uppgift om vilken teleadress
inhämtningen avsåg, vilket har inneburit både en risk för fel i samband med verkställighet
och att beslutet inte uppfyller de krav som anges i 5 § inhämtningslagen.
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).

ÅRSREDOVISNING 2020
9

DNR: 25-2021

Statistik
Sammanlagt har 41 personer (10 kvinnor och 31 män) under 2020 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. Därtill fanns det vid årets ingång 20 pågående ärenden som kom in under 2019.
Under verksamhetsåret har 18 ärenden om enskilds begäran om kontroll avslutats. I 17 av
dessa ärenden underrättades den enskilde om att kontrollen hade utförts (36 ärenden 2019).
Ett ärende avslutades utan någon sådan underrättelse (5 ärenden 2019) eftersom den
enskilde hade återkallat sin begäran. Därmed var 43 ärenden pågående vid årets slut.

TABELL 6 ÄRENDEN OM ENSKILDS BEGÄRAN OM KONTROLL
2020

2019

2018

Ingående balans

20

13

11

Antal inkomna ärenden

41

48

34

Antal avslutade ärenden

18

41

32

Utgående balans

43

20

13

Handläggningen av kontrollärendena
Nämnden har under verksamhetsåret avgjort betydligt färre kontrollärenden vad som har
kommit in. Ärendebalansen har därmed ökat kraftigt. Den främsta anledningen till det är att
kansliets kontroller i stor utsträckning utförs i de granskade myndigheternas lokaler med
biträde av deras personal. På grund av pandemin har möjligheterna att göra sådana kontroller varit kraftigt begränsade. Handläggningen av kontrollärenden är också i de flesta fall
beroende av att kansliets personal kan arbeta med sekretessbelagda och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i myndighetens egna lokaler. Även möjligheterna till sådant arbete
har varit begränsade under året.
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 uppgifterna beträffande en enda
person.
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 17 kontrollärenden med ett besked till den enskilde om att kontrollen hade utförts. Den genomsnittliga
omloppstiden för sådana ärenden var 8,5 månader. Om beräkningen av omloppstiden görs
från dagen för beslut om att inleda kontrollen var den genomsnittliga omloppstiden i stället
cirka 8 månader (5,6 månader 2019).
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Resultatet av kontrollerna
I de kontrollärenden som avslutats under året har nämnden inte uppmärksammat några
felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten och som det därför har funnit
skäl att anmäla till Justitiekanslern (4 sådana anmälningar gjordes 2019).
Nämnden gjorde i oktober 2019 en anmälan till Justitiekanslern om att Polismyndigheten
hade behandlat uppgifter om en person utan att det hade varit nödvändigt med hänsyn till
ändamålen med behandlingen. I ett beslut under 2020 har Justitiekanslern tillerkänt personen skadestånd med 20 000 kr och samtidigt riktat allvarlig kritik mot Polismyndigheten
för den otillåtna personuppgiftsbehandlingen.
ÖVRIG VERKSAMHET
Myndigheten används i relativt stor utsträckning som remissinstans och har under året
mottagit 13 remisser, varav 11 från Regeringskansliet, 1 från Sveriges riksbank och 1 från
Transportstyrelsen (15 mottagna under 2019). Arbetet med remisserna har tagit mycket tid i
anspråk.
Det internationella arbetet har – efter att ha intensifierats under 2019 – i princip avstannat
under 2020 som en följd av pandemin. Inga utlandsresor har företagits av företrädare för
nämnden under året.
Företrädare för myndigheten har vid ett tillfälle föreläst om nämndens verksamhet vid
utbildning om hemliga tvångsmedel för åklagare vid Åklagarmyndigheten. Den utåtriktade
verksamheten har även i övrigt varit betydligt mer begränsad under 2020 än normalt.

REGISTERKONTROLLDELEGATIONEN
Under 2020 har Registerkontrolldelegationen prövat sammanlagt 2 361 utlämnandefrågor
(2 681 prövningar 2019). Av dessa hade 1 013 utlämnandefrågor aktualiserats i ärenden där
Säkerhetspolisen utfört en registerkontroll på begäran, här kallade registerkontrollärenden
(1 577 prövningar 2019). Resterande 1 348 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 (1 104 prövningar 2019).
Sammanlagt har 1 478 utlämnanden ägt rum under 2020 (1 254 utlämnanden 2019), varav 507
utlämnanden i registerkontrollärenden (485 utlämnanden 2019) och 971 utlämnanden i
spontanärenden (769 utlämnanden 2019). Antalet prövningar har alltså sjunkit ytterligare
sedan förra året, medan antalet utlämnanden har ökat något.
Registerkontrolldelegationen har under 2020 haft 18 sammanträden (16 sammanträden
2019). Därutöver har utlämnandefrågor av enkel beskaffenhet föredragits för ordföranden
eller vice ordföranden vid 47 tillfällen (45 tillfällen 2019).
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TABELL 7 REGISTERKONTROLLÄRENDEN
Verksamhetsår

2020

2019

2018

743
405

1 312
370

1 983
343

88
64

114
86

136
77

182
38

151
29

159
40

1 013
507

1 577
485

2 278
460

Verksamhetsår

2020

2019

2018

Misstanke- eller belastningsregistret:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden

1 267
910

1 033
722

831
592

81
61

71
47

75
54

1 348
971

1 104
769

906
646

Misstanke- eller belastningsregistret:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden
Säkerhetspolisens register:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden
Andra register vid Polismyndigheten /
den särskilda personutredningen:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden
Sammanlagt under året:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden

TABELL 8 SPONTANÄRENDEN

Säkerhetspolisens register:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden
Sammanlagt under året:
- Antalet prövningar
- Antalet utlämnanden

SKYDDSREGISTRERINGSDELEGATIONEN
Delegationen har under 2020 handlagt 13 ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter (12
ärenden under 2019). 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 2019 ökade det totala antalet).
Under året har delegationen sammanträtt vid 6 tillfällen (samma som under 2019).
Ordförandesammanträde har ägt rum vid 1 tillfälle (samma som under 2019).
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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 vanligtvis företrädare för
myndigheten med viss regelbundenhet ledningen för de myndigheter som står under
nämndens tillsyn för informationsutbyte och diskussion om nämndens tillsyn. Under 2020
har myndighetens utåtriktade verksamhet i stort sett avstannat till följd av den pågående
pandemin, men möten planeras bland annat med riksåklagaren under 2021.
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 bland annat nya rutiner i ärenden om
enskildas begäran om kontroll beslutats, vilket på sikt beräknas innebära såväl höjd kvalitet
och enhetlighet som ökad effektivitet i den ärendehandläggningen. En översyn av myndighetens styr- och stöddokument har också inletts.
Myndigheten har rekryterat en teknisk rådgivare för att höja myndighetens tekniska
kompetens i tillsynen, men också för att möjliggöra en nödvändig ambitionshöjning när det
gäller informationssäkerhet och strategisk utveckling av myndighetens it-miljö.

Beredskap för att hantera extraordinära händelser
Myndigheten bedömer att verksamheten, vid behov och med kort varsel, kan anpassas till
nya förhållanden. Framför allt kan detta ske genom att myndighetens prioriteringar snabbt
kan ändras och resurser disponeras om. Inför varje års budgetering beaktar myndigheten
också 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 teknisk rådgivare, en verksamhetscontroller, två
assistenter och nio föredragande (varav tre är seniora föredragande), dvs. 17 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.
För att bibehålla och utveckla för myndigheten centrala kompetenser hos personalen erbjuds
och uppmuntras alla medarbetare att delta i utbildningar, seminarier och konferenser.
Under 2020 har medarbetarna erbjudits ett utökat utbud av digitalt anordnade föreläsningar
och kurser. Under 2019 initierades regelbundet återkommande utbildningspass anordnade
inom myndigheten, såväl syftande till att stärka gruppen och utveckla arbetsmetoder som
till att vidga, uppdatera och fördjupa sakkompetens. Denna satsning har till stor del pausats
under 2020 på grund av pandemin, men några utbildningsinslag har kunnat hållas, bland
annat om officepaketet, om Justitiekanslerns handläggning av skadeståndsärenden och om
nämndens roll i media. Medarbetarna bedöms ha en rimlig arbetsbörda som gör det möjligt
att kombinera arbete med kompetensutveckling.
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Myndigheten har gjort flera rekryteringar under 2020 och i samtliga fall fått ett mycket gott
utfall med många kvalificerade sökande. 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

2020

2019

19 682

16 579

1

1

33

0

0

3

19 716

16 584

-14 389

-11 379

-1 580

-1 675

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

2

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

3

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

4

-3 372

-3 159

Finansiella kostnader

5

0

-12

-375

-358

-19 716

-16 584

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall
Årets kapitalförändring

6
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

7

114

180

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

8

615

886

729

1 067

7

0

165

96

0

8

172

104

667

631

667

631

-2 170

-4 893

-2 170

-4 893

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

9

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

10

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

11

Summa
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

3 702

5 673

Summa

12

3 702

5 637

SUMMA TILLGÅNGAR

3 100

2 582

179

179

179

179

124

100

124

100

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

13

Statskapital

14

Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa

15
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(tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

Lån i Riksgäldskontoret

16

550

752

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

17

474

409

634

358

230

226

1 888

1 744

909

559

909

559

3 100

2 582

Skulder m.m.

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

18

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

19
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag (tkr)

Not

Ingående Årets till- Indragning
överförings delning enl.
belopp regl.brev

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överförings
-belopp

Uo 4 1:16 Ramanslag
ap.1 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämn
den
Summa

20

4 893

21 224

-4 265

21 852

-19 682

2 170

4 893

21 224

-4 265

21 852

-19 682

2 170
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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 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) samt Ekonomistyrningsverkets
(ESV) 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 tillämpar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående år var den 3 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
förbättringsutgifter 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.
Som övriga inventarier ska redovisas tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller
innehav och har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp och en beräknad
livslängd som uppgår till minst tio år. Detta gäller för övriga inventarier inköpta från och
med den 1 september 2020. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad
tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år

Datorer och kringutrustning

5 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

5 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

10 år

Övriga inventarier
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Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER
Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag

Ersättning och förmån

Ulrika Söderqvist
Inga andra uppdrag

896

ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ledamöter/andra styrelseuppdrag

Ersättning och förmån

Gunnel Lindberg, ordförande

150

Inga andra uppdrag
Barbro Thorblad, vice ordförande

75

Andra uppdrag:
Migrationsverkets insynsråd, ledamot
Christina Linderholm, ledamot

25

Inga andra uppdrag
Björn von Sydow, ledamot

18

Andra uppdrag:
Totalförsvarets forskningsinstitut, ordförande
Matheus Enholm, ledamot

20

Andra uppdrag:
Engens fastighetsservice AB, ledamot
Anti Avsan, ledamot

23

Andra uppdrag:
Brottsförebyggande rådets insynsråd, ledamot
TryggHem Projekt Holding AB, ledamot, ordförande
TryggHem Projekt 1 AB (publ), ledamot, ordförande
Smallville AB (publ), ledamot, ordförande
Avsan Advice AB, ledamot, ordförande
2Reach Holding AB, ledamot, ordförande
2Reach AB, ledamot, ordförande
elivery holding AB, ledamot, ordförande
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ledamöter/andra styrelseuppdrag

Ersättning och förmån

elivery AB, ledamot, ordförande
Secintech holding AB, ledamot, ordförande
Security Invention Technologies Sweden AB, ledamot, ordförande
Eva Flyborg, ledamot

14

Andra uppdrag:
Göteborgs Hamn (slut 200313)
Charlotte Bjälkebring Carlsson, ledamot

21

Inga andra uppdrag
Elisabeth Falkhaven, ledamot

16

Andra uppdrag:
Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd, ledamot
Länsstyrelsen Halland, ledamot
Olle Sandahl

14

Andra uppdrag:
Statens person- och adressregisternämnd, ledamot

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

25

Inga andra uppdrag
Hedvig Trost

29

Inga andra uppdrag
Susanne Feinsilber

25

Andra uppdrag:
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB, ledamot

Skyddsregistreringsdelegationen Ledamöter/andra styrelseuppdrag

Ersättning och förmån

Peter Strömberg, ordförande

50

Inga andra uppdrag
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Skyddsregistreringsdelegationen Ledamöter/andra styrelseuppdrag

Ersättning och förmån

Erik Lindberg, vice ordförande

25

Andra uppdrag:
Bdiroza HR Performance AB, styrelsesuppleant
Agneta Lundgren

8

Inga andra uppdrag
Inge Garstedt

8

Inga andra uppdrag
Gunilla Hedwall

8

Andra uppdrag:
Domstolsverkets insynsråd (slut i september 2020)

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

2020

2019

Totalt

2,32 %

1,0 %

Andel 60 dagar eller mer

-

-

Kvinnor

2,30 %

1,0 %

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
Not

Not

1

2

2020

2019

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

1

Summa

1

1

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

0

2

Övriga ränteintäkter

0

1

Summa

0

3

9 180

7 419

779

771

4 687

3 477

521

482

14 389

11 379

504

411

14

0

Resor, representation, information

104

279

Köp av varor

616

299

Köp av tjänster

2 134

2 171

Summa

3 372

3 159

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Finansiella intäkter

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan
2020-01-08 varit noll.

Not

3

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
Ökade personalkostnader jämfört med motsvarande period
föregående år är relaterat till fler anställda

Not

4

Övriga driftkostnader
Reparationer och underhåll
Offentligträttsliga avgifter, skatter, kundförluster

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år
beror på inköp av nya telefoner och bärbara datorer samt byte av
mailservern. Mindre resekostnader 2020 pga pandemin.
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Not

5

2020

2019

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

0

10

Övriga finansiella kostnader

0

2

Summa

0

12

0

0

Finansiella kostnader

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan
2020-01-08 varit noll.

Not

6

Årets kapitalförändring
Summa

Balansräkning
2020-12-31 2019-12-31
Not

7

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde

1 906

1 770

38

136

1 943

1 906

-1 725

-1 619

-104

-106

-1 829

-1 725

114

180

2 791

2 835

Årets anskaffningar

0

827

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

0

-872

2 791

2 791

-1 904

-2 494

-271

-252

0

841

-2 176

-1 904

615

886

Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Beloppen från 2019 är omräknade då noten har fått en ny
uppställning.

Not

8

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde

Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Beloppen från 2019 är omräknade då noten har fått en ny
uppställning. Avser utrangeringen av konst med värde 31 tkr
under 2019. Då kontot för utrangering av konst saknas i den
gamla databasen i Agresso lades utrangeringen direkt emot
anskaffningsvärdet istället.
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2020-12-31 2019-12-31
Not

Not

9

10

Övriga kortfristiga fordringar
Övrigt

0

8

Summa

0

8

Förutbetalda hyreskostnader

353

341

Övriga förutbetalda kostnader

314

290

Summa

667

631

Ingående balans

-4 893

-3 543

Redovisat mot anslag

19 682

16 579

-21 224

-20 924

4 265

2 995

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-2 170

-4 893

Summa Avräkning med statsverket

-2 170

-4 893

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

3 702

5 673

Summa

3 702

5 673

Beviljad kredit enligt regleringsbrev

1 800

1 800

Maximalt utnyttjad

0

0

Myndighetskapital

Statskapital

Summa

Utgående balans 2019

179

179

Ingående balans 2020

179

179

Utgående balans 2020

179

179

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst från Statens
konstråd.

179

179

Utgående balans

179

179

Förutbetalda kostnader

Varav datalicenser och datatjänster, 214 tkr
Not

11

Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel

Not

Not

12

13

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Specifikation förändring av myndighetskapital

Myndighetskapital, 179 tkr, har varit oförändrat under 2020.
Avser konst, se not 14 Statskapital

Not

14

Statskapital
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2020-12-31 2019-12-31

Not

15

Övriga avsättningar
Kompetens- och kompetensutvecklingsåtgärder

Not

16

Ingående balans

100

80

Årets förändring

25

20

Utgående balans

124

100

Ingående balans

752

284

Under året nyupptagna lån

174

826

-375

-358

550

752

4 000

4 000

Arbetsgivaravgifter

232

227

Leverantörsskulder andra myndigheter

241

182

Summa

474

409

Personalens källskatt

230

226

Summa

230

226

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

528

427

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

205

0

Övriga upplupna kostnader

176

132

Summa

909

559

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not

Not

Not

17

18

19

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

20 Uo 4 1:16 ap.1
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden får disponera 628 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 20 924 tkr enligt regleringsbrevet.
Utgående anslagssparande 2 170 tkr överstiger 10% av årets tilldelning 21 224 tkr. Anslaget är
räntebärande.
Under året valde flera anställda förkortad arbetstid och den personal (två föredragande och
en teknisk rådgivare) som rekryterades under våren påbörjade sina anställningar först under
hösten. Det förhållandet att anställda i säkerhetsklass måste säkerhetsprövas gör att kortare
tillfälliga anställningar i princip är uteslutna.
Flera inplanerade utlandsresor och utbildningar av olika slag har också fått ställas in på grund
av pandemin.
Sammanfattningsvis beror avvikelsen främst på att personalkostnaderna inte uppnått
budgeterade nivåer, men också i viss utsträckning på inställda aktiviteter under året.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

550

752

284

565

552

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

0

0

0

0

0

Ränteintäkter

0

2

3

0

0

Räntekostnader

0

10

15

13

12

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

0

0

0

0

0

Avgiftsintäkter

1

1

26

6

13

636

567

548

539

561

0

0

0

0

0

2 170

4 893

3 543

2 951

3 010

Antalet årsarbetskrafter (st)

14

12

11

11

14

Medelantalet anställda (st)*

18

14

15

12

15

1 382

1 351

1 364

1 388

1 147

Årets

0

0

0

0

0

Balanserad

0

0

0

0

0

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Bemyndiganden (ej tillämpligt)
Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring

* I beräkningen av medelantalet anställda 2020 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 16 februari 2021

Gunnel Lindberg

Barbro Thorblad

Anti Avsan

Charlotta Bjälkebring Carlsson

Matheus Enholm

Elisabeth Falkhaven

Eva Flyborg

Christina Linderholm

Olle Sandahl

Björn von Sydow
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