
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
• Alla har rätt att begära att få ta del av 
allmänna handlingar, oftast utan att ange orsak 
eller vem man är.

• Syftet är att möjliggöra insyn i och granskning 
av myndigheterna.

• Handlingarna som berör bland annat rikets 
säkerhet och enskildas personliga förhållanden 
kan sekretessbeläggas.
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DN granskar slöseriet med skattepengar

Ask sätter stopp för granskning av Säpo
Publicerad i dag 05:48 

Foto: tobias@hotelj.com & Scanpix DN har tidigare avslöjat hur Säpo la fem miljoner på en James Bond-fest. Nu 
sekretessbeläggs hela Säpos resultaträkning.

DN GRANSKAR SLÖSERIET MED SKATTEPENGAR
Allt om: DN granskar slöseriet med skattepengar

Regeringen stoppar DN:s granskning av Säkerhetspolisens 
ekonomi. Justitieminister Beatrice Ask har sekretessbelagt 
resultaträkningen som visar hur Säpo använder sitt anslag. 

I en rad artiklar har Dagens Nyheter granskat Säkerhetspolisen, 
Säpo. DN har avslöjat hur Säpo lade fem miljoner på en James 
Bond-fest [1] och hur de under flera år krävt tillbaka för mycket 
moms [2] från Skatteverket samt misskött sin bokföring.

Granskningarna har byggt på handlingar som vi tagit del av med stöd av offentlighetsprincipen.

Men nu är det slutgranskat. Enligt ett regeringsbeslut skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur 
Säkerhetspolisen använder sitt anslag. Säpos ekonomi är ansträngd och de kommande tre åren ska Säpo skära 
ned sin personal med 10 procent och 100 tjänster ska tas bort.

Dagens Nyheter begärde därför att få ta del av Säpos resultaträkning för åren 2010 och 2011 för att granska hur 
de använder sitt anslag om drygt en miljard om året.
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Handlingen visar konto för konto myndighetens inkomster och utgifter. Säkerhetspolisen har drygt två hundra 
konton för alltifrån lokalhyra och städning till personalkaffe och hemlig telefonavlysning.

Men enligt regeringens beslut är allt detta nu hemligt.

Alla konton kan väl inte omfattas av sekretess?

– Det är den bedömning som regeringen gjort nu, säger Mattias Hållberg Leuf, ämnessakkunnig, som handlagt 
ärendet på justitiedepartementet.

Enligt Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor och sekreterare i regeringens yttrandefrihetskommitté, ska 
myndigheter inte avslå en begäran generellt utan titta på varje uppgift för sig om den går att lämna ut.

– Det är fullständigt absurt och det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder 
sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt. Det här har uppmärksammats tidigare och då öppnade 
justitiekanslern ett tillsynsärende och kritiserade Säpo, säger Nils Funcke.

I samma ögonblick som Säkerhetspolisen beslutade att resultaträkningen var ett hot mot rikets säkerhet 
förflyttades ärendet till justitieminister Beatrice Ask (M). Hon gick i sin tur till regeringen som fattade beslutet att 
resultaträkningen inte ska lämnas ut. Det var hon som skrev under beslutet som inte går att överklaga.

Samtidigt har Säpo stoppat en annan av DN:s granskningar genom att sekretessbelägga fakturor från en 
organisationskonsult. Det ärendet är nu överklagat till Kammarrätten.

Mattias Carlsson
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1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-holl-sapo-sin-hemliga-bondfest
2. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-har-fuskat-med-momsen-i-flera-ar
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