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Begäran om utredning och yttrande 

JO har fått uppgifter om att säkerhetsenheten vid kommunstyrelsens kontor anställt 

en säkerhetsutredare som bl.a. ska utveckla metoder för att motverka och upptäcka 

brott mot välfärdssystemen. I arbetsuppgifterna ingår också att bedriva fysisk 

spaning bl.a. efter kontakt med personal vid arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningskontoret. 

Med anledning av det som kommit fram om säkerhetsenhetens arbete har JO 

beslutat att i ett särskilt ärende utreda frågor med koppling till detta. 

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun uppmanas att göra en utredning och 

yttra sig. Yttrandet ska innehålla en utförlig beskrivning av säkerhetsenhetens 

utredningsarbete, särskilt vad avser spaning mot enskilda. Av yttrandet ska det 

framgå vilket rättsligt stöd kommunen har för att bedriva utredningsarbetet samt 

hur arbetsformerna förhåller sig till bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket 

regeringsformen om skydd för den personliga integriteten och artikel 8 i 

Europakonventionen. I yttrandet ska det också anges hur utredningsarbetet 

förhåller sig till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och offentlighets- 

och sekretesslagen. 

I yttrandet ska särskilt följande frågor besvaras. 

- Finns det några beslut eller riktlinjer för säkerhetsutredarens arbetsformer? 

När fattades/fastställdes dessa? Vem fattade beslutet eller fastställde 

riktlinjerna? Om det saknas sådana, beskriv hur arbetsformerna bestämts 

och vem som ansvarat för det. Har kommunstyrelsen informerats om 

utredarens verksamhet? 

- Vem utför utredningsarbetet och på vems uppdrag? Sker spaning enbart på 

begäran av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden? 

- När inleddes de första spaningsåtgärderna?  

- Vilka överväganden gjordes inför att utredningsarbetet inklusive fysisk 

spaning började utföras? Hur dokumenterades dessa överväganden? 
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- Skedde det något samråd med andra myndigheter eller organisationer inför 

att utredningsarbetet påbörjades, exempelvis andra nämnder, Sveriges 

kommuner och regioner eller Integritetsskyddsmyndigheten? Vad kom i så 

fall fram vid dessa samråd? 

- Vad är syftet med spaningen? 

- I vilka ärendetyper bedrivs det utredningsarbete inklusive fysisk spaning?  

- Vilka enskilda kan komma att omfattas av spaningen? Är det enbart 

mottagare av försörjningsstöd som kan bli aktuella för spaningsåtgärder? 

Förekommer det att andra än den som uppbär försörjningsstöd blir föremål 

för spaning? Hur många enskilda har kommunen uppskattningsvis bedrivit 

spaning mot? 

- När/i vilka situationer inleds spaning mot en viss individ? 

- Hur genomförs spaningen och hur dokumenteras de iakttagelser som görs? 

På vilka platser och i vilka situationer bedrivs spaningen? Förekommer det 

t.ex. fotografering och filmning av enskilda i deras hem? Finns det några 

begränsningar, exempelvis i form av platser eller situationer där det finns 

skäl att avbryta pågående spaning? Har åtgärderna sett ut på samma sätt 

under hela tiden utredningsverksamheten bedrivits eller har de förändrats 

över tid? 

- Hur hanteras den information som kommer fram vid spaningen? Spelar det 

någon roll vad det är för information som kommer fram eller vem det 

kommer fram information om? Vem får del av informationen och hur går 

det till? Hur hanteras s.k. överskottsinformation, exempelvis om det 

kommer fram uppgifter som skulle kunna leda till insatser från andra 

myndigheter? 

- Vilka konsekvenser kan den information som kommer fram få för de som 

varit föremål för spaning? Vad används informationen till? 

- Har de personer som det bedrivs spaning mot informerats om åtgärderna? 

När och hur sker det i förekommande fall? Får de t.ex. del av det underlag 

som överlämnats till arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret? Vem 

ansvarar för att de enskilda informeras? 

- Hur informeras andra personer än den som primärt är föremål för 

spaningen? När sker det och vad får de för information? Får de t.ex. reda 

på vem spaningen i första hand riktar sig mot och syftet med åtgärderna? 

- Finns det planer på att införa arbetssättet på ytterligare områden än där det 

sker i dag?  
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Den eller de befattningshavare som berörs av JO:s utredning bör ges tillfälle att 

lämna synpunkter och det ska framgå av yttrandet om det har skett.  

Eventuella beslut samt rutin- och styrdokument (inklusive arbetsbeskrivningar) 

som rör säkerhetsenhetens utredningsarbete eller utredarens uppdrag och 

arbetsuppgifter ska bifogas yttrandet.  

Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket 

kommunstyrelsen fattade beslut om yttrande till JO. 

Senaste datum för svar är den 14 december 2022. 

Om kommunstyrelsen bedömer att remissvaret kan skickas med e-post, ska det 

skickas till jokansli4@jo.se. I så fall bör yttrandet skickas i ett bearbetningsbart 

format (t.ex. som ett Worddokument). 

Upplysningsvis kan nämnas att uppgifter som tas in i en myndighets yttrande till 

JO normalt blir offentliga (se 42 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen).  

Som en upplysning kan nämnas att JO även har beslutat att utreda det inträffade i 

ett särskilt ärende mot Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i 

Norrköpings kommun (JO:s ärende med dnr 7508-2022). 

 

 

Maria Wagermark 

byråchef 

 

Föredraganden Olle Molin är ansvarig handläggare för ärendet. 

 

 

Information om personuppgiftsbehandlingen hos JO finns på JO:s webbplats under 

http://www.jo.se/sv/Om-JO/Behandling-av-personuppgifter/ 
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