Varför tiger Filter
om kopplingen till
ytterlighetshögern?

Kreativt samarbete.
Oväntad trio gör bok och pop
för såväl ung som gammal.

Författaren och filmaren Gellert Tamas
om oberoende journalistik. Kultur 6–7

Illustratörerna och författarna Emma och Lisen Adbåge
skivdebuterar med artisten Britta Persson. Kultur 4–5

Foto: Alexander Mahmoud
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Minister kallar
upp kritiserad
generaldirektör
Nyheter. DN har tidigare berättat
om dålig arbetsmiljö på Myndig
heten för arbetsmiljökunskap,
Mynak, och intern kritik mot ge
neraldirektör Nader Ahmadi. Nu
uppger branschorganisationen
Sveriges Företagshälsovård att
man saknar förtroende för myn
digheten. I dag torsdag kallas
Nader Ahmadi till ett möte med
arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson (S). Sidan 8

Hongkongs
ledare är ovan
att misslyckas
Världen. När Carrie Lam valdes
till Hongkongs ledare 2017 lo
vade hon att ena det splittrade
samhället. Två år senare är det
tydligt att hon har misslyckats.
För Carrie Lam, som utmärkt sig
som den som ofta går vinnande
ur strider, är det ett svidande
bakslag. Nu hotas hennes
karriär, och även Hongkongs
framtid som en frihetlig oas i
Kina. Sidorna 12–13

Misstänkt intrång
mot statens
lönesystem

”Det är en extra stor besvikelse nu att vi faller på målsnöret”, säger ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic om domen mot hans klient.

Foto: Paul Hansen

ASAP Rockys advokat:
En oerhörd besvikelse
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Villkorlig dom. Artisten behöver inte återvända till Sverige
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Nyheter. ASAP Rocky fälls för den
uppmärksammade misshandeln
under artistens Stockholmsbesök i
juni i år. Rakim Mayers – som han
egentligen heter – döms tillsam
mans med två medarbetare i hans
sällskap till villkorlig dom och
skadestånd. Det innebär att ASAP

ASAP Rocky

Foto: AFP

Rocky inte behöver återvända till
Sverige för att avtjäna domen.
– Vår spontana reaktion är att Ra
kim Mayers är oerhört besviken, sä
ger hans advokat Slobodan Jovicic.
Bevakningen av fallet har skiljt sig
åt mellan Sverige och ASAP Rockys
hemland USA.

– I USA hade och hans medarbe
tare förmodligen insisterat på en
jury, säger den amerikanska juridik
professorn Maureen Howard.
Med en jury hade sannolik
heten för en friande dom ökat, åt
minstone för artisten, menar hon.
Ledare 2, sidorna 6–7

Nyheter. Ett itsystem som han
terar tiotusentals statsanställdas
löner på över 40 myndigheter
misstänks ha utsatts för datain
trång. Namn, personnummer
och adresser ska ha blivit till
gängliga för fel personer.
Systemet hanterar känsliga
uppgifter om bland annat sjuk
frånvaro, och omfattar även per
soner med skyddad identitet.
Sidan 8

Malin Fransson:
Det de vill är
att åtminstone
slippa betala
för att spela
i landslaget.
Samtliga spelare
i Damkronorna
bojkottar dagens
landslagssamling.
Sport 28

8
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NYHETER
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

I korthet.

Arbetsmiljömyndighet
tappar i förtroende

Brand vid järnväg
stoppar tågtrafik
– tros vara anlagd

Han riktar också kritik mot reger
ingen.
–○Jag tycker inte att man från re
geringens sida med tillräcklig kraft
har hanterat problemet. Man har
uppenbart inte agerat tillräckligt
fort. Om man gjort tillräckligt efter
att de första rapporterna om situa
tionen kom efter midsommar, hade
inte så många slutat som de gör.
Vad borde regeringen göra?
–○Regeringen måste ta sig en rejäl
funderare på hur man upprättar
förtroendet för myndigheten och
hur man ser till att det blir en att
raktiv arbetsplats.
Moderata
riksdagsledamoten

Misstänkt dataintrång i lönesystem.

Nader Ahmadi
Foto: Alexander Mahmoud

Ylva Johansson (S)
Foto: Paul Hansen
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DN granskar.

ANSTÄLLDA
på myndighet för arbetsmiljö

SLÅR LARM
OM DÅLIG
ARBETSMILJÖ
Bold, DNEX Tryckeriet AB, Stockholm

_

DN den 20 juni

Saila Quicklund ställde under mån
dagen en skriftlig fråga till arbets
marknadsminister Ylva Johansson
om situationen på Mynak:
”Vilka åtgärder avser ministern
initiera för att förbättra den oaccep
tabelt undermåliga arbetsmiljön
för de anställda på Myndigheten för
arbetsmiljökunskap”.
Till DN uppger Quicklund att hon
följt rapporteringen.
–○Så här kan vi inte fortsätta. Det
är en oacceptabel situation, säger
hon och fortsätter:
–○Det är anmärkningsvärt att My
nak, som ska agera kunskapsbank
inom det här området, har så dålig
arbetsmiljö. Vi förväntar oss åtgär
der från såväl Mynak som från mi
nistern. Jag vill veta vad som händer,
och hur man följer upp åtgärderna.
Enligt en mejlväxling mellan ar
betsmarknadsdepartementet och
Mynak som DN tagit del av är Nader
Ahmadi under torsdagen kallad till
ett möte med ministern, för att följa
upp vad som hänt sedan det förra
mötet i juni, som DN då rapporte
rade om.
DN söker Ylva Johansson och Na
der Ahmadi.

Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se

Tiotusentals statsanställdas uppgifter i riskzonen
It-systemet som hanterar
löner för tiotusentals statsanställda på över 40 myndigheter
misstänks ha utsatts för ett
dataintrång. Personer med
skyddad identitet kan omfattas
av intrånget, enligt en intern
utredning.
Händelsen är polisanmäld
och beskrivs i en utredning som
mycket allvarlig.
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tidigare i år av en anställd på en av
de myndigheter vars löner hanteras
i systemet. Enligt polisanmälan ska
personen då ha utnyttjat luckan för
att komma åt ännu mer information
i stället för att rapportera upptäck
ten.

○○Det misstänkta intrånget har
skett mot Primula, ett system för lö
nehantering som omfattar omkring
45○000 personer på en lång rad
myndigheter. Namn, personnum
mer och adresser för anställda ska
ha blivit tillgängliga för fel perso
ner. Men systemet hanterar också
känsliga uppgifter om exempelvis
sjukfrånvaro.

Polisanmälan om misstänkt datain
trång riktas mot den anställde. Det
finns inga bevis för att personupp
gifterna ska ha spridits vidare.
–○Personen ifråga har haft behö
righet att komma åt systemet för
sin egen myndighets räkning och
har med den behörigheten gjort
slagningar i systemet med egen
utvecklad kod för att komma åt mer
information, något som vi ser all
varligt på och har polisanmält, sä
ger Hans Tynelius, avdelningschef
på Statens servicecenter.

Tidigare denna vecka gick Statens
servicecenter, som ansvarar för
systemet, ut med uppgifter om det
inträffade till berörda myndighe
ter. I brevet, som DN har tagit del
av, beskrivs händelsen som ”myck
et allvarlig”. Där betonas också att
vissa uppgifter kan omfattas av
sekretess eller vara känsliga på an
nat sätt, som exempelvis sjukupp
gifter.
Säkerhetshålet ska ha upptäckts

Det råder delade meningar om
hur vidsträckt säkerhetshålet var.
Den anställde har hävdat att denne
kunde komma åt personuppgifter
även på andra myndigheter, men
på Statens servicecenter säger man
att man inte har funnit bevis för
detta. Däremot bekräftas buggen
som exponerade personuppgifter
för icke behöriga på den egna myn
digheten.
–○Att upptäckta buggen och rap

Personen
har gjort
slagningar
i systemet
med egen
utvecklad
kod för att
komma åt
mer informa
tion.
Hans Tynelius,
Statens servicecenter.

portera den till oss är helt rätt att
göra. Men när man börjar lägga in
egen skadlig kod i systemet för att
hacka sig in så är vår bedömning att
man har gått över gränsen, säger
Hans Tynelius.
Förutom polisanmälan har händel
sen också rapporterats till Datain
spektionen.
Samtidigt utreder tekniker om
fattningen av läckan. ”Dialog pågår
fortsatt med systemleverantören
om hur personuppgifter kan ha
gjorts tillgängliga för obehöriga och
i sådana fall vilka”, skriver myndig
heten i sitt brev till berörda.
Omkring 45 myndigheter använ
der Primula för sin lönehantering,
som hanteras centralt av Statens
servicecenter.
Allt fler anställdas löner flyttas
över till Primula och enligt Hans
Tynelius beräknas 100○000 perso
ner snart få sina löner via det. Dess
utom tillkommer andra kunder, ex
empelvis flera universitet, som har
avtal direkt med itjätten Evry som
har utvecklat systemet.
DN har sökt Evry för en kommen
tar.

Linus Larsson
linus.larsson@dn.se

○○Larmet om branden kom sent på onsdags
eftermiddagen. Branden ska ha börjat i en
tom lagerlokal, som totalförstördes.
–○Det ligger kontaktledningar nere på
spåren. Strömförsörjningen till tågtrafiken
är helt bruten, säger Micael Svensson, yttre
befäl vid räddningstjänsten.
Det fanns på onsdagskvällen ingen prog
nos för när tågtrafiken kan återupptas.
–○Det är stora skador på anläggningen, det
kan ta lång tid att fixa det men om det tar
en dag, två dagar eller en vecka, det vet inte
ännu, säger Denny Josefsson på Trafikverket.
Ett tåg med cirka 350 passagerare evaku
erades. Skånetrafiken beställde ersättnings
bussar och hos SJ drabbades minst sju tåg.
Polisen rubricerar händelsen som grov
mordbrand. Ingen misstänkt har gripits.
–○Vi misstänker att den här branden är
anlagd. Det finns vissa iakttagelser, det rör
sig om personer som ska ha befunnit sig i
närheten av lokalen, säger polisens press
talesperson Katarina Rusin. TT

Kommun vill inte ta emot nyanlända
Samstyret i Sölvesborg vill placera asyl
sökande utanför kommunen. Partierna SD,
M, KD och det lokala Solpartiet vill bland an
nat driva ett pilotärende mot staten för att se
om de kan tacka nej till att ta emot flyktingar.
Partierna vill driva ärendet trots att det
finns en bosättningslag som kräver mot
tagande av landets kommuner, rapporterar
Sveriges Radio P4 Blekinge. Kommunalrådet
Louise Erixon (SD) menar att det finns en
principiell orsak till att man vill pröva lagen.
–○Vi vill se hur den står sig mot det grund
lagsskyddade kommunala självstyret, säger
hon till radion.
Förslagen kritiseras av oppositionsledaren
Johanna Beijer (S) som säger till lokala me
dier att att hon inte tror på att ”skicka våra
åtaganden till andra kommuner och betala
dyrt för det”. TT

Thunberg på väg över Atlanten
Klimataktivisten Greta Thunberg seglar över
Atlanten. Förutom att visa att det går att
korsa Atlanten utsläppsfritt hop
pas 16åringen vinna gehör för
sitt budskap i både Nord och
Sydamerika. Greta Thunberg
har tagit ett sabbatsår från
t
Fo
skolan för att kunna resa runt
på de amerikanska kontinenterna. Vid sidan
om klimatmötet i New York planerar hon
att delta i demonstrationer och träffa andra
aktivister och makthavare. TT

AP

○○Sveriges Företagshälsor företrä
der 130 företag som arbetar med
företagshälsovård i hela landet.
Organisationen reagerade på det
som framkom av DN:s rapportering
kring larmen om dålig arbetsmiljö,
intern kritik mot generaldirektör
Nader Ahmadi och att flera chefer
och anställda slutat vid nya Myn
digheten för Arbetsmiljökunskap,
Mynak, i Gävle.
I juni skickade vd Peter Munck
af Rosenschöld ett mejl till arbets
marknadsminister Ylva Johansson
där han uttryckte sin oro för situa
tionen.
I tisdags mejlade han ministern
återigen, efter att ytterligare an
ställda slutat, som DN rapporterat:
”Som representant för Sveriges
Företagshälsor vill jag därför ånyo
påtala det allvarliga i situationen
och uttrycka min stora oro för
myndighetens förmåga att utföra

sitt uppdrag. Förtroendet för myn
digheten är skadat och till dess att
adekvata åtgärder har satts in har
vi som branschorganisation inte
förtroende för myndighetens möj
ligheter att utföra sitt uppdrag.”
–○Myndigheten ska spela en vital
roll i arbetsmiljöSverige, men med
tanke på rådande situation där man
knappt har någon personal kvar
så klarar de inte av att fullgöra sitt
uppdrag. Dessutom är vi oroliga för
arbetsmiljöområdet som sådant,
när en myndighet som ska hålla
koll på sådant har så pass allvarliga
arbetsmiljöproblem, säger Peter
Munck af Rosenschöld till DN.

o:

Branschorganisationen Sveriges
företagshälsor uppger att man
inte längre har förtroende
för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Nu kan DN berätta att generaldirektör Nader Ahmadi kallas
till ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
under torsdagen.

Tågtrafiken genom Hässleholm stoppades
på onsdagen efter en brand i en industribyggnad intill järnvägen. Många resenärer
drabbas av stoppet – som kan vara i flera
dagar. Branden misstänks vara anlagd.

Mordmisstänkt använde offrets kort
Två män har häktats i sin frånvaro som miss
tänkta för mordet på en 70årig man från
Markaryd. En av dem försökte den 5 augusti
ta ut pengar med mannens bankkort.
–○Åklagaren kommer omgående att begära
en internationell efterlysning, säger polisens
presstalesman Robert Loeffel till TT efter
häktningsförhandlingen i Växjö tingsrätt.
Männen, som är i 50årsåldern, häktas
som på sannolika skäl misstänkta för mord
och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Båda
de misstänkta är utländska medborgare. TT

