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MÅNDAG 28 JANUARI 2019

Anställda på Svenska kraftnät ifrågasätter myndighetens förmåga att ta itu med de oegentligheter som påvisats. Foto: Magnus Hallgren

DN granskar.

om DN:s pågående granskning. En 
rad uppföljande samtal hölls mel
lan myndigheterna både samma 
dag och nästkommande dagar. Den  
10 januari informerades även rätts
chefen på statsrådsberedningen, 
Per Hall, och regeringskansliets sä
kerhetschef Ari Stenman. 

I en av tjänsteanteckningarna 
skriver regeringskansliet: ”Vidare 
uppgav Svenska kraftnät att flera 
fall hade identifierats där placering 
i säkerhetsklass inte stämmer över
ens med regeringsbeslutet. Svenska 
kraftnät gör dock bedömningen att 
i de allra flesta fall har detta inte 
inneburit någon säkerhetsrisk men 
att Svenska kraftnät utreder två fall 
för att se om det kan ha inneburit 
någon säkerhetsrisk. Svenska kraft
nät uppgav vidare att dessa två fall 
är anmälda till Säkerhetspolisen.”

I ett av inläggen  på Svenska kraft
näts intranät kritiserar en medar
betare en av de utredningar som 
nu pågår: ”I någon av artiklarna på 
intra nätet stod det att advokatfir
man Sigeman ska göra en gransk
ning. Men de är väl knappast obe
roende – de utför andra uppdrag åt 
oss”, skriver medarbetaren. 

Personen fortsätter: ”Borde vara 
bättre att anlita en annan advokat
byrå, en som inte Svenska kraftnät 
anlitat tidigare?”

Myndigheten svarar medarbeta
ren att den aktuella advokatfirman 
”är en professionell advokatbyrå 
där vi förutsätter att alla frågor han
teras opartiskt i enlighet med god 
advokatsed”.

I korthet.

Några av inläggen på Svenska kraftnäts intranät

Vid medarbetarmötena pratar GD om ’vi’ och 
får det att låta som ’vi Svenska kraftnät’ men jag 
antar att hon menar ’vi ledningen’, stämmer det?

Jag har sett på intranätet att förtroendefrågan 
varit uppe men jag vill ändå understryka att vad 
jag hör i organisationen är att förtroendet för 
ledningen är helt borta. 

Redan vid den senaste medarbetarundersök-
ningen var det på en oroväckande låg nivå. Går 
det att återställa?

Hur ska Svk kunna ’bevisa’ att man nu kommer 
att ta tag i frågor som lyfts av medarbetare? 

Tidigare flaggningar om oegentligheter och 
säkerhetsbrister har ju uppenbart varit kända av 
till exempel divisionschefer.

Ledningsgruppen verkar lägga all kraft på 
granskningen och har till stora delar helt lämnat 
styrningen av Svk i övrigt. Såväl interna som 
externa möten ställs in, strategidagar och work-
shops kring verksamhetsplanering ställs in. Fokus 
ligger på att kortsiktigt lösa brister som funnits i 
flera år, väl kända av många! 

En återgång till normala rutiner måste ske sna-
rast, annars kommer framdriften fortsätta sjunka 
i takt med att även förtroendet för ledningen 
fortsätter sjunka. Hur ser planen för återgång till 
normal verksamhet ut?

Hur skall jag som medarbetare hantera känslor 
som besvikelse och obehag? 

Har alltid varit stolt över att jobba på Svenska 
kraftnät, men min uppfattning om Svenska kraft-
nät har fått en negativ påverkan av senaste tidens 
skrivelser.

Om
/Svenska kraftnät
På DN.se samlas artiklar i utvalda 
ämnen på egna sidor. Där finns 
alla artiklar i Dagens Nyheters 
granskning av myndigheten 
Svenska kraftnät.

Läs till exempel om dåvarande 
energiminister Ibrahim Baylans 
(S) missnöje med de svar Svenska 
kraftnäts generaldirektör gav vid 
utfrågningen i näringsutskottet.

dn.se/om/svenska-kraftnat

Följ ämnet

DN den 9, 10, 11 och 16 januari.

Både Miljöpartiet och Liberalerna skulle 
åka ur riksdagen om det vore val i dag, 
enligt Svensk Väljaropinion, uppger Ekot.

○○Liberalerna, som fick 5,5 procent av rös
terna i höstens val, hamnar i mätningen på 
3,9 procent. På samma siffra landar Miljö
partiet som fick 4,4 procent i valet. Även 
Moderaterna har tappat sedan valet (18,9 
procent nu jämfört med 19,8 i valet) , precis 
som Centerpartiet (7,5 procent jämfört med 
8,6 procent).

Stödet för Socialdemokraterna har dock 
stärkts enligt undersökningen, där de nu lig
ger på 30,5 procent jämfört med 28,3 i valet. 
Även Sverigedemokraterna har gått fram 
från 17,5 till 19,1 och Kristdemokraterna har 
ökat från 6,3 till 6,8 procent. Vänsterpartiet 
står stilla på 8 procent.

Svensk Väljaropinion är Sifos sammanväg
ning av mätningar och görs på uppdrag av 
Ekot. TT  

L och MP under 
riksdagsspärren 

Jag är nog en adrena-
linjunkie som dras till 
det extrema. Och detta 
är den absolut största 
tävlingen för kockar.
Sebastian Gibrand är Sveriges repre-
sentant vid Bocuse d’Or i Lyon, täv-
lingen som brukar kallas kock-VM. TT

Ytterligare två anhölls för Umeåmord

Ytterligare två män har gripits och anhållits 
för inblandning i skottlossningen i Umeå i ons
dags då en man dödades och två skadades.

–○Det gör att vi nu har totalt fyra män fri
hetsberövade. Tre är anhållna misstänkta för 
mord och mordförsök och en är misstänkt 
för skyddande av brottsling, säger Peder 
Jonsson vid polisen. TT  

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av 
Förintelsen delade ut 2019 års stipendium 
under söndagen till författarna Anders Ry-
dell och Natalie Verständig, här tillsammans 
med Micael Bindefeld, statsminister Stefan 
Löfven (S), miljö- och klimatminister samt 
vice statsminister Isabella Lövin (MP) och 
kulturminister Amanda Lind (MP).

Stipendier på Förintelsens minnesdag 
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Fånge misstänks ha våldtagit präst

En 53årig fånge misstänkts ha våldtagit en 
kvinnlig präst inne på anstalten där han sit
ter, rapporterar Aftonbladet. 

Mannen avtjänar ett över fyra år långt 
fängelsestraff för bland annat  grov narko
tikasmuggling. Anstalten har den högsta 
säkerhetsklassen.

–○När en sådan här incident inträffar ser 
man självklart över sina rutiner. Men det är 
ofrånkomligt att saker kan hända när man 
jobbar med människor, även om vi alltid 
gör riskbedömningar på alla intagna, säger 
anstaltschefen till Aftonbladet. TT  


