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nyheter

Datasabotage
på Skatteverket
Anställd förstörde tio års arbete.
En tjänsteman på
Skatteverket har
sparkats och polisanmälts efter att
ha utfört datasabotage för miljontals kronor på sin
arbetsplats.

UB

Bråk på arbetsplatsen tros
ligga bakom det omfattande
sabotaget av Skatteverkets
datasystem.
Den sparkade mannen
jobbade som IT-tekniker på
verkets huvudkontor på Solna strandväg. Han avskedades efter att ha saboterat
myndighetens
IT-system
genom att radera ﬁler och
strunta i att utföra nödvändiga uppdateringar.
Tjänstemannens agerande slog ut viktiga funktioner
– såsom det centrala larmsystemet – och utplånade
tio års utvecklingsarbete
som inte gått att återskapa
fullt ut.

Myndighetens säkerhetschef Anders Kylesten utesluter att förstörelsen kan
ha orsakats av försummelse
eller okunskap.
– Avdelningens anställda
har rätt kompetens, sabotage av detta slag görs inte
av misstag.
Mannens handlingar har
inte påverkat privatpersoner eller deklarationsskyldiga utanför myndighetens
väggar, men internt har
Skatteverket drabbats hårt.
Under den senaste månaden
har konsulter fått hyras in
och system reparerats med
en slutnota på ﬂera miljoner kronor. Först för drygt
två veckor sedan fungerade
kommunikationen mellan
kontorens datorer normalt
igen.
Tjänstemannen har via sitt
fackliga ombud bestridit anklagelserna och överklagat
avskedsbeslutet. Men enligt
Anders Kylesten har mannen inte gett någon rimlig
förklaring till sabotaget.

– Vi kan bara spekulera
om varför. Det pågick en
schism mellan mannen och
arbetsledningen gällande
hans arbetsuppgifter.
Skatteverkets personaldirektör Elisabeth Bjar, som
beskriver mannens beteende som märkligt och oförklarligt, uppger att myndigheten har polisanmält
händelsen. Brottsrubriceringen lyder sabotage, alternativt grov skadegörelse
– brott som kan ge upp till
fyra års fängelse och stora
skadestånd.
Miljonsabotaget väcker
frågor kring Skatteverkets
datasystems sårbarhet, men
Anders Kylesten tycker inte
att det är där skon klämmer.
– All driftpersonal genomgår personliga säkerhetskontroller innan de anställs.
Det är svårt att gardera sig
emot att folk ﬂippar ur.
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