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Blod, svett och tårar… för sand

För att tillfredsställa kraven som medföljer en urbanisering i 
stora delar av världen och en ökad konsumption av olika saker 
som innehåller sand, växer en olaglig sandindustri fram.       S.2

Isarna fortsätter att smälta 
på Grönland

Flera perioder med hetta inne-
bär att den globala temperaturen 
också stiger, och detta är något 
som märks tydligt på Grönland.                 
Konsekvenserna av det som 
händer på Grönland påverkar 
fortfarande människor i alla delar 
av världen.                                S.4

Efter hundratals böcker och filmer 
om rymdresor, är allt äntligen på 
väg att bli sant.                        S.11

ExpressInfo  
EN interaktiv TIDNING i lund, malmö och vellinge 

Rymdskeppet som får 
människorna att (bokstav-
ligen) sikta mot stjärnorna

capture foto från YouTube video

Plasten har nu nått Antarktis, och det är en 
förlust för alla

Vi lever i plast, bokstavligen 
talat. Enligt Greenpeace har 
plastbitar redan nått Antarktis, 
och detta baseras på deras mät-
ningar. Jag vill inte ens behöva 
överväga allvaret detta innebär, 
alla ansträngningar och pro-
tester över åren som har lett 
till inget annat än ännu ett hot 
mot mänskligheten och dess 
framtid.                                S.5

Varje träd som återplanteras 
kan inte rädda planeten, 
men det kan vara ett litet 

steg i rätt riktning.
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LUCA  3,5-sitssoffa i tyg Meda 
Här är soffan som ger plats åt hela din familj, 
eller alla dina vänner! 

NU 15 990:- 
(19 710:-)

VELLINGE       www.mullersmobler.se
Malmövägen 19, Vellinge. Tel 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se | Vardagar 9–18 | Lördag 9–14  | Handla räntefritt upp till 24 mån.

HILDING ORIGINAL PLUS ramsäng 90x200cm, 
olika färg och storlek, med bäddmadrass och ben. 
Ord. 7490:-    Nu 5000:-
Nu, hela bäddmadrassen på köpet!

HILDING ORIGINAL PLUSställbar med motor, 90x200cm,
olika färg och storlek, med bäddmadrass, och ben
Ord. 18990:-  Nu 16500:-
Nu, hela bäddmadrassen på köpet!

Vi levererar,
bär in och

monterar alla
möbler vid köp

över 7000:-
- utan kostnad!

GULDKORN
HÖSTNYHETER NU I BUTIK!

Bland höstens härliga nyheter hittar du mysvänliga soffor, belysning i sköna 
former, lyxiga kuddar och annat som gör hemmet till en plats att älska! Välkom-

men in och låt dig inspireras!

EKSTA
Matbord + 6 stolar Eksta i rustik oljad ek med under-
rede i svart metall. Stol i brunt konstläder/svart metall.

NU 14 710:-

HILDING KONTINENTAL 
JUBILEUMSÄNG,
180x200cm inkl. bäddmadrass
och ben, olika hårdhet.

NU 19990:- (34990:-)
Djupknappad svängd gavel Nu: 6995:-

I För att tillfredsställa kraven som 
medföljer en urbanisering i stora delar 
av världen och en ökad konsumption 
av olika saker som innehåller sand, 
växer en olaglig sandindustri fram.

Stigande temperaturer skylls ofta på 
bekymmer som avskogning och flyg-
plan, men när befolkningen ständigt 
ökar och städer växer finns något som 
alla behöver. Det är inte kött, det är 
inte kläder av bomull och det är inte 
energi från oförnybara källor. När fler 
flyttar in till städer och när fler föds 
i städer runtom i världen, är det na-
turligt att städerna expanderar med 
sin befolkning. Det behövs vägar och 
olika sorters byggnader. Vägarna och 
byggnaderna måste, förutom att byg-
gas upp, också underhållas. Allt detta 
kräver material som asfalt; ett okänt 
miljöproblem. 

För att kunna använda, underhålla och 
expandera alla städer globalt behövs 
en ingrediens som ingår i vanliga 
byggmaterial som asfalt och betong: 
Sand. Problemet är att stränderna inte 
räcker till med att förse alla växande 
städer världen över med den sanden 
som behövs för att tillgodose att allt 
går till som vanligt. Trots att växande 
städer är den vanligaste orsaken till 
sandextraktion är det inte det enda. 

Sand används också till glas, något 
som har ökat i värde sedan all modern 
teknologi med pekskärmar kom ut. 
Sanden som extraheras måste komma 
fram på olagliga vägar och extraheras 
från sjöar och från stränder som hör 
till byar och städer som inte har in-
komsterna till att bekämpa strandex-
trationen. 

Eftersom asfalt och betong värderas 
så högt av olika samhällen och så pass 
många människor i behov av pengar 
vet om att det går att inkassera en hel 
del i en olaglig sandindustri, organi-
serar sig flera av dessa eländiga och 
arma människor i olagliga härvor vars 
syfte är att få tag på så mycket sand 
som möjligt. En industri värd ungefär 
70 miljarder dollar globalt får många 
att gå med på att exportera sand olag-
ligt. Den totala världskonsumptionen 
av sand ligger nu på 40 miljarder ton 
om året enligt National Geographic, 
vilket inte är hållbart i längden i för-
hållande till hur mycket sand som 
finns tillgängligt i nuläget. 

Den olagliga sandextrationen kan få 
allvarliga villkor för både ekosystem 
och människor som påverkas. En obe-
tänksam extraktion av sand kan änd-
ra en flods riktning, vilket resulterar 
i att en mycket större mängd växter, 

djur och människor kan komma att 
påverkas enligt National Geographic. 
Bland annat påverkas människorna 
runt dessa vattendrag av markförlust, 
eftersom sanden saktar ner tiden det 
tar för landskap att erodera. Dessut-
om kan störningar av omkringliggan-
de landområden eller sjöns vattennivå 
hota fåglars boplatser och det marina 
livet. 

Flera aktivister som bekämpar brotts-
ligorna riskerar sina liv i ett försök att 
bevara och försvara deras hem. I In-
dien finns en redan etablerad så kallad 
“sandmafia” som extraherar sand vid 
slumpmässiga tillfällen och områden 
i landet. En av Indiens ledande akti-
vister inom sandextraktion, Dodda-
koppalu Keriyappa Ravi, som aktivt 
arbetade med att införa lagar i Indien 
och dessutom arbetade med att spåra 
upp ligorna, hittades död i sin lägen-
het. Om det var ett självmord eller ett 
mord är dock fortfarande inte upp-
klart. 

Vissa av de drabbade får inget annat 
val än att arbeta med sandexplotation, 
och ingå i ett avtal med människorna 
som redan utnyttjar marken för att 
ta upp sand. Fiskaren Tan Jung Hwa 
uppger till The Guardian att han har 
mer eller mindre varit tvungen att åta 
sig uppgifter ombord på sandbåten 
som upptar sanden från sjön i hans 
hemtrakter. En annan kvinna som 
kommer ifrån samma område hävdar 
att hon har fiskat i samma sjö i 30 år, 
men att det bara blir mindre och min-
dre fisk. “Båtarna förstör vårt område 
för fiskande. Jag har fiskat här i 30 år 
och det blir mindre och mindre fisk.” 

När sjön blir djupare med tanke på 
sanden som ständigt försvinner från 
dess botten, blir den sänkta vattenni-
vån och andra rubbningar i ekosyste-
met en naturlig påföljd, och är som 
sagt ett seriöst hot mot alla levande 
varelser i eller i närheten av sjön. 

Det första aktiva steget man kan ta 
är att uppmärksamma detta problem. 
Om man utgår från media, vet väldigt 
få människor om att det här är ett pro-
blem. Om man inte vet att ett bekym-
mer har uppstått, kan man inte lösa 
det. Genom att påpeka detta mindre 
omstridda problem i media kan man 
så småningom få ett juridiskt, politiskt 
och folkligt stöd som tar ytterligare 
ett steg för att värna om människors 
framtid genom att skydda miljön. Ge-
nom att uppmärksamma detta pro-
blem på flera olika sätt kan man också 
uppmuntra till nya utvecklingar av 
skärmar och byggmaterial utan sand, 
som hade varit mer hållbart. 

Bianca M - Info Express
hello@infoexpress.se

Exposing the Sand Mafia’s of India | 
Foreign Correspondent

Blod, svett och tårar… för sand

För att tillfredsställa kraven som medföljer en 
urbanisering i stora delar av världen och en ökad 
konsumption av olika saker som innehåller 
sand, växer en olaglig sandindustri fram. 

ExpressInfo  

Bildkälla: YouTube
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Plasten har nu nått Antarktis, och det är en 
förlust för alla
Vi lever i plast, bokstavligen talat. 
Enligt Greenpeace har plastbitar 
redan nått Antarktis, och detta 
baseras på deras mätningar. Jag vill 
inte ens behöva överväga allvaret 
detta innebär, alla ansträngning-
ar och protester över åren som har 
lett till inget annat än ännu ett hot 
mot mänskligheten och dess fram-
tid. På Greenpeace webbsida står 
det att både skadliga kemikalier och 
mikroplaster fanns inuti isen och i 
vattnet som forskarna undersökte 
under expeditionen. Personerna som 
har varit på plats påpekar att man 
tydligt kunde se skadorna som skett 
på grund av människans förstörelse. 
De hittade inte bara miljöskadliga 
kemikalier; de hittade också spår av 
ämnen som är kända för att orsaka 
fertilitets- och utvecklingsproblem 
hos vilda arter. En hel värld som har 
gått igenom allt från istider till me-
teorid- och asteroidnedslag får träf-
fa på förstörelse den aldrig har sett 
innan: Plast. Plasten är något vi inte 
kan komma ifrån, oavsett hur myck-
et vi försöker. Plasten finns i alla 
hav globalt just nu, och eftersom 
det är ett ämne som inte kan brytas 
ned, förvandlas det bara till mikro-
plaster. Dessa små bitar äts av fiskar, 
som äts av andra fiskar och slutligen 
människor, i en näringskedja som 
enbart blir mer och mer förorenad ju 
längre tid det tar för människor att 
rätta sitt beteende.

Alla människor vet om dessa pro-
blem, men ingen gör någonting. Alla 
rop på förändring har bara blivit 
tomma ord eller fraser som används 
av olika medier för uppmärksamhet 
och ingenting annat. Alla fina ord 
om bättre tider, modernare tider, tas 
inte på tillräckligt stort allvar. Om 
ingen tar hand om vår planet, vem 
ska då göra det? Vilket väcker ännu 
en fråga: Om ingen lyfter ett finger 
för att minska denna typ av förore-
ning, genom att exempelvis återvinna, 

vad kommer det att göra för vår 
framtid? Eftersom den fantastiska, 
underbara framtiden som väntar 
bygger på medvetna val i nuet. Om 
vårt samhälle tillåter plast att vara 
grunden för allting som bygger på 
människans grundläggande behov 
som hygien och (i form av tandbors-
tar, olika förpackningar), livsmedel 
(i form av förpackningar och påsar), 
vad händer då med all plastförpack-
ning som blir kvar i naturen? På 
något sätt försvinner det inte. Man 
kan visserligen återvinna plast, men 
det är bara för att dämpa stöten på 
grund av all mängd plast som redan 
har tillverkats. 

Miljön förtjänar någonting mycket 
bättre än mikroplast i varje världs-
hav och kemikalier på varenda 
världsdel. Genom att hänsynslöst 
spruta kemikalier på odlingsmarker 
drabbar vi inte bara oss själva, utan 
också våra barn och barnbarnsbarn. 
Det tar tid för alla kemikalier att 
sköljas ut ur marker, och när de väl 
gör det, rinner de med vattnet ut i 
närmaste flod som leder till en sjö 

eller ett hav. Detta försämrar saker 
ännu mer, i en situation där saker 
och ting inte kan vara värre. Det 
har redan kommit lagar för att skyd-
da Antarktis. Frågan är bara om de 
lagarna kommer att räcka för att få 
folk att kunna ta vara på en unik och 
vacker planet på ett mer effektivt 
sätt. 

Föroreningen i havet är redan ofatt-
bar. Om fler resurser satsas på att 
få allt det här under kontroll kan vi 
förhoppningsvis hinna få en önsk-
värd framtid, där alla kan fortsätta 
att leva sina vanliga liv utan rädsla 
för plötsliga stormar och stora, glo-
bala konflikter. Man måste göra mer 
än att bara önska sig ett vanligt liv 
med hus, bil och regelbundna shop-
pingrundor och resor. Man måste 
tänka på hur man uppnår detta, för 
att plastbitarna i Antarktis inte bara 
handlar om problemet med plast i 
haven. Utan för att plastbitarna är en 
väldigt tydlig och ytlig varning för 
människor att styra över sina hand-
lingar och ta vara på det som ïnte 
tillhör dem. 

Plasten i Antarktis är mer än plast. 
Den är ett kvitto på hur mycket 
människor har strävat efter att inte 
begå samma misstag som deras för-
äldrar. Någonstans måste vi inse att 
våra handlingar har extrema konse-
kvenser, speciellt med dagens väx-
ande klimatproblem. Om inte idag, 
när kommer vi att inse det innan det 
är försent?

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Arctic Micro Plastics: Scientists 
find bits of plastic in remote area
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CNBC påstår att mätningar från 
NASA visar att vattennivån kommer 
att öka tidigare än förväntat. Hettan 
som drabbade stora delar av Europa 
har nu nått Grönland, och till följd 
av det kommer vattennivå att höjas 
ytterligare efter att uppskattningsvis 
tolv miljarder liter vatten läckte ut 
i havet när isarna gjorde det. Grön-
land är också det land som bidrar 
mest till att havsnivåerna ökar, ef-
tersom hundratusentals liter vatten 
når havet per år. De ännu varmare 
perioderna som följer med somma-
ren nu kan ha flera negativa globala 
konsekvenser, som att havsnivån 
uppskattas stiga ungefär sex me-
ter till följd av det. Forskarna på 
Grönland antar också att det mer ex-
trema vädret kommer att vara vanli-
gare på Grönland, vilket innebär att 
ännu mer is kommer att ismältning-
arna och stigningen av havsnivån 

kommer att fortsätta cirkulera kring 
varandra i en kontinuerlig negativ 
spiral. 

Trots att Grönland påverkar havs-
nivån mest, smälter isen fort även 
på andra ställen på jorden. Enligt 
National Geographic drabbas också 
befolkningen bosatt omkring Hima-
laya av floder och sjöar som har for-
mats efterhand som isen har smält 
och som plötsligt leder till över-
svämningar där de bor. Av intresse 
för alla människors överlevnad följ-
de forskare från vissa delar av västra 
Kina och Tibet utvecklingen av de 
smälta isarna från Himalaya och vad 
det fick för konsekvenser och fann 
att 16% av dessa vattendrag utgör 
ett hot mot människornas säkerhet 
och bosättning. Dessa 16% är inte 
mindre än 210 sjöar. Detta för att 
det lär bli fler små sjöar i takt med 

att temperaturerna stiger, och att 
de sjöar som redan existerar växer. 
Vattennivån behöver inte vara det 
enda problemet, med tanke på allt 
vatten som byggs upp runt om gla-
ciären när isarna smälter. Vätskan 
som uppstår hålls då fast på berget 
på grund av glaciärer som är i vä-
gen eller av stenar som finns kvar 
på berget. Om inget av det händer, 
fastnar vattnet bland glaciärerna. 
När det senare inträffar en jordbäv-
ning i området, eller något ganska 
vanligt som en lavin, strömmar flera 
oräkneliga liter rakt ned, och flera 
sjöar kan omedelbart svämma över 
och leda till en översvämning. Om 
inte det faller bitar av glaciärer ned 
och kan träffa människorna som bor 
i närheten. 

Havsnivån antas att stiga med un-
gefär två till sex meter fram till 
2100, men eftersom flera forskare 
nu misstänker att vi har underskattat 
hur känslig planeten är för klimatpå-
verkan, kommer vattennivån troligt-
vis att stiga med mer än sex meter 
innan århundradet är slut. Denna sti-
gande havsnivå hade lett till att upp 
till 200 miljoner människor hade 

tvingats flytta från sina hem och det 
hade också inneburit skador för flera 
miljarder dollar på bland annat in-
frastruktur. Detta är allvarligt i en 
tid där urbanisering blir vanligare 
och städer nära hav redan är tätbe-
folkade. 

Den ökade vattennivån motsvarar 
också kostsamma beslut från reger-
ingars håll, eftersom flera länder 
tvingas till drastiska beslut som att 
bygga skyddande murar eller andra 
dyra alternativ som kommer att på-
verka länders ekonomi. Dessutom 
är alla tänkbara barriärer mot po-
tentiella översvämningar i kuststä-
der bara temporära, och det är inte 
ens säkert att metoderna kommer att 
fungera om jorden verkligen är så 
pass känslig för temperaturändring-
ar och vattennivån stiger fortare än 
förväntat. Forskarna är fortfarande 
optimistiska och säger att det går att 
begränsa att isen smälter om man 
också begränsar andelen koldioxid 
som hamnar i atmosfären. Detta in-
itiativ kan antagligen få naturen att 
behålla sin is. 

Info Express
hello@infoexpress.se

Isarna fortsätter att smälta på Grönland

Flera perioder med hetta innebär att den globala 
temperaturen också stiger, och detta är något som 
märks tydligt på Grönland. Konsekvenserna av 
det som händer på Grönland påverkar fortfarande 
människor i alla delar av världen. 

Greenland lost 12.5 
billion tons of ice to 
melting on August 2, 
the largest single-day 
loss in recorded histo-
ry and another stark 
reminder of the cli-
mate crisis.     Källa: CNN

Bildkälla: YouTube

Bildkälla: YouTube
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Rätstickan
Din glada garnbutik i Malmö

Ring oss idag!
040- 26 94 46

www.ratstickan.se
www.istikbalmobler.seVolframgatan 5 21364 Malmö, 

Tel: 040-43 10 10
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Kvalité
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Majesty Bespoke
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PURE GOLD 24 Ka Luxury day cream

www.carmenskosmetik.se

PARTICLES OF GOLD IN ITS PUREST FORM (24-CARAT): 
proven to be effective in terms of skin rejuvenation, line and 
wrinkle smoothing and skin tone improvement. On applica-
tion to your skin, gold activates the electrons in skin cells. 
Their activation initiates cell communication processes in 
the skin (promoting cell regeneration and growth);

NU: 800:- (999:-)

www.vaxkassetter.se
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24st. (en låda)för 336:- 

Annonsera din bil eller tjänst på Xtakes 

för endast 49:-/månad, 
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Länk till din webbadress, blocketkonto, facebook, osv. 
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Se mer på www.xtakes.se.

Kontakta oss redan idag på: office@infoexpress.se

Erbjudandet gäller t.o.m 30.09.2019
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Rekordmånga vill ha skuldsanering

Klipper kreditkort. Fotograf: Mostphoto

Intresset för skuldsanering är större än någonsin, visar 
nya siffror. Aldrig tidigare har så många personer 
ansökt om skuldsanering som under årets första sex 
månader. 

– Det finns ett stort behov, säger 
Per-Olof Lindh, enhetschef på 
Kronofogden. Många människor 
har levt i ekonomisk utsatthet i 
åratal. Det är bra att fler nu tar ste-
get att ansöka.

– Man kan se skuldsanering som en 
ekonomisk rehabilitering, där någon 
som har haft skulder i många år får 
möjlighet att starta om med nya förut-
sättningar, säger enhetschef Per-Olof 
Lindh.

Efter en lagändring i november 
2016 har antalet personer som an-
söker om skuldsanering ökat kraf-
tigt. Första halvåret 2019 var det 
fler än någonsin tidigare. Fram till 
den sista juni i år hade nästan 10 
900 personer ansökt. Det motsva-
rar en ökning med cirka 15 procent 
jämfört med första halvåret i fjol, 
och en ökning med knappt 4 pro-
cent jämfört med förra rekordåret 
2017. Antalet ansökningar ökar i 
alla län förutom Kalmar, Norrbot-
ten, Jämtland och Värmland.

Ofta är det större förändringar i li-
vet som leder till ekonomiska pro-
blem, exempelvis en skilsmässa, 

arbetslöshet eller sjukdom. De se-
naste åren har även skulder kopp-
lade till spel synts allt oftare i an-
sökningarna. Skuld och skam gör 
att många väntar för länge innan 
de ber om hjälp.

– En stor andel av de människor 
vi möter lever med mycket små 
marginaler. Vissa har tappat livs-
gnistan, andra skäms över sin si-
tuation. För dessa personer kan 
en skuldsanering vara en livsavgö-
rande vändning; en chans att åter-
vända till ett liv där ekonomin inte 
alltid spelar huvudrollen, säger 
Per-Olof Lindh.

Mer pengar behövs för att kor-
ta väntetider och minska antalet 
överskuldsatta
Rekordintresset ledde inlednings-
vis till långa väntetider för dem 
som ansöker. För att hantera det 
ökade antalet ansökningar fick 
Kronofogden en tillfällig höjning 
av anslaget på 30 miljoner kronor 
per år under perioden 2017–2019.

Myndigheten har därefter rekryte-
rat och effektiviserat. Det har gett 

resultat och de som söker får nu be-
sked snabbare. Men inflödet fort-
sätter att öka. Sedan lagändringen 
2016 har antalet ansökningar mer 
än fördubblats. För att kunna hålla 
väntetiderna på acceptabla nivåer 
även i fortsättningen vill Krono-
fogden därför att budgettillskottet 
på 30 miljoner kronor om året per-
manentas.

I enlighet med uppdraget att mot-
verka överskuldsättning vill Kro-
nofogden även inleda en satsning 
på att minska antalet personer som 
har haft skulder i mer än 20 år. Syf-
tet är att informera om möjlighe-
ten att söka skuldsanering. För att 
kunna genomföra det arbetet utan 
att riskera andra verksamheter har 
myndigheten begärt ytterligare 80 
miljoner kronor under perioden 
2020–2022.

Kontakt och mer information
Du hittar statistik på läns- och 
kommunnivå i en bifogad excelfil 
längst ner i pressmeddelandet. Vill 
du veta mer, ring presstjänsten på 
010-578 98 10.

Fakta om skuldsanering och lag-
ändringen 2016
Skuldsanering innebär att du slip-
per betala hela eller delar av din 
skuld. För att kunna få skuldsane-
ring ska du sakna möjlighet att be-
tala skulderna inom överskådlig 

tid. Det behöver inte handla om 
stora skulder – det är din person-
liga situation som avgör.
Du ansöker om skuldsanering hos 
Kronofogden, antingen digitalt 
eller genom att fylla i en pappers-
blankett. Kommunens budget- och 
skuldrådgivare kan hjälpa till.
När Kronofogden har beslutat om 
skuldsanering görs en betalnings-
plan. Lite förenklat innebär det att 
du får leva på existensminimum i 
några år, oftast fem. Alla inkom-
ster som överstiger den nivån går 
till att betala skulderna. När fem år 
har gått är du skuldfri.
Lagändringen i november 2016 
har gjort det enklare att ansöka 
om skuldsanering. Kronofogden 
efterfrågar färre uppgifter och det 
går även att ansöka på webben. 
Det finns också förändringar som 
syftar till att göra det lättare att 
klara av skuldsaneringen. En av 
förändringarna är att du har två 
betalningsfria månader per år. En 
annan är att du betalar en summa 
per månad till Kronofogden som 
sedan fördelar till dem som ska ha 
betalt. Tidigare låg det ansvaret på 
den skuldsatta. En tredje nyhet är 
att Kronofogden tar hänsyn till hur 
barn påverkas av att växa upp med 
överskuldsatta föräldrar. Det inne-
bär att personer med barn kan be-
viljas en förkortad betalningsplan.

Källa: Kronofogden
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– Det känns otroligt roligt att vi nu 
kan logga in även med e-legitimatio-
ner från Tyskland. Tyskland är den 
starkaste ekonomin i Europa och Sve-
riges största handelspartner. Nu krävs 
att de svenska myndigheterna och 
kommunerna öppnar upp sina e-tjäns-
ter så att det går att ta nästa steg, att 
utföra ärenden digitalt med en ut-
ländsk e-legitimation, säger Anna Er-
iksson, generaldirektör på DIGG. Vi 
ser fram emot den tjänst som blir först 

Nu tillåts tyska e-legitimationer i svenska 
offentliga e-tjänster
Som största EU-land kan nu Tyskland 
logga in med e-legitimation i Sveriges 
offentliga e-tjänster.

ut, fortsätter hon.

Om eIDAS
eIDAS är nyckeln till EUs vision om 
ett gränsöverskridande Europa. Den 
digitala samhällsservicen ska under-
lätta för företag och för människor 
att leva, bo, studera och jobba över 
landsgränserna.

Den 29 september 2018 trädde 
EU-förordning eIDAS i kraft. I ja-

nuari 2019 blev Estland det första 
EU-landet med en godkänd e-legiti-
mation i de svenska offentliga e-tjäns-
terna. Spanien, Italien och Kroatien 

godkändes under våren 2019 och nu 
har Tyskland släppts in.

Källa: DIGG

Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG. Foto: Petra Berggren

Datainspektionen har den 20 augusti 
beslutat att utfärda en sanktionsavgift 
om 200 000 kr för Gymnasienämn-
den i Skellefteå kommun. Gymnasie-
nämnden har i strid med GDPR be-
handlat fler uppgifter än nödvändigt 
för ändamålet, och på ett sätt som är 
mer ingripande för den personliga in-
tegriteten än vad som är nödvändigt. 
Man har även behandlat känsliga upp-
gifter utan laglig grund och har brustit 
då en konsekvensbedömning inte har 
genomförts.

Datainspektionen har i detta ärende 
inte bedömt huruvida informations-
plikten har iakttagits och inte heller 
frågor kring säkerhet. Sanktionsav-
giften omfattar således inte lagöver-
trädelser kring dessa frågor.

Bakgrunden är att den aktuella gym-
nasieskolan i ett försöksprojekt inför-
de närvarokontroll genom ansiktsi-
genkänning. Projektet genomfördes 
under 3 veckor och avsåg 22 elever. 
Det är biometriska uppgifter (ansikts-
bilder) jämte för- och efternamn som 
har registrerats och behandlats. Syftet 
har uppgivits varit att spara tid, då 
närvarokontroll manuellt tar lång tid 
och ansiktsigenkänning bedömdes 
vara ett effektivt sätt att minska tid-
såtgången.

Skolan har inhämtat samtycken från 
vårdnadshavare, och det har varit 
möjligt att avstå från att delta i projek-
tet. Både Datainspektionen och Gym-
nasienämnden är överens om att det 
är nämnden som är personuppgiftsan-
svarig i detta fall.

Några saker är principiellt intressanta.

Samtycke

Ett samtycke måste vara frivilligt 
för att vara lagligt. Det räcker då 

Första sanktionsavgiften enligt GDPR är 
utfärdad i Sverige

inte med att man har möjlighet att 
inte samtycka, utan man måste även 
se på relationen mellan den som ger 
samtycke och den som begär det. I 
en offentlig verksamhet är utrymmet 
för frivilligt samtycke begränsat, kon-
staterar Datainspektionen. Inom sko-
lområdet står eleven i beroendeställ-
ning till skolan, och det är dessutom 
ofta fråga om barn.I detta fall, då det 
rör närvarokontroll som dessutom är 
reglerad i lag råder det en betydande 
ojämlikhet anser Datainspektionen. 
Samtycket – såväl vad avser namn 
som ansiktsbilder (som utgör en s. k. 
känslig uppgift) är därför inte frivil-
ligt och därmed inte lagligt.

Annan laglig grund för behandling

Om inte samtycke kan lämnas måste 
en annan laglig grund finnas för be-
handlingen.

Datainspektionen närvarokontroll på 
grund av skollagen utgör en uppgift 
av allmänt intresse, som i sig är en 
grund för behandling av personupp-
gifter (art 6.1e). Det kan även i delar 
utgöra en rättslig plikt för skolled-
ningen, även det en grund för behand-
ling (art 6.1 c).

Dock är intrånget i detta fall betydan-
de, och om det innebär övervakning 
eller kartläggning av enskildas per-
sonliga förhållanden krävs uttryckligt 
lagstöd (enligt Regeringsformen). 
Närvarokontrollen är i sig alltså lag-
ligt, men att det sätt på vilket detta 
skett kräver särskilt lagstöd som sak-
nas i detta fall. De nu angivna grun-
derna, allmänt intresse och rättslig 
plikt, föreligger därför inte.

Datainspektionen konstaterar vida-
re att de särskilda bestämmelser om 
behandling av känsliga uppgifter i 
Dataskyddslagen (den svenska kom-

pletterande lagstiftningen) inte är till-
lämpliga.

Laglig behandling

Slutligen menar Datainspektionen att 
närvarokontroll kan ske på sätt som 
är mindre integritetskänsliga för elev-
erna. Gymnasienämnden har således 
inte iakttagit de grundläggande skyl-
digheterna avseende såväl ändamål 
som uppgiftsminimering. Gymnasie-
nämnden kan enkelt uttryckt uppnå 
samma resultat med andra medel.

Konsekvensbedömning

Till detta kommer frågan om konse-
kvensbedömning. Datainspektionen 
konstaterar att det finns flera faktorer 
som talar för att en konsekvensbe-
dömning skulle göras i detta fall – ka-
meraövervakning är en systematisk 
övervakning, det omfattar känsliga 
uppgifter i en miljö där barn befinner 
sig och det är fråga om ny teknik. Den 
riskbedömning som utförts är inte till-
räcklig, och Gymnasienämnden har 
även avseende konsekvensbedöm-
ning inte följt gällande lagstiftning.

Kamerövervakning

Datainspektionen har även utrett frå-
gan om skolan har behövt tillstånd för 
kameraövervakning enligt Kamera-
övervakningslagen. Så är inte fallet 
då kameran registrerade eleverna då 
de gick in i ett klassrum, vilket inte är 
tillgängligt för allmänheten.

Sanktionsavgiftens storlek

Vad gäller storleken på sanktionsav-
giften konstaterar Datainspektionen 
att det inte är fråga om en mindre 
överträdelse, varför en reprimand inte 
är tillräckligt. Den sanktionsavgift 
som ska bestämmas ska vara effek-

tiv, proportionell och avskräckande. 
När det gäller myndigheter kan sank-
tionsavgiften ”endast” uppgå till som 
mest 5 eller 10 miljoner kronor, vilket 
är väsentligt lägre än de i GDPR be-
stämda 10 eller 20 miljoner euro som 
kan komma ifråga (eller mer i vissa 
fall).

När Datainspektionen har fastslagit 
beloppet 200 000 kr, har man tagit 
hänsyn till att det varit fråga om flera 
olika överträdelser rörande flera artik-
lar, varav vissa utgörs av det mer all-
varliga slaget (det högre sanktionsbe-
loppet). Vidare har man tagit hänsyn 
till att det avser känsliga uppgifter, det 
rör barn som dessutom varit i beroen-
deställning och det harvarit en uppsåt-
lig behandling. Dessa omständigheter 
är försvårande. En förmildrande om-
ständighet är att det pågått under en 
begränsad tid (3 veckor) och att det 
endast omfattat 22 elever.

Sammanfattningsvis innehåller beslu-
tet en hel del ledtrådar till hur man ska 
tolka vissa bestämmelser i den gällan-
de lagstiftningen. Vilka uppgifter det 
rör och vilka som registreras är vä-
sentliga faktorer att vara uppmärksam 
på i alla typer av organisationer. Vik-
ten av att behandlingen är nödvändig, 
och att man måste överväga om det 
finns andra och mindre ingripande be-
handlingar som kan användas för de 
aktuella ändamålen likaså. Storleken 
på sanktionsavgiften ska bedömas ut-
ifrån det beloppsmässiga begränsade 
spann som gäller för myndigheter – 
hade det varit fråga om en liknande 
behandling i den privata sfären är det 
sannolikt att beloppet hade blivit stör-
re. Många bedömningar i detta ärende 
kan dock användas som tolkningsstöd 
även för privata företag.

Källa: www.foyen.se
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Ett rymdskepp av Virgin Galactic 
kommer att kunna erbjuda flygre-
sor för minst 250 000 amerikanska 
dollar och så pass många människor 
har köpt biljetter för en flygresa att 
den första flygturen redan är full-
bokad, enligt deras representanter, 
enligt “Virgin Galactic Unveils Its 
Spaceport As It Prepares For Its 
First Commercial Flight”, Forbes. 
Det är dessutom första gången rym-
den blir nåbar för tursiter och inte 

astronauter. Priset kommer att gå 
upp efterhand som flygningarnas 
kvalité uppdateras och flygningarna 
ökar, och uppskattningsvis kommer 
603 stycken att finnas tillgänliga för 
biljettreservationer efterhand. Flyg-
resan beräknas ta drygt 3-4 timmar, 
inklusive avgång och laddning. Om-
bord på rymdskeppet kan man göra 
olika aktiviteter såsom att uppleva 
tyngdlöshet i ett par minuter när 
rymdflygplanet lämnar jorden och 

att iaktta jorden. Det kommer även 
att finnas en interaktiv gång och ett 
café, ifall man skulle vilja ha något 
att dricka. Det kommer att finnas 
tre våningar där olika aktiviteter 
kommer att äga rum. Den första vå-
ningen, som har blivit döpt till Gaia, 
kommer att ha mycket utrymme för 
att passagerarna ska kunna sociali-
sera och betrakta rymden och jor-
den. På andra våningen, som kallas 
Cirrus, kommer kontrollpanelen och 
besättningen att finnas. Den tredje 
våningen, som inte ännu har fått ett 
namn, kommer att ha en lounge och 
förmodligen plats för en eller två ak-
tiviteter som ännu inte har bestämts.

Rymdskeppet är en del av “rymd-
platsen” (flygplatsen för raketer och 
andra verktyg som ska ut i rymden) 
som även har raketer från SpaceX, 
EXOS Aerospace och andra företag 
i New Mexico, USA, enligt artikeln 
“Virgin Galactic Opens Gateway To 
Space” på webbsidan space.com. 
Testflygningar kommer att göras 
innan resan kommer att äga rum. 
Inför deras första kommersiella 
flygning kommer de att testa de två 
delarna; Unity, som är raketen, och 
kommer att sammanfogas snart för 
att testas tillsammans när Unity har 
transporterats från testanläggningen 
i Mojaveöknen till New Mexico, där 
Eve, det stora skeppet finns. Om allt 
går som planerat och testflygningar-
na klarar av alla krav, kommer dessa 
besynnerliga flygresor att vara till-
gängliga nästa år. 

Trots att det marknadsförs som tu-

rism, kan rymdresorna också hjäl-
pa eventuella vetenskapsmän och 
studenter att förstå sig på rymden, 
enligt Virgin Galactics hemsida. 
Forskare kan nå höjder väldigt högt 
upp i atmosfären på VSS Unity, nå-
got som tidigare hade varit en utma-
ning. Experiment i rymden tillåts, 
och eventuell personal kommer att 
hjälpa forskarna om de skulle behö-
va hjälp. Företaget försöker även ar-
beta med olika mål som är fördelak-
tiga för forskning av olika slag, till 
exempel genom att kunna möjlig-
göra för sex astronauter att åka till 
priset av två. Man kan söka tillstånd 
för att få göra experiment ombord 
på VSS Unity på deras hemsida. 

Om du är intresserad av att följa 
uppdateringar av framtida testflyg-
ningar och eventuella datum för 
rymdflygningar kan du gå till deras 
hemsida, 

Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: www.virgingalactic.com. 

Rymdskeppet som får människorna att 
(bokstavligen) sikta mot stjärnorna

Efter hundratals böcker och filmer om 
rymdresor, är allt äntligen på väg att bli 
sant. Virgin Galactic, med dess VD RIchard 
Branson, lanserar ett helt nytt typ av rymd-
skepp, VSS Unity, som kommer att ta med 
turister ut i rymden.

Bildkälla: YouTube

Bildkälla: YouTube
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Vi brinner för 
att ta hand om
våra kunder!

Vår passion
- att Möblera
Med över 50 års gemensam erfarenhet och ett
brinnande intresse för sömn, sängar, möbler och
inredning, njuter vi av att kunna erbjuda våra
kunder det allra bästa utbudet, det som vi själva
tycker om, och få hjälpa till att prova ut och
råda kring vad som passar just dig bäst.
 
Hos oss hittar du allt från prydnadskuddar till
hela hem, och vi är lika passionerade att guida
dig oavsett vilken inredning du är på jakt efter.
 
Med personlig service och genuint engagemang
hälsar vi dig välkommen till vår värld.

      Det är viktigt att lyssna in kundens behov,
       och tillsammans komma fram till det bästa
                 valet av inredning som de sedan kan leva
             och trivas med i många år framöver 

        Vid ett matbord vill man kunna sitta länge
 och prata, njuta av maten och umgås,
                därför måste stolarna vara sköna

       Våra kunder skall längta efter
            att gå och lägga sig...
               ...och vakna med ett leende

           Vi älskar att få vara med och
   engagera oss i kundens hem, om vi får 
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DAN-FORM Denmark takes pride in our continuous 
work to create and find new designs that suit the 
contemporary DAN-FORM brand.

We work with talented Danish designers who bring 
both experience and innovation to our brand. 
Through a careful selection process, the most 
contemporary, Nordic style designs are selected for 
production under the DAN-FORM brand. 
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