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Resultatredovisning

Kort om resultatredovisningen
Resultatredovisningen är en rapport till regeringen
utifrån ISP:s mål och återrapporteringskrav. ISP
lämnar på följande sidor en resultatredovisning med
kommentarer om i vilken utsträckning målen är uppfyllda. ISP:s samtliga mål och återrapporteringskrav
enligt regleringsbrevet är markerade med fetstil och
vid varje kapitel finns även hänvisning till berörda paragrafer i förordning med instruktion för Inspektionen
för strategiska produkter (SFS 2010:1101).
För att stödja resultatredovisningens mål och återrapporteringskrav lämnas även en redovisning med
kommentarer som behandlar organisation, ekonomi
och personal i förhållande till verksamhetens resultat.
Dessutom redovisas verksamhetens totala intäkter och
kostnader fördelat på fyra finansieringsområden: avgiftsfinansierad, särskild finansiering genom anslags-

sparande, anslagsfinansierad och extern finansiering.
ISP har utgått från ESV:s handledning för
resultatredovisning och arbetat efter fem övergripande principer (tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, begriplighet och transparens) och redovisat hur
verksamhetens prestationer har utvecklats under året,
i syfte att ge en rättvisande bild av myndighetens
verksamhet.
I löpande text och tabeller redovisas 2010 och 2011
års siffror som jämförelsetal. Om inte annat anges redovisas alla siffror i tusentals kronor, förkortas tkr. Informationen i resultatredovisningen omfattar det närmast
avslutade räkenskapsåret och ytterligare två år.
Tidigare årsredovisningar finns att ladda ner på
ISP:s webbplats, www.isp.se

Anslagsfinansierat

Anslagsfinansierat

Extern finansiering

Exportkontroll

Sanktioner

Exportkontrollstöd
(Tjänsteexport)

Förbud mot kemiska vapen

Deltagande i EU:s verksamhet,
exportkontrollregimer inklusive stöd till
Regeringskansliet

(Finansieras genom avgifter)
(Inkl. nationell myndighetssamverkan)

(Inkl. nationell myndighetssamverkan)

(Finansieras ej genom avgifter)

Nationell outreach

Begreppen försvarsmateriel och krigsmateriel
I myndighetens instruktion och regleringsbrev används både begreppen
försvarsmateriel och krigsmateriel, men ISP har i resultatredovisningen valt
att använda det förstnämnda, i linje med myndighetens övriga kommunikation.
Undantag görs för hänvisning till den svenska författningen som t.ex.
lagen om krigsmateriel och förordningen om krigsmateriel.
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ANSLAGSFINANSIERAT GENOM AVGIFTER

Exportkontroll
Instruktion: 1 §, 2 §, 3 §, 7 §

Tillsyn
Tillsynsbesök – erfarenheter och slutsatser
Under året har ISP genomfört 12 tillsynsbesök hos
företag inom försvarsmateriel (FM) och produkter
med dubbla användningsrområden (PDA) (17 besök
2011 och 29 besök 2010). Tillsynsbesöken innefattar
både exportkontroll och kontroll av referensvapen
(vapen som används som referens för att kunna förevisa/testa företagets egna produkter, t.ex. för provskjutning av ammunition och skyddsvästar). Totalt
har fem tillsynsbesök inkluderat eller enbart avsett
referensvapen. Fokus för tillsynen har legat på att
höja kvaliteten på företagens och enskildas förmåga
till egenkontroll.
Under 2012 har antalet tillsynsbesök nedprioriterats beroende på planerad tjänstledighet samt till
förmån för förberedelser avseende certifiering av
mottagande företag enligt beslutad förändring av
lagen om krigsmateriel till följd av införandet av direktiv (2009/43/EG) om överföring av krigsmateriel
inom gemenskapen.
Vid de tillsynsbesök som genomfördes under
2012 har vissa brister identifierats hos några företag,
gällande rutiner och kunskap. Inga brister har dock
varit så pass allvarliga att anmälan till Tullkriminalen
varit nödvändig.
Under hösten 2012 väcktes åtal vid Lunds Tingsrätt om brott mot lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. ISP bistod förundersökningen.

interna eller externa revisionstillfällen så att företagen
på egen hand kan höja kvaliteten på exportkontrollen.

Nationell myndighetssamverkan
ISP samverkar med flera myndigheter avseende
tillsyn för att effektivisera och samordna besöken. Regelmässigt sker detta med polismyndighet avseende
vapenförvaring. Tidigare stöd från Tullverket har
nedprioriterats inom deras organisation.

Granskning av Riksrevisionen
Under året genomförde Riksrevisionens en granskning av ärendehanteringen på ISP vilket resulterade
i synpunkter på tillsynsverksamheten. Med anledning
av detta kommer ISP att införa en rutin för framtagnade av tillsynsplan. Syftet är att stärka styrningen
och uppföljningen av tillynsverksamheten, samt
närmare beskriva inriktningen av tillsynen.
Kostnader avseende tillsyn
2012

2011

Kostnad per besök (kr)1

53 584

27 588

Kostnad per dag (kr)

7 145

2 485

Arbetsdagar (antal)

90

111

Total kostnad (tkr)

643

469

Kostnaderna inkluderar förarbete, tillsynsarbete, resekostnader och efterarbete.
Att kostnaden per besök är högre 2012 beror på bemanningen av besöken.

1

Egenkontroll
ISP arbetar för att öka företagens medvetenhet och
egenkontroll. Bland annat samarbetar ISP med
Exportkontrollföreningen och uppmuntrar företagen
att genomgå utbildning i exportkontroll och tullhantering. Ett annat verktyg är det frågeformulär som företagen får för att kunna förbereda sig inför tillsynsbesök samt de diskussioner som sker under detta besök.
Företagen får därmed en god uppfattning om, och
i vilken utsträckning, deras exportkontroll fungerar.
Frågeformuläret kan även med fördel användas vid
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Tillståndsprövning försvarsmateriel
Mål:
• ISP ska i sin prövning av tillståndsärenden på krigsmaterielområdet tillämpa både de strikta svenska riktlinjerna
för krigsmaterielexport och de riktlinjer som framgår
av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP
om fastställande av gemensamma regler för kontrollen
av militär teknik och krigsmateriel. ISP ska tydliggöra
beslutens förenlighet med de svenska riktlinjerna och den
gemensamma ståndpunkten.
• ISP ska genom fortsatt effektivisering av sina rutiner
vid handläggning av utförseltillstånd bidra till förenklad
administration för företagen och även i övrigt se till att de
regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för företag.
• Deltagande i exportkontrollarbetet inom ”Framework
Agreement/Letter of Intent”
• Bilateralt samarbete i exportkontrollfrågor inom ramen för
särskilda avtal med Australien, Sydafrika och USA.
Återrapportering:
• Tillståndsprövningens utveckling.
• I vilken omfattning information om meddelade avslag
samt uppgifter från informationsutbyte i EU-fora och
exportkontrollregimer har beaktats i överväganden inför
beslut.

Ärendehantering
Av tabellen på nästa sida framgår utvecklingen
avseende inkomna och avgjorda ärenden fördelat på
tillståndstyper. ISP har genom att följa upp handläggningstiden för olika tillståndstyper ökat fokuseringen på kvalitetsmätning gentemot företagen.
Under 2012 har antalet ärenden ökat med ca 14 %.
Uppmärksamheten kring Saudiarabien våren 2012
har även inneburt i en dryg fördubbling i sekretessärenden.
Detta beror på den förändrade kontrollistan
som införts baserad på EU:s gemensamma militära
förteckning med en ökad omfattning av tillståndsprövningen avseende tidigare inte kontrollerade
produkter samt tekniskt bistånd.
Genomströmningstiderna har genomgående förbättrats under 2012 med undantag av samverkansoch licensavtal. Det senare beror på ökad arbetsbelastning med sekretessärenden samt komplexiteten i
vissa ärenden.

ÅRSREDOVISNING 2012

30 juni förändrades lagen och förordningen om
krigsmateriel, vilket beslutades 2011 genom införlivandet av direktiv 2009/43/EG. Det har inneburit:
• Ett nytt uppdrag att certifiering mottagare av
försvarsmateriel. Under 2012 har ett företag
certifierats.
• ISP har beslutat om fem generella tillstånd för
överföring inom EES-området (2012-7.3-00010005). Tillstånden har publicerats i Tulllverkets författningssamling med beteckning TFS
2012:7–TFS 2012:11.

Beslutens förenlighet med riktlinjerna och EU:s
uppförandekod (gemensam ståndpunkt)
ISP lämnar årligen en beskrivning av beslutens
förenlighet med de svenska riktlinjerna och rådets
gemensamma ståndpunkt (2008/944/GUSP) till
regeringen.

Förenklingar och förbättringar
ISP genomför ett löpande arbete med förenklingar
för företagen. Under året har nya blanketter tagits
fram och befintliga blanketter har utvecklats, vi fortsätter att marknadsföra och utveckla vårt företagsverktyg Kundwebben samtidigt som en översyn genomförts med förändrade rutiner beslutats avseende:
• Struktur för företagsbesök avseende FM-företag
(2012-1.2-0003).
• Ny struktur för slutanvändarintyg avseende
försvarsmateriel (2012-7.5.3-0001).
• Översyn av villkoren för export av jakt- och
sportskytteammunition (2012-7.5.3-0001).

Nationell myndighetssamverkan
ISP har under året haft löpande samverkan med Försvarsexportmyndigheten. En särskild samverkan har
skett avseende möjligheten att utbyta information om
den försvarspolitiska nyttan av försvarsmaterielexport.
Mot bakgrund av införandet av utökad kontroll
avseende tekniskt bistånd från 2012-06-30 har en omfattande samverkan skett med främst FOI och FMV.
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Informationsutbyte
Tillståndstyper FM

2012

Klassificeringar

46

45

Tillverkningstillstånd

96

Certifiering

1

Förhandsbesked
Anbudsärenden
Utförseltillstånd

2011

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna och avgjorda ärenden samt balans gällande FM (antal)
Inkomna

I egenskap av kontaktmyndighet har ISP under
året haft ett kontinuerligt informationsutbyte med
EU, internationella organ samt motsvarande organ
i andra länder. ISP har meddelats 406 avslag från
EU-länder samt informerat om 7 svenska avslag. För
exportkontrollregimerna hanteras denna information
via speciella databaser.
ISP har vidare haft bilaterala informationsutbyten med Frankrike, Norge, Storbritannien, Tyskland
och USA. Under året har inget utbyte skett med Sydafrika och Australien. Vidare har ISP deltagit aktivt i
exportkontrollarbetsgruppen inom såväl sexnationssamarbetet (FA/LoI) som inom försvarsmaterielsamarbetet med USA, liksom inom det nordisk-baltiska
samarbetet.
ISP har löpande lämnat underlag samt expertstöd
till Regeringskansliets arbete inom området exportkontroll av försvarsmateriel.

2010

3

31

33

2

35

31

4

97

4

68

68

5

60

73

5

1

0

-

-

-

-

-

-

19

18

3

15

20

2

22

19

7

275

274

8

264

257

7

222

222

0

1444

1454

24

1306

1303

34

1177

1175

31

Licens- och
samarbetsavtal

50

41

9

46

46

0

33

37

0

Sekretessärenden

69

68

1

29

29

0

15

15

0

Balanserna i tabellen är inte relaterade till differensen mellan inkommande och avgjorda
ärenden utan reflekterar totalt antal icke avgjorda ärenden vid slutet av varje år för
respektive ärendetyp.

Handläggningstider för FM-ärenden (%)

Särskild vaksamhet i EU-rådsfora och exportkontrollregimer
Vad gäller information i EU-rådsfora samt exportkontrollregimer kan konstateras att de länder som
tagits upp för diskussion under året, i likhet med tidigare år, i regel har varit sådana till vilken den svenska
exporten är obefintlig eller mycket begränsad.
Karaktären på den information som erhållits från
exportkontrollregimerna är sådan att ISP inte kan
dra några slutsatser i sina överväganden inför beslut i
utförselärenden. ISP ser inte något behov av ytterligare åtgärder eller förändringar för att stärka denna
verksamhet.

Avgiftsfördelning för FM-företag
Avgifterna grundas på avgiftsdeklarationer för år
2011, vilka redovisas av företagen 2012. FM-företag
betalar för 2011 55 % av ISP:s kostnader jämför med
57 % för 2010 samt 54 % för 2009.
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2012

2011

2010

Ärendetyp

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

Klassificering

49

30

48

58

53

75

Tillverkningstillstånd

39

64

25

53

52

14

Anbudsunderrättelser

75

16

62

88

83

94

Utförseltillstånd

92

4

87

94

86

92

< 1 mån

< 3 mån

< 1 mån

< 3 mån

< 1 mån

< 3 mån

71

20

91

96

88

95

Avtal
Förhandsbesked1

> 3 mån

> 3 mån

> 3 mån

25

43

59

1
Denna ärendetyp är av särskild karaktär och kan kräva föredragning för Exportkontrollrådet. Detta gör att handläggningstiden inte är jämförbar med andra typer av ärenden.

Kostnader avseende tillståndsprövning FM (tkr)
Summa

2012

2011

14 094

11 647

Antal anmälda nyttjanden av generella tillstånd FM
TFS

2012

2012:7

4

2012:8

1

2012:9

8

2012:10

5

2012:11

6

Antal anmälande företag

9
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Tillståndsprövning produkter med
dubbla användningsområden
Mål:
• ISP ska genom fortsatt effektivisering av sina rutiner
vid handläggning av utförseltillstånd bidra till förenklad
administration för företagen och även i övrigt se till att de
regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för företag.
Återrapportering:
• I vilken omfattning information om meddelade avslag
samt uppgifter från informationsutbyte i EU-fora och
exportkontrollregimer har beaktats i överväganden inför
beslut.
• Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen
och deltagande i PSI.

Ärendehantering
Under 2012 har det skett en liten minskning av antalet ärenden rörande produkter med dubbla användningsområden från 1 150 utförseltillstånd och 222
förhandsbesked under 2011 till 1 089 utförseltillstånd
och 141 förhandsbesked under 2012, dvs en minskning med ca 5 % respektive 36,5 %. Sammanlagt blir
det en minskning med ca 11%. Om detta är en trend
som håller i sig, exempelvis beroende på den internationella ekonomiska krisen, eller är något tillfälligt är
för tidigt att avgöra.
Därutöver finns för PDA-ärenden en tendens att
företag i en allt större utsträckning förhör sig hos ISP
om olika exportaffärer via telefon eller e-post utan att
ansöka om ett förhandsbesked eller exporttillstånd.
Genomströmningstiderna höll sig under 2012 på en
fortsatt generellt låg nivå.

Vidtagna åtgärder för en fortsatt effektivisering av handläggningsprocessen
I början av 2012 beslutades att de som arbetar med
utförseltillstånd rutinmässigt skulle alternera mellan
att hantera utförseltillstånd för PDA respektive FM.
Syftet med förändringen var att bredda kompetensen och att minska myndighetens sårbarhet. När en
uppföljning gjordes efter 6 månader var dock den
enade uppfattningen att förändringen inte hade varit
av godo. Skillnaden i hantering av utförseltillstånd för
respektive kategori var så pass stor att den specialisering som etablerats under åren var naturlig och hade
bidragit till en effektiv ärendehantering. Kostnaden i
form av effektivitetsminskning för syftet att reducera
sårbarheten ansågs vara för hög för myndighetens
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verksamhet i stort och man beslutade att gå tillbaka
till den tidigare ordningen avseende hantering av utförselärenden. Behovet att minska sårbarhet avseende
hantering av utförseltillstånd kvarstår dock och detta
försöker myndigheten möta genom förbättrad närvaroplanering samt den möjlighet till andrahandsansvar
som existerade sedan tidigare.
Under 2012 infördes fem nya EU-generella
tillstånd som reglerade vissa produkter till vissa
destinationer, export efter reparation, tillfällig export
till mässor/utställningar, vissa kemikalier samt viss telekommunikation. Efter utförsel ska företaget anmäla
i efterhand inom 30 dagar till ISP och detta kommer
att bidra till att underlätta processen att få utförseltillstånd för företagen samt möjliggöra för ISP att lägga
resurser på andra mer prioriterade frågor.
I juni infördes en ny bilaga 1 (produktlista) till förordning gällande PDA och ersatte tidigare bilaga I.
Genom denna nya produktlista infördes de uppdateringar som gjorts 2009 och 2010 i kontrollistor inom
de internationella exportkontrollregimerna.
I årsredovisningen för 2011 påtalades att även
om det fanns möjlighet att utveckla och förenkla
företags administration avseende exportkontroll, så
var myndigheten tveksam till att i än större utsträckning utnyttja s.k. globala tillstånd för företag, då ett
sådant ökat ansvar på företag måste åtföljas av en
ökad tillsynsverksamhet samt utökade sanktionsmöjligheter för ISP. Dessa förutsättningar föreligger inte
heller efter 2012 men ISP välkomnar att utredningen
om översyn av lagen om krigsmateriel, som inleddes
i slutet av 2012, även har mandat att utreda möjligheten att införa sanktionsavgifter som ett instrument
för ISP.

Nationell myndighetssamverkan
Vid ISP har sedan lång tid ett väl fungerande
samarbete med andra berörda myndigheter på ickespridningsområdet, inkluderande PSI (Proliferation
Security Initative) funnits. Detta sker såväl genom
bilaterala kontakter med berörda myndigheter som
i olika samarbetsfora där myndigheter som arbetar
med icke-spridningsfrågor ingår.
Inom ramen för gruppen ISEK (Icke-Spridning
och Exportkontroll) sker ett operativt inriktat samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA), Militära
underrättelsetjänsten (MUST), Säkerhetspolisen
(Säpo), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och
Tullverket. Inför en rättegång om brott mot lagen
om produkter med dubbla användningsområden
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Avgiftsfördelning för PDA-företag
Avgifterna grundas på avgiftsdeklarationer för år
2011, vilka redovisas av företagen 2012. PDA-företag
betalar för 2011 44 % av ISP:s kostnader jämfört med
42% för 2010 samt 45 % för 2009.

Tillståndstyper
PDA

2012

Utförseltillstånd,
globala och
individuella, samt
sanktioner,
varav:

1089 1101

2011

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna och avgjorda ärenden samt balans för PDA (antal)
Inkomna

samt lagen om vissa internationella sanktioner som
inleds i januari 2013 har även samråd skett med
Åklagarkammaren för säkerhetsmål.
Samverkansrådet, ett strategiskt råd bestående
av samma myndigheter som inom ISEK men på
ledningsnivå och med ISP:s generaldirektör som ordförande, gav ISEK i uppdrag att ytterligare förbättra
samarbetet avseende analys samt externt riktad informationsverksamhet, i syfte att nå synergieffekter utan
att myndigheterna gick utanför sina befogenheter.
Detta arbete inleddes under året och resulterar nu i
ett flertal gemensamma rapporter samt koordinerad
”outreach”-verksamhet. Både inom SVR och ISEK
är man mycket nöjda med utfallet av samarbetet.
Avseende nationell myndighetssamverkan kan
man fortfarande konstatera att ISP inte längre ges
möjlighet att inrikta FRA:s signalspaning, efter ändringen av signalspaningslagen 2009.
Ingen PSI-övning genomfördes under 2012 men
ISP deltog vid det seminarium som arrangerades av
FOI där övningen från 2011 analyserades och erfarenheter presenterades.

2010

22

1150

1165

34

1046

1029

49

325

342

1

342

336

18

344

337

12

MTCR

10

9

1

6

6

0

4

4

0

NSG

19

17

2

20

20

0

21

26

0

WA

583

572

16

602

620

5

476

473

23

Sanktioner

152

161

2

180

183

11

193

180

14

0

0

0

0

0

0

8

9

0

AG

Icke-kontrollerade
produkter
Catch-all-ärenden

3

2

4

Avslag
(denials)

5

13

3

Produktförfrågan,
varav:

203

201

4

182

180

2

161

170

0

199

197

4

182

180

2

161

170

0

4

4

0

163

162

12

226

222

11

229

239

7

199

197

4

104

95

10

69

76

1

87

85

3

122

127

1

160

163

6

Frisläppande av
frysta tillgångar

22

22

0

0

0

0

1

3

0

Anmälan enl.
artikel 30

80

80

0

194

194

0

77

77

0

Tillstånd enl.
artikel 30

169

169

3

453

452

3

151

149

2

PDA
Sanktioner
Förhandsbesked,
varav:
PDA
Sanktioner
Iran/Syrien
Sanktioner
Nordkorea

Balanserna i tabellen är inte relaterade till differensen mellan inkommande och avgjorda
ärenden då ett antal ärendetyper innehåller ärenden upprättade vid ISP.
Balanserna reflekterar totalt antal icke avgjorda ärenden vid slutet av varje år för respektive
ärendetyp.

Handläggningstider för PDA-ärenden (%)
2012
Ärendetyp
Produktgenomgång

2011

2010

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

81

11

78

86

70

87

Förhandsbesked

48

23

31

64

29

59

Utförseltillstånd

83

10

59

76

79

92

Kostnader avseende tillståndsprövning PDA (tkr)
Summa

2012

2011

9 681

9 498

Antal anmälda nyttjanden av generella tillstånd PDA

10

2012

2011

EU001

21

18

EU002

0

-

EU003

1

-

EU004

1

-

EU005

0

-

EU006

0

-

Antal anmälande företag

22

18
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ANSLAGSFINANSIERAT GENOM AVGIFTER

Förbud mot kemiska vapen
Instruktion: 4 §

Inspektioner

Nationell myndighet under kemvapenkonventionen (CWC)
Mål:
• Uppgifter som följer av ISP:s roll som nationell myndighet
enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska
vapen samt om deras förstöring (SÖ 1993:28, konventionen om förbud mot kemiska vapen) och förordning
(1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Återrapportering:
• En förteckning över de svenska företag som är deklarationspliktiga enligt Konventionen om förbud mot kemiska
vapen.

Deklarationspliktiga företag
Av de 29 företag som inkommit med deklarationer
för 2012 är totalt 27 deklarationspliktiga enligt kemvapenkonventionen. Av dessa företag är 22 dessutom
inspektionspliktiga och kommer därmed att avgiftsbeläggas.
Hanteringen av ISP:s deklarationer till OPCW
görs med hjälp av av IT-verktyget EDNA (Electronic
Declarations Tool for National Authorities).
En förteckning över deklarationspliktiga företag
hanteras i detta verktyg och rapporteras vidare till
OPCW (dnr 2013-4.2.2-0001).

OPCW har under 2012 genomfört tre inspektioner
under två besök (dnr 2012-4.1-0001 och 2012-4.10003). Inspektionerna gällde en så kallad OCPFinspektion (Other Chemical Production Facilities),
en Lista 3-anläggning samt en Lista 2-anläggning.
Vid inspektionerna framkom endast fåtal avvikande
uppgifter av administrativ karaktär.
Inspektioner och företagsbesök (antal)
2012

2011

2010

Inspektioner från OPCW

3

2

2

Företagsbesök från ISP

0

0

0

Nordisk-baltiskt nätverk
Under sommaren 2012 deltog ISP på ett möte för
det nordisk-baltiska nätverket för nationella myndigheter. Estland stod som värd för mötet och på plats
fanns även representanter från Norge, Danmark,
Finland, Litauen, Lettland och Estland. Mötet tog bl.
a. upp aktuella frågor för OPCW, deklarationer och
de inspektioner som skett i länderna det gångna året.

Avgiftsförordning för CWC-företag
CWC-företag har för år 2011 1,6 % av ISP:s kostnader jämfört med 1,07 % år 2010 och 1,4 % år 2009.
Kostnader avseende kemvapenkonventionen (tkr)
Summa

2012

2011

181

259

Deklarationer (antal)
2012

2011

2010

Industrideklarationer till ISP

29

28

34

Deklarationer till OPCW

27

26

26
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ANSLAGSFINANSIERAT GENOM AVGIFTER

Nationell outreach
Instruktion: 8 §
Mål:
• ISP ska fortsatt utveckla kontakterna med universitet
och högskolor m.fl. i syfte att informera om riskerna för
spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling
och tillverkning av massförstörelsevapen. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas akademiska forskarutbyten
med länder där sådan utveckling och tillverkning kan
förekomma.
Återrapportering:
• Genomfört arbete avseende kontakter med universitet
och högskolor.

Vidareutveckla kontakter med universitet och högskolor
ISP har p.g.a. resursläget nedprioriterat detta uppdrag och inte besökt några universitet och högskolor
under året. Av myndighetens kontakter tidigare år
har dock framgått att de ”känsliga” utbildningarna är
få och att det där finns en medvetenhet hos berörda.
Eftersom detta är en fråga som även berör andra
samverkande myndigheter har den diskuterats i Samverkansrådet för icke-spridningsfrågor.

Informationsverksamhet
Med anledning av flera stora förändringar i regelverket gällande både krigsmateriel, produkter med
dubbla användningsområden och sanktioner så har
en stor del av årets kommunikationsarbete handlat
om detta. Informations- och utbildningsinsatser har
bland annat genomförts i samband med företagsmöten, på seminarier och kurser, genom utskick, framtagande av flera kompendier och nyhetspublicering på
webbplatsen.
Vidare arrangerade ISP ett eget seminarium för
första gången under Almedalen med rubriken ”Svensk
exportkontroll – en omöjlig ekvation? Diskussion utifrån en försvars-, säkerhets- och utrikespolitisk dimension.” Utöver ISP medverkande FXM och Stimson
Center tankesmedja. Seminariet filmades och kunde
ses både i realtid och i efterhand på webben. Utöver
detta deltog ISP:s generaldirektör i flertalet seminarier,
debatter och intervjuer.
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Under ISP:s årliga exportkontrollseminarium låg
tonvikten främst på nyheter inom områdena ovan.
Med på seminariet var även SIPRI och Säkerhetspolisen som informerade om täckföretag och varningstecknen vid anskaffning av PDA-produkter.

Kundundersökning
Som ett led i ISP:s strävan att utveckla myndighetens
arbete genomfördes en kundundersökning under
november-december. Syftet med undersökningen
var att inhämta information om hur ISP uppfattas,
myndighetens tillgänglighet och vad företagen anser
att ISP eventuellt behöver förbättra.
ISP fick mycket positiv respons på kundenkäten,
en bra bit över de resultat myndigheter vanligtvis får.
De positiva kommentarerna handlar bland annat om
serviceinriktat och trevligt bemötande, öppenhet och
snabbare handläggningstider.
I förhållande till tidigare undersökning kan även
förbättringar konstateras gällande den skriftliga
informationen, tillgängligheten och de personella resurserna. Detta är extra glädjande då det är områden
som ISP aktivt har arbetat med de senaste åren för
att förbättra.
De punkter där det framförts förslag på förbättringar kommer hanteras under kommande år.
Kostnader avseende nationell myndighetssamverkan och outreach (tkr)
Summa

2012

2011

542

533

Information avseende nationell myndighetssamverkan har integrerats i avsnittet
Exportkontroll.
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ANSLAGSFINANSIERAT

Sanktioner
Instruktion: 5 §

Tillståndsprövning
Återrapportering:
• Erfarenheter och slutsatser från prövningen av sanktionsärenden.  ISP ska i sin redovisning särredovisa kostnaderna
för att sätta igång en utökat verksamhet enligt regeringens
beslut om till följd av de skärpta sanktionerna mot Iran
(UF2010/63935/RS).

Uppdrag avseende riktade sanktioner
ISP:s huvuduppgifter avseende svensk implementering av FN:s och EU:s sanktioner är att svara på
frågor kring vapenembargon och förbud mot utrustning som kan användas vid internt förtryck, samt att
pröva om vissa undantag kopplade till sådana förbud. ISP är av regeringen utsedd till behörig myndighet vad gäller att pröva ärenden inom sanktionsregimerna för Burma, Guinea, Iran, Libanon, Liberia,
Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien och Vitryssland,
Under 2012 fick ISP ett utökat ansvar inom sanktionsregimerna för Syrien och Iran. De restriktiva
åtgärderna mot länderna, som gradvis skärptes under
året, omfattar numera förbud mot export av utrustning för övervakning eller avlyssning av internet eller
telekommunikation som ska användas av ländernas
regimer. ISP kan dock besluta att utfärda förhandsbesked i de fall det går att fastställa att aktuell export
inte kommer att missbrukas.
Vad gäller Syrien infördes i juni 2012 åtgärder
som innebär att tillhandahållande av ytterligare
varor och teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck (främst
med koppling till kemiska vapen) antingen ska vara
förbjudna eller kräva förhandstillstånd. ISP ansvarar
för prövning av sådana tillstånd. För Iran har ISP
sedan mars 2012 en utökad behörighet att pröva om
tillstånd att frigöra vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser avseende juridiska personer. ISP har
även i uppgift att pröva ansökan om tillstånd vad
gäller att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser
ska frigöras i de fall detta är nödvändigt för officiella
ändamål vid diplomatiska beskickningar eller internationella organisationer.

ÅRSREDOVISNING 2012

Erfarenheter och slutsatser från prövningen
av sanktionsärenden
Vid handläggning av exportärenden görs en rad olika
bedömningar såsom teknisk analys av produkten,
bedömning av slutanvändaren och slutanvändningen
samt kontroll om någon annan EU-medlemsstat eller
en exportkontrollregim har avslagit liknande export.
Vid tillståndsprövningen görs en bedömning om
exporten eller finansieringen av exporten eventuellt
skulle strida mot sanktionsbestämmelserna i rådets
förordningar om restriktiva åtgärder mot sanktionerade stater. Vid bedömningen beaktas även risken för
användning i ett massförstörelsevapenprogram eller
för militär slutanvändning i ett embargoland, eller
om exporten på annat sätt skulle strida mot svensk
utrikespolitik bl.a. vad avser risken att produkten kan
komma att användas för internt förtryck eller på annat sätt användas för att kränka mänskliga rättigheter.
Under 2012 har antalet antalet sanktionsärenden
halverats. Genomströmningstiderna har genomgående förbättrats beroende på på mindre antal ärenden.
Det fortsatta informationsbehovet avseende sanktionerna från exporterande företag och finansiella
institutioner är fortsatt högt. Ärendestatistiken återspeglar således inte hela verkligheten då majoriteten
frågor avklaras redan vid företags initiala kontakter
med ISP via e-post och telefon, då sanktionsreglernas komplexitet och exportörernas medvetenhet
ofta kräver att ISP konsulteras innan ett företag kan
inkomma med en eventuell ansökan. En annan orsak
till ökningen i informationsbehovet är att speditörer,
fraktföretag, finansiella institutioner m.fl. ofta kräver
klartecken från ISP att en aktuell export inte står i
strid med sanktionerna innan de åtar sig uppdraget.
För att formellt konstatera denna ökning och ha ett
bättre underlag för återrapportering avser ISP att under 2013 notera antalet kontakter av detta slag.

Myndighetssamverkan
I tillståndprövningen sker ett nära samarbete med
samverkansmyndigheterna där ISP erhåller stöd från
främst FOI och FRA när det gäller den tekniska analysen av produkter samt stöd från Säpo och MUST
rörande bedömningen av slutanvändare. Genom att
ISP inte längre får inrikta FRA:s signalspaning är det
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Handläggningstider för sanktionsärenden (%)
2012
Ärendetyp

14

2010

< 1 mån

<2v

< 1 mån

<2v

Utförsel

95

3

72

87

70

87

Förhandsbesked

62

20

34

72

50

77

36

64

58

83

Produktförfrågan

< 1 mån

Frisläppande av
frysta tillgångar

82

5

0

0

0

100

Ärenden enl.
artikel 301

98

16

83

87

66

100

Redovisning av kostnaderna för överföringsärenden gällande Iran
Tillståndstyper
Utförsel

2012

2011

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna och avgjorda ärenden samt balans
gällande sanktioner (antal)
Inkomna

ISP:s uppgift att motta anmälningar samt att pröva
ansökningar om förhandstillstånd från banker och
andra finansiella institut vid överföringar av tillgångar till och från Iran och iranska enheter syftar till att
undvika att transaktionerna bidrar till något som är
förbjudet enligt EU:s restriktiva åtgärder mot landet.
Övervakningssystemet kartlägger även betalningsflöden till och från iranska intressen.
I och med ett uppdämt behov av att säkert kunna
överföra medel för redan genomförda exporter till
Iran, var ärendeantalet inledningsvis högt. Antalet
överföringar har från och med andra halvåret 2011
sjunkit markant och detta främst på grund av utökade handelsrestriktiva åtgärder samt hårda påtryckningar från andra stater vars nationella sanktionsregelverk gör det möjligt att utestänga internationella
banker från den egna inhemska marknaden i det fall
de fortsatt utför transationer till och från Iran.
Avseende behovet av särredovisning av kostnader
för artikel 301 ärenden vill myndigheten påtala att det
kan konstateras att de utökade sanktionerna mot Iran
inte enbart har medfört en ökad arbetsbelastning
p.g.a. uppdraget som följer av prövningar utifrån artikel 30. Det vore därför mer korrekt att redovisa den
extra arbetsinsats som förändringarna i sanktionerna
mot Iran som helhet har medfört än att särredovisa
endast en liten del av det arbete som görs. I och med
att all handel med Iran idag berör dels frågor kring

2011

<2v

Inkomna

Under året har ISP prövat 22 ärenden gällande
frisläppande av frysta tillgångar. Ökningen jämfört
med år 2011 är kopplad till det faktum att EU under
2012 uppfört ett stort antal nya iranska banker
(inklusive övergångsregler vilka handlagts av ISP) och
större företag på sanktionslistan. ISP har även vid ett
tillfälle prövat om frigörande/tillgängliggörande av
vissa tillgångar eller ekonomiska resurser nödvändiga
för officiella ändamål vid diplomatiska beskickningar
eller internationella organisationer

Balans

Prövning av frisläppande av frysta tillgångar

exportrestriktionerna mot landet och dels frågor
kring hur finansiella överföringar får göras är det
allt svårare att särskilja ISP:s insatser på området. I
det fall en exportör inledningsvis har frågor kring en
export av en specifik produkt så följer alltid frågor
kring finansieringen och vice versa avseende frågor
kring överföringar av finansiella tillgångar. Mängden
faktiska ärenden återspeglar även på det finansiella
området inte alltid de faktiska arbetsinsatserna.

Avgjorda

svårare att få relevant underrättelseinformation. Med
anledning av ISP:s utökade uppdrag från 2010 och
de utökade sanktionerna mot Iran har samarbetet
med övriga svenska behöriga myndigheter har intensifierats. Vidare har samarbetet med andra medlemsstater inom EU samt med våra nordiska grannländer
inom området fortsatt att utvecklas.

2010

152

161

2

180

183

11

193

180

14

Förhandsbesked

87

85

3

122

127

1

160

163

6

Frisläppande av
frysta tillgångar

22

22

0

0

0

0

1

3

0

Anmälan enl.
artikel 301

80

80

0

194

194

0

77

77

0

Tillstånd enl.
artikel 301

169

169

3

453

452

3

151

149

2

Balanserna i tabellen är inte relaterade till differensen mellan inkommande och avgjorda
ärenden utan reflekterar totalt antal icke avgjorda ärenden vid slutet av varje år för
respektive ärendetyp.

Kostnader avseende sanktioner och artikel 30 (tkr)
2012

2011

Sanktioner

1 590

1 518

Artikel 301

929

1 553

Fotnot
1
Artikel 21 övergick till att heta Artikel 30 i och med rådets förordning (EU) nr 267/2012
av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning
(EU) nr 961/2010.
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ANSLAGSFINANSIERAT

Stöd för Regeringskansliet
Instruktion: 2 § pkt 4
Mål:
• Stöd för Regeringskansliets deltagande i de multilaterala
exportkontrollregimernas arbete.
• Stöd för Regeringskansliets deltagande i EU:s rådsarbetsgrupper på exportkontrollområdet.
• Stöd för Regeringskansliets deltagande i arbetet för
framtagandet av ett vapenhandelsfördrag (ATT) inför och
under 2012 års diplomatkonferens

Exportkontrollregimer
Australiengruppen – AG
AG behandlar frågor kring biologiska och kemiska
vapen.
ISP deltar här huvudsakligen med kompetens och
erfarenhet från det praktiska exportkontrollarbetet.
Vid 2012 års plenar fortsatte förra årets diskussion
om en specifik kontrollista för Syrien, där AGmedlemmarna återigen uppmanades till nationell
implementering. EU genomförde detta önskemål via
sanktioner i april 2012.

Missile Technology Control Regime – MTCR
MTCR hanterar frågor med anknytning till missiler som är kapabla att bära kemiska eller biologiska
vapen eller kärnvapen.
ISP deltar huvudsakligen i de arbetsgrupper
som behandlar tekniska frågor samt den grupp som
behandlar licens- och tullfrågor. Under året har ISP
deltagit i det tekniska expertgruppsmötet TEM och
licensierings- och tillsynsmötet LEEM i anslutning till
MTCR-plenaren i Berlin.

Nuclear Suppliers Group – NSG
NSG hanterar frågor med anknytning till såväl civil
kärnkraft som civila produkter som kan användas i
samband med ett kärnvapenprogram.
ISP deltar i dessa möten som expert på licensieringsarbete samt som stöd till Regeringskansliet
i frågor kring praktisk implementering av exportkontrollregelverket. Under året har en översyn av
kontrollistan inletts.

ÅRSREDOVISNING 2012

Wassenaar Arrangement – WA
WA har till uppgift att hindra spridning av både
vapen och produkter med dubbla användningsområden, som kan ha militärt destabiliserande verkan och
hota internationell och regional fred och säkerhet.
ISP bistår Regeringskansliet med expertstöd i
WA. Inom Expert Group har kontrollistorna för
såväl produkter med dubbla användningsområden
(Dual Use list, DU) som krigsmateriel (Munitions
List, ML) behandlats och uppdaterats. Särskilt kan
nämnas att ett svenskt förtydligande avseende informationssäkerhet och begreppet ”massmarknad” i
anmärkning 3, Kategori 5, del 2, senare omarbetades
till ett förslag och antogs. En annan fråga som engagerat under året är förslag om att minska kontrollen
på avancerade verktygsmaskiner.

Kemvapenkonventionen
Som nationell myndighet deltar ISP i mötesverksamheten vid OPCW i Haag. ISP har under året deltagit
vid ett verkställande råds möte, statspartskonferensen samt de nationella myndigheternas möte. Under
2012 har arbetet inom organisationen fokuserat på
dels destruktion av kemiska vapen och dels OPCW:s
framtidsfrågor då organisationen närmar sig tidpunkten då deklarerade kemvapeninnehav och relaterade
produktionsanläggningar förstörts, något som är och
har varit en nyckeluppgift för OPCW. Vad detta ska
innebära för organisationens storlek och mandat har
diskuterats under 2012 och kommer med säkerhet
vara ett centralt tema för 2013 då konventionen om
kemiska vapen har sin tredje översynskonferens.

EU
Försvarsmateriel
Exportkontrollsamarbetet inom EU bedrivs idag bl.a.
inom COARM, den arbetsgrupp som behandlar
konventionella vapen inom den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken. Inom COARM sker regelmässigt ett informationsutbyte där medlemsstaterna redovisar hur de har bedömt export till olika destinationer.
ISP har deltagit i arbetet som expertstöd till UD.
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ISP har under våren fortsatt lämnat stöd till
Regeringskansliet (UD-NIS) i arbetet att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/43/EG)
om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen. Under året
har inget möte genomförts i kommittén som bildats
för att biträda EU-kommissionen för genomförandet
av direktivet.

Produkter med dubbla användningsområden
ISP deltar regelbundet med expertstöd i två arbetsgrupper inom EU-arbetet; WPDU (Working Party
on Dual-Use Goods) och koordinationsgruppen.
WPDU är den rådsarbetsgrupp som ansvarar
för arbetet med EG-förordningen avseende PDA.
Under året har gruppen sammanträtt sju gånger
och bl.a. diskuterat förslaget att ge kommissionen
delegerade befogenheter att uppdatera kontrollistan
efter regimuppdateringarna. Detta arbete kommer
att fortgå under 2013. Under 2012 hölls även ett
extra möte där WPDU agerade som expertstöd åt
EU:s sanktionsgrupp och WPDU var även involverat
i diskussionerna om genomförandet av rådets beslut
att skärpa sanktioner mot Iran och hur kommunikationsteknologi ska regleras i detta sammanhang.
Koordinationsgruppen är en kommissionsarbetsgrupp som huvudsakligen ansvarar för tillämpning
och samordning av förordningen då det är viktigt att
alla medlemsstater tolkar förordningen på liknande
sätt. I denna arbetsgrupp stöder ISP Regeringskansliet med sin sakkunskap och erfarenhet från arbetet
med tillståndsgivning och licensiering. På grund av
personalförändringar inom Kommissionen hölls inga
möten under våren. Under hösten 2012 har gruppen sammanträtt tre gånger, varav ett möte hölls i
form av en exportkontroll dialog mellan EU och US
där EU respektive US redogjorde för sina respektive
exportkontrollsystem inom PDA.
Utöver detta fördes bilaterala samtal med Indien
under april 2012.

expertis och sakkunskap till stöd för UD. Förutom
slutkonferensen deltog ISP under 2012 även vid en
förberedande förhandling i februari, vid ett rundabordssamtal i riksdagen samt vid informella nordiska
ATT-möten i Helsingfors och Köpenhamn.
Slutkonferensen resulterade i en text som inte
kunde antas av deltagarna utan skickades tillsammans med ordförandes rapport tillbaka till generalförsamlingen som sedan beslutade att en slutgiltig
konferens ska hållas i mars 2013. ISP kommer
fortsatt att vara expertstöd till UD under det kommande arbetet för att nå fram till ett globalt vapenhandelsfördrag.
Kostnader avseende deltagande i EU:s verksamhet,
exportkontrollregimer inklusive stöd till Regeringskansliet (tkr)
Summa

2012

2011

2 256

1 430

Framtagande av internationellt avtal
om vapenhandel (ATT)
Sedan 2009 har Förenta Nationerna förhandlat om
ett globalt vapenhandelsfördrag som skulle skapa
gemensamma internationella normer för överföring
av konventionella vapen, där Sveriges och EU:s
ambition var att dessa normer skulle vara så höga
som möjligt. Den 2–27 juli 2012 pågick i New York
det som avsågs att vara slutkonferensen för processen, där ISP deltog med två personer som juridisk
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EXTERN FINANSIERING

Exportkontrollstöd (Tjänsteexport)
Instruktion: 6 §
Mål:
• ISP får bedriva tjänsteexport (exportkontrollstöd) inom
ramen för de uppgifter som anges i förordningen med
instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
samt enligt följande: ISP får inom sitt område medverka
i EU:s eller Sveriges stöd och bistånd (”outreach”) till
länder i EU:s närområde och andra prioriterade länder för
att bidra till dessa länders ansträngningar att förbättra sin
exportkontroll och sitt icke-spridningsarbete. ISP får endast bedriva sådant stöd och bistånd under förutsättning
att insatserna i huvudsak finansieras av annan än ISP och
under förutsättning att de inte inskränker ISP:s möjligheter
att fullgöra sitt uppdrag enligt 1-5 § förordningen med instruktion för ISP eller att bedriva internationell verksamhet
enligt nedan.

Kostnader avseende exportkontrollstöd (tjänsteexport) (tkr)
2012
Summa

2011

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

174

140

278

214

Denna summa inkluderar förberedelser, löner och sociala avgifter samt overheadkostnader.

Återrapportering
• Genomförda aktiviteter och resultat avseende exportkontrollstöd. Avdelade personella resurser ska särskilt
redovisas.

Exportkontrollstöd PDA
Inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik samt EU:s stabilitetsinstrument för
EU:s grannländer i Östeuropa och Kaukasusområdet
har den tyska exportkontrollmyndigheten BAFA på
EU kommissionens uppdrag arbetat med att skapa
nationella exportkontrollsystem. ISP har under 2012
biträtt BAFA i detta arbete genom att en tjänsteman
biträtt som regional rådgivare vid seminarier om exportkontroll. Ett arbete att utforma förordningstexter
har påbörjats vilket kommer att fortsätta under 2013.
Under året har stöd lämnats för utarbetandet av
ett nytt regelverk för Georgien. Överläggningar har
ägt rum i Tbilisi den 13-16 mars 2012 och i Batumi
den 19-21 september 2012. Representanter från
Polen, Estland och Belgien och USA har deltagit.
I anslutning till att Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) arrangerade ett
seminarium i Chisinau, Moldavien den 19-21 mars
2012, var en representant från ISP en av talarna.
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Organisationsstyrning
Instruktion: 9-18 §§

Granskning av Riksrevisionen

Teknisk–vetenskapliga rådet – TVR
Rådet har under 2012 haft fem sammanträden.
Under året har fortsatt ett antal principiella frågor
beretts med anledning av införandet av EU-direktivet
avseende överföringar av försvarsmateriel inom
gemenskapen (2009/43/EG) kopplade till införandet
av EU:s gemensamma miltära förteckning. Rådet
har behandlat fem samrådsärenden.
ISP:s generaldirektör har med beslut (dnr 20122.1.1-0004) omförordnat 5 ledamöter till 2014-06-30
samt nyförordnat en ledamot till 2015-06-30.

Verksamhetsstöd
En viktig förutsättning för att kunna bedriva en effektiv organisationsstyrning, som syftar till att uppnå
uppsatta mål i kärnverksamheten, är ISP:s verksamhetsstöd. Nedan redovisas och kommenteras olika
verksamhetsdelar som prioriterats under året.

Kompetensförsörjning – målsättning och reslutat

Exportkontrollrådet – EKR
Under 2012 har Exportkontrollrådet haft 8 sammanträden. ISP har under året meddelat 10 förhandsbesked (avser FM) varav 7 ärenden har varit uppe
i rådet för samråd. Dessutom har 3 informationsärenden behandlats. Ett ärende har överlämnats till
regeringen.
Som ett led i rådets kompetensutveckling har
genomförts en informationsresa till Paris för erfarenhetsutbyte med den franska exportkontrollorganisationen.
Behandlade ärenden i EKR (antal)
2012

2011

2010

Samrådsärenden

7

7

9

Informationsärenden

3

2

1

Samverkansrådet – SVR
Rådet har under 2012 haft 5 sammanträden. Rådet
syftar till att förbättra myndighetssamordning när det
gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen och under 2012 har detta exemplifierats genom
ett uppdrag till gruppen om Icke-spridning och Exportkontroll (ISEK) att se över synergieffekter genom
myndighetskoordinering och samarbete avseende
analys och ”outreach”-verksamhet.
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Under året genomförde Riksrevisionen en granskning vilken resulterade i synpunkter på tillståndsprövningen. Med anledning av det kommer ISP
att göra en översyn av rutinbeskrivningar gällande
handläggningen.

Målsättningen med ISP:s kompetensförsörjning är
att upprätthålla myndighetens spetskompetens samt
bredda kompetensen generellt. I samband med
pensionsavgångar tillförs kompetens successivt och
utveckling av befintlig personal görs i form av deltagande i kurser, seminarier, interna föreläsningar,
mässor med mera. Syftet med kompetensförsörjning
är att minska sårbarheten och att öka transparensen
inom organisationen.
Under året har två pensionsavgångar skett varav
den ena gällde ISP:s generaldirektör. Ny GD utsågs
av Regeringen den 7 februari 2013.
Vidare har rekrytering skett för ytterligare två
tjänster. Rekryteringarna har genomförts för att
stärka området sakpolitik.
Att hitta rätt spetskompetens för ISP:s uppdrag
kräver ett omfattande rekryteringsarbete där resultatet väl har motsvarat ambitionen och målet under
året. Mångfald finns alltid med som ett kriterium vid
rekrytering där även jämställdhet mellan könen avseende löner, ansvar och kompetens är faktorer som
det tas hänsyn till.
Under 2012 har personalfördelningen varit 11
kvinnor och 12 män, där 14 personer tillhört kärnverksamheten. Personalens genomsnittsålder var
under 2012 44 år.
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Sjukfrånvaro
Under 2012 kan ISP redovisa en sjukfrånvaro på
0,4 %, Någon mer detaljerad information kan inte
ges på grund av myndighetens storlek.

Krishantering och informationssäkerhet
ISP bedriver ett systematiskt krishanteringsarbete och
innehar en krishanteringsplan vilken revideras årligen.
Under 2012 har ingen krishanteringsövning genomförts. Däremot genomgick ISP under våren en intensiv
medial bevakning och granskning, vilket betraktats
som en påfrestning (krishantering) då den påverkade
och involverade stora delar av myndigheten.
Efter att Säkerhetspolisen genomfört tillsyn av
ISP:s säkerhetsskydd, under senare delen av 2011,
har de påtalade bristerna avseende informationssäkerhet åtgärdats.

Resultatredovisning
ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och
kostnader fördelat på:
Återrapportering:
• Avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven
försvarsmateriel, produkter med dubbla användningsområden samt konventionen om förbud mot kemiska vapen,
• Myndighetens stöd och biståndsverksamhet utomlands,
• Den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras,
• Sanktionsverksamheten.

Verksamhetens totala intäkter och kostnader (tkr)
2012
Avgiftsbelagd verksamhet, varav:

Kostnader

Intäkter

Kostnader

24 594

29 514

22 406

27 121

Försvarsmateriel
Produkter med dubbla
användningsområden
Konventionen om förbud
mot kemiska vapen

Sjukfrånvaro (%)
2012

2011

2010

0,4

0,5

0,6

Extern finansiering:
Stöd och bistånd utomlands1

174

Anslagsfinansierad verksamhet:
Internationell verksamhet2
Personalomsättning (antal)
2012

2011

2010

Avgångar

2

1

3

Nyanställningar

3

2

3

Sanktionsverksamhet:
Sanktioner3
Artikel 30

2011

Intäkter

14 608

12 265

9 810

9 881

181

260

140

278

2 256

1 700

1 590
929

214
1 430

1 700

1 518
1 553

På grund av ett nytt redovisningssätt från och med 2009 går det ej att göra en jämförelse med tidigare år.
Redovisas separat och är avräknat från avgiftsbelagd verskamhet då intäkter och
kostnader är direktöverförda mot anslaget.
2
Anslagsfinansierad internationall verksamhet är ej specificerad i regleringsbrevet för
2012.
3
Sanktioner är från och med 2010 del av anslagsfinansierad verksamhet.
1

Könsfördelning (antal)
2012

2011

2010

Kvinnor

11

11

10

Män

12

11

12
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Finansiell redovisning
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2012

2011

Intäkter av anslag

1

29 291

27 121

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

1

1

174

486

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

3

Summa

49

14

29 515

27 622

-18 644

-17 737

-3 736

-3 547

-5 004

-4 487

-84

-109

-2 046

-1 743

-29 515

-27 622

0

0

25 484

23 709

-25 484

-25 901

0

-2 192

0

-2 192

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal

4

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader

5

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
VERKSAMHETSUTFALL
UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Saldo
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

22

6
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2012-12-31

2011-12-31

3 056

4 642

3 056

4 642

1 267

1 362

1 267

1 362

Tillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utveckling

7

Summa
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

8

Summa
FORDRINGAR
Fordringar hos andra myndigheter

9

445

426

Övriga fordringar

10

14 928

9 381

15 373

9 807

Summa
PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader

11

1 080

1 030

Övriga upplupna intäkter

12

24 813

22 915

25 894

23 945

-40 088

-9 858

-40 088

-9 858

2 530

2 314

Summa
AVRÄKNING MED STATSVERKET
Avräkning med statsverket

13

Summa
KASSA OCH BANK
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank

0

0

Summa

2 530

2 314

SUMMA TILLGÅNGAR

8 031

32 212

Kapital och skulder
MYNDIGHETSKAPITAL
Statskapital
Balanserad kapitalförändring

14
15

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

282

282

0

25 104

0

-2 192

282

23 194

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

32

Summa

8

32

Summa

SKULDER M.M.
Lån i Riksgäldskontoret

17

4 041

5 883

Skulder till andra myndigheter

18

554

509

697

644

19

327

316

5 619

7 351

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa
PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

2 122

1 634

Summa

Upplupna kostnader

2 122

1 634

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

8 031

32 212
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag (tkr)

Not

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl. regleringsbrev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

21

998

29 291

-127

30 161

-29 424

737

998

29 291

-127

30 161

-29 424

737

Beräknat
belopp

Inkomster

Avgifter för statskontroll av
krigsmaterieltillverkning

25 000

25 484

Summa

25 000

25 484

Uo 5 1:5 Ramanslag
ap 1. Inspektionen för
strategiska produkter
Summa

Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel (tkr)

Not

2527 001
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
(Belopp i tusental kronor där ej annat anges. Summeringsdifferenser kan förekomma.)

Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF)
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande
10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
						

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2011, 523 tkr, har år 2012 minskat med 133 tkr.

Övergångseffekter till följd av nya regler i anslagsförordningen
Enligt 13 § anslagsförordningen (2011:223) ska inkomster från avgifter och andra liknande ersättningar redovisas det
budgetår som intäkterna hänför sig till från och med år 2012. Övergångseffekten består av periodiseringar som har
gjorts tidigare år och som inte redovisats mot inkomststtitel och har påverkat Avräkning statsverket och Balanserad
kapitalförändring för år 2012 med 22 912 tkr.			

VÄRDERINGSPRINCIPER
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner
och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår
till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den
månad tillgången tas i bruk. 			

Tillämpade avskrivningstider
3 år
5 år
10 år

Datorer, öppen miljö och sluten miljö, immateriella tillgångar, säker elektronisk kommunikation
Immateriella tillgångar, ärendehanteringssystem, kontorsmaskiner, elektriska apparater
Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till de belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. 		

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Ersättningar och andra förmåner

			
EXPORTKONTROLLRÅDET
					
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag

Ersättning

Torbjörn Björlund

16

Ledamot i Norrköpings Hamn och Stuveri AB.

Carina Adolfsson Elgestam

18

Ledamot i Länsstyrelsens Insynsråd Kronoberg och Vidavision AB.

Annicka Engblom

13

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

		
Mikael Jansson
16
Ledamot i Sveriges riksdag och PAKS (riksdagens författardagar).
Ordförande i Sverigedemokraterna Göteborg (partidistrikt).
Ersättare i Sverigedemokraterna Riks (parti).

		
Lars Johansson
16
Ledamot i Näringsutskottet, Socialdemokratiska riksdagsgruppen och Trafikutskottet.
Ordförande i Komunleasing AB, Göteborg Stad och Samhällsföreningen för båthhamnen L:a Askerön

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

0

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

Göran Lennmarker

13

President i OSCE:s parlamentariska församling.
Ordförande i Riksdagens utrikesutskott, Riksdagens sammansatta konstitutions- och utrikesutskott
och Regeringens försvarsberedning.
Ledamot i Utrikesnämnden, Riksdagens krigsdelegation och UD:s folksrättsdelegation.
			

Kerstin Lundgren

0

Svenska institutets styrelse i Alexandria.
		

Valter Mutt

9

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

		
Lennart Rohdin
16

Ledamot i AB Storstockholms Lokaltrafik och Vaxholms Ångfartygs AB.
		

Caroline Szyber

18

Ledamot i ActionAids, Domstolsverkets Insynsråd och
Kristdemokraternas Internationella Centrums styrelse.
Ordförande i Stockholms stads distriktsstyrelse.

Tone Tingsgård

16

Ledamot i Statens inspektion för underrättelseverksamhet.
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TEKNISK-VETENSKAPLIGA RÅDET
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag
Henrik Friman

Ersättning
0

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

Eva Lindencrona, direktör

0

Ledamot på FOI.
			

Björn O. Nilsson, direktör

3

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

Martin Rantzer, avdelningschef

1

Ordförande i Santa Anna IT Research Institute och Verksamhetsråd Säkerhet inom SICT.
Medlem i KBM:s IT-säkerhetsråd.

Erik Johan Sandewall, professor

0

Vice preses för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Nils Svartz, överdirektör

3

Ledamot i Folk och Försvar, Sveriges Standardiseringsråd, Svenska Elstandadiserings Kommitten,
Rekryteringsmyndighetens Insynsråd
		

Carl Naumburg

1

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

		
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE / STYRELSEUPPDRAG				

Lön

Generaldirektör Andreas Ekman Duse

878

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.
		

Stf generaldirektör Jan-Erik Lövgren

801

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.
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Noter
RESULTATRÄKNING
(tkr)
NOT

1

2012

2011

Intäkter av anslag

29 291

27 121

Summa

29 291

27 121

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

1

Summa

1

1

49

14

0

0

49

14

12 190

11 153

6 454

6 584

18 644

17 737

1

3

78

105

5

1

84

109

Avgiftsfinansierad verksamhet, uppbörd (-) underskott (+) överskott

0

-2 192

Summa

0

-2 192

INTÄKTER AV ANSLAG

Summa ”Intäkter av anslag” (29 291 tkr) skiljer sig från summa
”Utgifter” (29 424 tkr) på anslaget Uo 5 1:5. Skillnaden (-133 tkr)
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009.
Denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i
resultaträkningen.
Not

Not

2

3

INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

FINANSIELLA INTÄKTER
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not

4

KOSTNADER FÖR PERSONAL
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
Minskning av övriga kostnader för personal beror främst på minskade
pensionskostnader.

Not

5

FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not

28

6

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

ÅRSREDOVISNING 2012

Resultatredovisning

(tkr)
Not

7

2012-12-31

2011-12-31

12 500

11 060

88

1 440

-594

0

Summa anskaffningsvärde

11 994

12 500

Ingående ackumulerade avskrivningar

-7 858

-6 411

Årets avskrivningar

-1 674

-1 447

594

0

-8 938

-7 858

3 056

4 642

7 442

7 399

277

43

-1 431

0

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

8

MASKINER, INVENTARIER, INSTALLATIONER M.M.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde

6 288

7 442

-6 080

-5 784

-372

-296

1 431

0

-5 021

-6 080

1 267

1 362

Fordran ingående mervärdesskatt

445

426

Summa

445

426

14 917

9 381

11

0

14 928

9 381

824

822

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

Not

9

10

FORDRINGAR HOS ANDRA MYNDIGHETER

ÖVRIGA FODRINGAR
Uppbörsfordringar
Övriga fordringar
Summa
Som följd av den nya avgiftsförordningen (2008:889) omfattas fler
företag, vilket medfört ett ökat antal fakturor samt svårighet att få in
avgiftsdeklarationerna i tid.

Not

11

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
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256

208

1 080

1 030

29

Resultatredovisning

(tkr)
Not

12

2012-12-31

2011-12-31

Upplupna intäkter avseende uppbörd

24 813

22 915

Summa

24 813

22 915

-9 383

-139

Justering ingående balans

-22 912

0

Redovisat mot inkomsttitel

-25 484

-25 901

18 039

16 657

-39 740

-9 383

-998

788

ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER

Årets fakturerade kostnader för uppbörd motsvarar inte i sin helhet ISP:s
kostnader. Avdrag har gjorts för de poster i regleringsbrevet och ISP:s
instruktion som finns angivna under not 21.
Not

13

AVRÄKNING MED STATSVERKET
Uppbörd
Ingående balans

Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde
Skulder avseende Uppbörd
ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

29 424

27 226

-29 291

-29 012

127

0

-738

-998

FORDRAN AVSEENDE SEMESTERLÖNESKULD SOM INTE HAR
REDOVISATS MOT ANSLAG
Ingående balans

523

629

-133

-106

390

523

0

0

18 114

16 717

-75

-60

-18 039

-16 657

0

0

-40 088

-9 858

Ingående balans, Statens konstråd

282

282

Utgående balans

282

282

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
ÖVRIGA FORDRINGAR/SKULDER PÅ STATENS
CENTRALKONTO I RIKSBANKEN
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken
Summa Avräkning med statsverket
Not
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STATSKAPITAL
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(tkr)
Not

15

2012-12-31

2011-12-31

Ingående balans

0

23 380

Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning

0

1 724

Saldo

0

25 104

2012-12-31

2011-12-31

BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

Förändringen mellan åren avser de övergångseffekter vid ändrade
redovisningsprinciper för avgifter och ersättningar som redovisas
mot inkomsttitel

BALANSRÄKNING
(tkr)
Not

16

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Not

17

Ingående balans

32

0

Årets förändring

-24

32

Utgående balans

8

32

5 883

5 859

365

1 605

-2 208

-1 581

Utgående balans

4 041

5 883

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

7 500

7 500

Arbetsgivaravgifter

336

292

Leverantörsskulder andra myndigheter

218

217

Summa

554

509

Personalens källskatt

327

316

Summa

327

316

1 898

1 483

224

151

2 122

1 634

LÅN I RIKSGÄLDSKONTORET
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar

Not

Not

Not

18

19

20

SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER

ÖVRIGA SKULDER

UPPLUPNA KOSTNADER
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

ÅRSREDOVISNING 2012
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Resultatredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Not

21

Uo 5 1:5 ap.1
Enligt regleringsbrevet disponerar Inspektionen för strategiska produkter en anslagskredit på 879 tkr.
Av anslaget ska minst 500 tkr användas för verksamheten enligt EG-förordningar om vissa sanktioner. Inspektionen
för strategiska produkter har använt 1 591 tkr.
Av anslaget får högst 1 700 tkr användas för verksamheten artikel 21 enligt Rådets Förordning EU 961/2010.
Inspektionen för strategiska produker har använt 929 tkr.
Anslaget är räntebärande.
Inspektionen för strategiska produkter får disponera 870 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s 3% av
föregående års tilldelning enligt regleringsbrevet.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2012

2011

2010

2009

2008

Beviljad

7 500

7 500

7 500

7 500

5 500

Utnyttjad

4 041

5 883

5 859

6 056

5 184

2 600

2 600

1 400

2 561

2 561

0

0

710

0

0

49

14

5

21

87

1

3

1

1

1

1

1

9

1

0

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

25 000

24 812

24 674

23 310

26 103

Avgiftsintäkter*

25 484

23 709

25 922

24 016

30 443

879

870

815

774

805

0

0

788

0

0

737

998

0

1 439

3 044

0

0

0

0

0

-

-

-

LÅNERAM RIKSGÄLDSKONTORET

KONTOKREDITER RIKSGÄLDSKONTORET
Beviljad
Maximalt utnyttjad
RÄNTEKONTO RIKSGÄLDSKONTORET
Ränteintäkter
Räntekostnader
AVGIFTSINTÄKTER
Avgiftsintäkter som disponeras
Övriga avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras

ANSLAGSKREDIT
Beviljad
Utnyttjad
ANSLAG
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat
Bemyndiganden

Ej tillämpligt

PERSONAL
Antalet årsarbetskrafter (st)

23

22

22

21

21

Medelantalet anställda (st)

23

22

22

21

20

1 191

1 171

1 237

1 221

1 375

Driftkostnad per årsarbetskraft
KAPITALFÖRÄNDRING**
Årets

0

-2 192

1 724

-6 511

5 116

Balanserad

0

25 104

23 380

29 891

22 234

* Avgiftsintäkter är justerade för år 2009.
** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring år 2010 är enbart saldo från upbördsverksamhet.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning. 		
Stockholm 2013-02-21			
				
						
Generaldirektör Christer Ahlström
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En ansvarsfull kontroll av strategiska produkter
– vårt bidrag till en säkrare värld.

Inspektionen för strategiska produkter
Box 70252, 107 22 Stockholm | Besök: Klarabergsviadukten 90 | Tel: 08-406 31 00 | Fax: 08-20 31 00 | Webb: www.isp.se
Årsredovisningen kan laddas ner från vår webbplats.

