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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. Vid varje kapitel finns en hänvisning till berörda paragrafer i förordning (SFS 2010:1101) med
instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
medan samtliga mål och återrapporteringskrav enligt
regleringsbrevet är markerade med fetstil.
För att stödja resultatredovisningens mål och
återrapporteringskrav lämnas även en redovisning
med kommentarer som behandlar organisation,
ekonomi och personal i förhållande till verksamhetens resultat.

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 2009 och
2010 års siffror oftast som jämförelsetal. Om inte
annat anges redovisas alla siffror i tusentals kronor,
förkortat 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
ISP har genomfört tillsynsbesök med utgångspunkt
från tillsynsplanen för 2007–2011. Fokus ligger på att
höja kvaliteten på företagens och enskildas förmåga
till egenkontroll. Ny tillsynsplan kommer att utarbetas under 2012.
Under året har ISP genomfört 17 tillsynsbesök
hos företag inom försvarsmateriel (FM) och produkter
med dubbla användningsrområden (PDA) (29 besök
2010 och 34 besök 2009). 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 ett tillsynsbesök inkluderat eller enbart avsett referensvapen.
Under 2011 har antalet tillsynsbesök vid FMföretag omprioriterats på grund av planerad tjänstledighet samt till förmån för förberedelser avseende
certifiering av mottagande företag enligt direktiv
(2009/43/EG) om överföring av krigsmateriel inom
gemenskapen. Direktivet beslutades under året och
förändring av lag (1992:1300) om krigsmateriel följde
på införandet av det.
Vid de tillsynsbesök som genomfördes under
2011 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.
Sedan flera år tillbaka har ISP konstaterat att
de anmälningar som gjorts mot företag som bryter
mot lagstiftningen inom exportkontroll inte har lett
till åtal beroende på att ärendena inte prioriterades. Sedan 2009 handlägger Åklagarkammaren för
säkerhetsmål anmälningar om brott mot krigsmateriellagen, lagen om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och tekniskt bistånd samt
lagen om vissa internationella sanktioner. Ur ISP:s
synvinkel var detta ett första steg mot att säkerställa
en ansvarsfull exportkontroll, med förhoppningen att
anmälningar ska medföra att åtal väcks med fällande
dom som resultat. Bristen gällande påföljder riskerar
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annars att urholka den svenska exportkontrollen.
Arbetet med påföljder är pågående och ISP har
bl.a. föreslagit regeringen att få rätten att meddela
beslut om sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna är
avsedda att användas i fall som inte fordrar någon
mer omfattande utredning och innebär ett enklare
och snabbare beivrande av regelbrotten. De har
också den fördelen att de förutom fysiska personer
även kan åläggas juridiska personer.

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
interna eller externa revisionstillfällen så att företagen
på egen hand kan höja kvaliteten på exportkontrollen.
ISP har under 2011 fortsatt att särskilt kontrollera
små och medelstora företags egenkontroll.

Kunskapsutbyte, utbildning och samordning
ISP har haft kunskapsutbyte med den tyska kontrollmyndigheten (BAFA) avseende införandet av rutiner
mm för certifiering enligt direktiv (2009/43/EG).
För att bättre kunna samordna ISP:s och polismyndigheters tillsyn avseende vapenhantering sker
en kontinuerlig samverkan.

Globala tillstånd avseende PDA
Under 2011 har 15 företag innehaft globalt exporttillstånd (22 företag 2010 och 20 företag 2009). Ett
globalt exporttillstånd innebär att vissa delar av
kontrollansvaret läggs på exportören (t.ex. att ta in
slutanvändarintyg). För att detta ska kunna ske måste
ISP försäkra sig om att exportören har relevanta rutiner och verktyg för exportkontroll. Därför genomför
ISP i regel ett tillsynsbesök hos exportören innan ett
globalt tillstånd utfärdas. Under 2011 gjordes inga
tillsynsbesök inför utfärdande av globalt tillstånd då
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företagen som ansökte om ett globalt exporttillstånd
redan haft tillsynsbesök från ISP (0 besök 2010 och 9
besök 2009).

Gemenskapens generella exporttillstånd
Exportörer som nyttjar gemenskapens generella exporttillstånd EU001 ska senast 30 dagar efter första
nyttjandet av tillståndet underrätta ISP om detta. 18
företag anmälde användning av EU001 under 2011
(14 företag 2010 samt 17 företag 2009). De flesta av
dessa står redan under ISP:s tillsyn. Genom registreringskravet får ISP fram uppgifter om och i vilken
omfattning tillståndet nyttjas och på sikt kan dessa
anmälningar ge ett utökat underlag för tillsynsverksamheten. ISP avser att undersöka om dessa anmälningar verkligen görs i samverkan med Tullverket då
de kan bistå ISP med information om företag som
exporterar kontrollerade produkter under EU001.
Från och med den 7 januari 2012 utökas de EUgemensamma generella tillstånden till sex stycken.
Kostnader avseende tillsyn
2011

2010

Kostnad per besök (kr)

27 588

54 000

Kostnad per dag (kr)

2 485

7615

Arbetsdagar (antal)

111

205

Total kostnad (tkr)

469

1 561

Kostnaderna inkluderar förarbete, tillsynsarbete, resekostnader och efterarbete.

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:
• 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.
Uppdrag:
• ISP ska löpande under året bistå utredare och Regeringskansliet i arbetet för att säkerställa att Sverige uppfyller
Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av
villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen (det s.k. ICT-direktivet).
• ISP ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader,
dels med uppdatering av förändringarna i regelverken för
2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den
tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Ärendehantering
ISP har genom att följa upp handläggningstiden för
olika tillståndstyper ökat fokuseringen på kvalitetsmätning gentemot företagen. Av tabellen på nästa
sida framgår utvecklingen avseende inkomna och
avgjorda ärenden fördelat på tillståndstyper.
Under 2011 har antalet inkomna ärenden ökat
något. Genomströmningstiderna har varit i stort sett
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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).
Denna redovisning som ISP gör till regeringen finns i
regeringsskrivelsens avsnitt ”Viktiga tendenser inom
svensk och internationell exportkontroll”.

Förenklingar och förbättringar
ISP genomför ett löpande arbete med förenklingar
för företagen. I april 2011 driftsattes myndighetens nya IT-stöd fullt ut. Stöden, ett internt system
för ärendehanteringen och ett verktyg för företag,
hanterar därmed även ansökan om utförseltillstånd.
Därmed kan företagen ansöka elektroniskt avseende
de flesta ärendetyperna medan ISP internt kan
behandla dessa helt och hållet i ett elektroniskt flöde.
Det interna systemet har även kompletterats med ett
elektroniskt arkiv.

Nationell myndighetssamverkan
ISP har under året fortsatt etablerat samverkan med
Försvarsexportmyndigheten, FXM. Under hösten
har en förnyad utbildning av nyanställda vid FXM
avseende exportkontroll genomförts.
Vidare har ISP biträtt FXM genom stöd vid en
senatorsutfrågning i Brasiliens senat angående exportkontrollrelaterade frågor i samband med företags
offert avseende JAS Gripen.
ISP har även initierat en översyn av klassificeringsuppgifter i FMV:s IT-system för grund- och förvaltningsdata (FREJ) 2011-11-24, dnr 2011-5.1-0187
med anledning av ändrad kontrollista 2012-06-30.

Informationsutbyte
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 365 avslag från
EU-länder samt informerat om 5 svenska avslag. För
exportkontrollregimerna hanteras denna information
via speciella databaser.
ISP har vidare haft bilaterala informationsutbyten med Norge, Frankrike, Storbritannien, Tysk-
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Tillståndstyper FM

2011

2010

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

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

oförändrade utom avseende tillverkningstillstånd där
en förbättring skett. Avseende anbudsunderrättelser
har genomströmningstiden ökat, detta beror på att ISP
under året har infört ökade krav på underlag.

2009

Klassificeringar

31

33

2

35

31

4

56

56

4

Tillverkningstillstånd

68

68

5

60

73

5

99

94

8

Förhandsbesked

15

20

2

22

19

7

27

34

4

Anbudsärenden

264

257

7

222

222

0

300

314

0

Utförseltillstånd

1306

1303

34

1177

1175

31

1152

1168

29

Licens- och
samarbetsavtal

46

46

0

33

37

0

57

55

4

Sekretessärenden

29

29

0

15

15

0

0

0

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 (%)
2011

2010

2009

Ärendetyp

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

Klassificering

48

58

53

75

52

70

Tillverkningstillstånd

39

64

25

53

44

64

Anbudsunderrättelser

62

88

83

94

84

96

Utförseltillstånd

87

94

86

92

86

91

< 1 mån

< 3 mån

< 1 mån

< 3 mån

< 1 mån

< 3 mån

91

96

88

95

60

82

Avtal
Förhandsbesked1

> 3 mån

> 3 mån

> 3 mån

43

59

53

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

land och USA. Under året har dock inget utbyte
skett med Sydafrika och Australien. Vidare har ISP
deltagit aktivit 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.

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
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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
ISP ska enligt 6 § förordningen (2008:889) om
finansiering av verksamheten vid Inspektionen för
strategiska produkter ta ut en årlig avgift av den som
har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel enligt lag (1992:1300) om krigsmateriel.
Avgifterna grundas på avgiftsdeklarationer för år
2010, vilka redovisas av företagen 2011. FM-företag
betalar 57 % av ISP:s kostnader för 2010 jämfört
med 54% för 2009 samt 23 % för 2008.
Ökningen från och med 2009 beror på införandet
av nya beräkningsprinciper (SFS 2008:889). Ökningen för FM-företag korresponderar med motsvarande
minskning för PDA-företag.

Uppdrag – Bistå Tillväxtverket
Uppdrag:
• ISP ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket
i mätningarna av företagens administrativa kostnader,
dels med uppdatering av förändringarna i regelverken för
2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den
tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

ISP har deltagit i Tillväxtverkets arbete genom att
ta fram en rapport (dnr 04309/2009) om företagens
administrativa kostnader för 2009 och prognos för
2010. Då Tillväxtverkets uppdrag avslutades under
2010 har ISP inte gett något bistånd under 2011.

Kostnader avseende tillståndsprövning FM (tkr)
Summa

2011

2010

11 647

12 204

Uppdrag – ICT-direktiv
Uppdrag:
• ISP ska löpande under året bistå utredare och Regeringskansliet i arbetet för att säkerställa att Sverige uppfyller
Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av
villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen (det s.k. ICT-direktivet).

Under våren har ISP haft regelbundna möten och
informella kontakter med Regeringskansliet inför
propositionen (2010/11:112) ”Genomförande av
direktiv om överföring av krigsmateriel”.
Propositionen beslutades av riksdagen den
19 maj, därefter publicerades ändring om lag
(1992:1300) och förordning (1992:1303) den 30 juni i
år. Ändringarna gäller från 30 juni 2012.
ISP har under året även deltagit i kommissionens
tredje möte med kommittén för direktivet (artikel 14),
redovisat 2011-12-20, dnr 2011-6.3-0031. ISP har
aktivt medverkat i undergruppens arbete avseende
kommissionens förslag till Certider, ett IT-system för
redovisning av certifierade företag.
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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.
• Genomfört arbete avseende kontakter med universitet
och högskolor.
• Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen
och deltagande i PSI.

Tillståndstyper
PDA
Utförseltillstånd,
globala och
individuella, samt
sanktioner,
varav:

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

2010

2009

34

1046

1029

49

786

788

32

336

18

344

337

12

227

230

5

6

6

0

4

4

0

1

2

0

NSG

20

20

0

21

26

0

49

45

5

WA

602

620

5

476

473

23

406

406

20

Sanktioner

180

183

11

193

180

14

83

86

1

0

0

0

8

9

0

20

19

1

MTCR

Icke-kontrollerade
produkter

1150 1165

Avgjorda

Inkomna

Balans

2011

342

AG

Catch-all-ärenden
Avslag
(denials)
Produktförfrågan,
varav:
PDA

2

4

14

13

3

10

182

180

2

161

170

0

160

166

9

182

180

2

161

170

0

160

166

9

Sanktioner
Förhandsbesked,
varav:

226

222

11

229

239

7

2201

221

18

Vidtagna åtgärder för en fortsatt effektivisering av handläggningsprocessen

PDA

104

95

10

69

76

1

771

82

8

Sanktioner
Iran

122

127

1

160

163

6

141

137

92

Genom införandet av det nya ärendehanteringssystemet och tillhörande verktyg för företagen har
handläggningen av ärenden effektiviserats och en
förutsättning för företag att utveckla och förenkla
sin administration avseende exportkontroll skapats.
Vidare har ISP infört en mindre omorganisation i
syfte att effektivisera handläggningen liksom att skapa
bättre redundans i organisationen.
ISP ser idag begränsade möjligheter att i större
utsträckning utnyttja s.k. globala tillstånd för företag, vilket skulle kunna förenkla arbetet avsevärt.
Anledningen till detta är att ett sådant ökat ansvar
på företagen måste åtföljas, utöver en ökad tillsynsverksamhet, av utökade sanktionsmöjligheter för ISP
gentemot de företag som inte efterlever villkoren i
tillstånden. ISP har hemställt hos regeringen om att
erhålla sådana sanktionsmöjligheter och frågan är
under beredning i Regeringskansliet.

Sanktioner
Nordkorea

2

2

142

14

Ärendehantering
Vid handläggning av ärenden rörande export av
PDA ska bl.a. de förpliktelser och åtaganden Sverige
har accepterat i egenskap av medlem i de olika
exportkontrollregimerna beaktas. Härutöver har
ISP att pröva ärenden rörande export av PDA i
enlighet med gällande EU-förordning av vilken bl.a.
framgår att en medlemsstat ska undersöka om någon
annan medlemsstat har meddelat ett avslag för en i
allt väsentligt identisk export. Inhämtning av denna
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Avgjorda

Inkomna

Inkomna och avgjorda ärenden samt balans för PDA (antal)

Frisläppande av
frysta tillgångar

0

0

0

1

3

0

Anmälan enl.
artikel 21

194

194

0

77

77

0

Tillstånd enl.
artikel 21

453

452

3

151

149

2

2

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.
1
Ett ärende var felregistrerat och har räknats bort i tabellen.

information görs som en av de första åtgärderna i
handläggningen av både förhandsbesked och exporttillstånd och kontroll av avslag från andra EU-medlemsstater har förenklats genom att ISP under våren
2011 anslutit sig till EU:s databas för avslag (denial).
Antalet PDA-ärenden har fortsatt att öka under
2011 med ca 10 %. Vidare har antalet förfrågningar
om förhandsbesked avseende PDA ökat medan förhandsbeskeden avseende Iran minskat med motsvarande ärendemängd. Den totala tillströmningen av
förhandsbesked är därför i stort oförändrad. Förklaringen till ökningen av PDA-ärenden, såväl exporttillstånd som förhandsbesked, står att finna i dels en
ökad medvetenhet avseende exportkontroll till följd
av mediabevakningen av sanktionerna mot Iran, dels
en ökad vaksamheten hos speditörer som grundar
sig i Tullverkets ökade krav om kunskap om det gods
som ska transporteras. Ytterligare en förklaring kan
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Resultatredovisning

vara att ISP:s fortsatta informationsinsatser i syfte
att öka medvetenhetsgraden hos svenska företag
avseende deras ansvar. Detta har lett till att fler
företag har fått insikt om sina skyldigheter vad gäller
exportkontroll. I flera fall kan ISP även konstatera
att företag har kontaktat ISP för att få kunskap om
exportkontrollregelverket med hänsyn till att finna
nya exportmarknader för sina produkter.
Utöver antalet inkomna ärenden har förfrågningar via telefon eller e-post från företag i allt större
utsträckning ökat. Dessa förfrågningar ”för säkerhet
skull” rör främst export till Iran men de ökar även
för andra exporter. Orsaken till denna ökning torde
bero dels på den utökade mediala rapporteringen om
sanktioner, dels på de informationsinsatser som ISP
genomfört under året, inklusive att ISP:s medarbetare deltar i seminarier som anordnas av andra
initiativtagare.
Handläggningstider för PDA-ärenden (%)
2011
Ärendetyp

2010

2009

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

Produktgenomgång

78

86

70

87

60

76

Förhandsbesked

31

64

29

59

41

52

Utförseltillstånd

59

76

79

92

73

85

Under året har ISP medverkat i en PSI-övning
som arrangerades av FOI. Övningen genomfördes
med observatörer från övningsledningen på plats hos
respektive myndighet för att observera agerande och
rutiner.

Avgiftsfördelning för PDA-företag
ISP ska enligt 6 § förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer produkter som står under ISP:s tillsyn
enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter
med dubbla användningsområden och bkistånd.
Avgifterna grundas på avgiftsdeklarationer för år
2010, vilka redovisas av företagen 2011. PDA-företag
betalade 42 % av ISP:s kostnader för 2010 jämfört
med 45 % för 2009 samt 77 % för 2008.
Minskningen från och med 2009 beror på införandet av nya beräkningsprinciper (SFS 2008:889).
Minskningen för PDA-företag korresponderar med
motsvarande ökning för FM-företag.
Kostnader avseende tillståndsprövning PDA (tkr)
Summa

2011

2010

9 498

8 834

Nationell myndighetssamverkan
ISP har sedan lång tid ett väl fungerande samarbete
med andra berörda myndigheter på icke-spridningsområdet, inkluderande PSI. Detta sker genom
bilaterala kontakter med berörda myndigheter och
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. Detta samarbete har under året t.ex. resulterat
i att ISP medverkat i en rad tulloperationer på
bl.a. Arlanda där viss export har granskats på plats.
Samarbetet har kompletterats med ett strategiskt
råd, Samverkansrådet, på ledningsnivå med ISP:s
generaldirektör som ordförande. Detta för att ytterligare effektivisera icke-spridningsarbetet och samla
resurser för den operativa verksamheten myndigheterna emellan. Genom den nya signalspaningslagen
har dock samarbetet med FRA begränsats genom
att ISP inte längre ges möjlighet att inrikta FRA:s
signalspaning.
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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)…

OPCW har under 2011 genomfört två inspektioner
i Sverige (dnr 2011-4.1-0001 och 2011-4.1-0002).
En av dessa inspektioner var en så kallad OCPFinspektion (Other Chemical Production Facilities)
hos ett företag med produktion av diskreta organiska
kemikalier. Den andra inspektionen var vid FOI i
Umeå. Vid inspektionerna framkom endast fåtalet
avvikande uppgifter av administrativ karaktär.
Inspektioner och företagsbesök (antal)

Återrapportering:
• En förteckning över de svenska företag som är deklarationspliktiga enligt Konventionen om förbud mot kemiska
vapen.

2011

2010

2009

Inspektioner från OPCW

2

2

3

Företagsbesök från ISP

0

0

0

Nordisk-baltiskt nätverk
Deklarationspliktiga företag
Av de 28 företag som inkommit med deklarationer
för 2011 är totalt 26 deklarationspliktiga enligt kemvapenkonventionen. Av dessa företag är 24 dessutom
inspektionspliktiga och kommer därmed att avgiftsbeläggas.
Att antalet deklarationspliktiga företag minskar
beror delvis på att företagen frångår produktion och
användning av, enligt kemvapenkonventionen, kontrollerade kemikalier och delvis på att ISP påbörjat
en informationsinsats i syfte att tydliggöra vad som är
deklarationspliktigt.
Hanteringen av ISP:s deklarationer till OPCW
görs med hjälp av av IT-verktyget EDNA (Electronic
Deklarations Tool for National Authorities). En förteckning över deklarationspliktiga företag hanteras i
detta verktyg och rapporteras vidare till OPCW (dnr
2011-4.2.2-0002).

Under våren 2011 deltog ISP på ett möte för det
nordisk-baltiska nätverket för nationella myndigheter. Danmark stod som värd för mötet och på
plats fanns även representanter från Norge, Danmark, Finland, Litauen, Lettland och Island. Mötet
handlade om ny dansk lagstiftning, inspektioner samt
aktuella frågor för OPCW.

Avgiftsförordning för CWC-företag
Inspektionspliktiga företag betalar enligt 14 § förordning (2008:889) en årlig avgift till ISP för finansiering
av verksamheten. CWC-företag har för år 2010
betalat 1,07 % av ISP:s kostnader jämfört med 1,4 %
år 2009. Före 2009 betalades ingen avgift.
Kostnader avseende kemvapenkonventionen (tkr)
Summa

2011

2010

259

218

Deklarationer (antal)

12

2011

2010

2009

Industrideklarationer till ISP

28

34

41

Deklarationer till OPCW

26

26

26

ÅRSREDOVISNING 2011

Resultatredovisning

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
Som ett led i nationell outreach har ISP under året
fortsatt arbetet med att informera och etablera ett
långsiktigt samarbete med universitet och högskolor
kring icke-spridningsfrågor. Under året har ISP bl.a.
träffat högskolekanslern för att informera om myndighetens arbete. ISP har inte besökt några universitet eller högskolor under året.
Vidare har ISP inom ramen för EU:s projekt
”The long term programme (LTP)” informerat om
exportkontroll och sanktioner, med ett särskilt avsnitt
gällande teknikspridning och undervisning, vid ett
Malaysiskt besök på myndigheten under året.
ISP koordinerar även informationsaktiviteter
gällande företag, högskolor och universitet i Samverkansrådet (SVR).

Informationsverksamhet
För att öka förståelsen för ISP:s verksamhet och har
det genomförts en rad informationsaktiviteter under
året, t.ex. seminarier, föreläsningar, utbildningar,
utskick och förbättrad webbplats.
ISP arrangerar årligen ett exportkontrollseminarium som riktar sig till företag som exporterar
försvarsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden. Syftet är att informera företagen om
nyheter inom exportkontrollområdena, och att ge
utrymme för företagen att ställa frågor direkt till ISP.
Vid 2011 års seminarium låg tonvikten på nyheter
inom FM-området och det nya ICT-direktivet. Till
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detta seminarium var Iciar Rodrigues Martinez från
Europeiska kommissionen inbjuden att föreläsa om
direktivet ur ett EU-perspektiv.
En av ISP:s viktigaste kanaler för att sprida kunskap och göra verksamheten öppen och tillgänglig är
webbplatsen. Där finns till exempel information om
ISP:s uppdrag och arbete, information och material
riktade till berörda företag samt nyheter och statistik.
Arbetet med framtagandet av ett nytt företagsverktyg
för elektronisk ärendehantering, Kundwebben, blev
klart fullt ut i april 2011. De företag som har varit
anslutna till myndighetens tidigare verktyg har flyttats över till det nya verktyget och för att öka antalet
anslutna företag har Kundwebben marknadsförts via
utskick, seminarier, företagsmöten och webbplats. En
särskild broschyr har även tagits fram i samband med
marknadsföringen. Antal företag som är anslutna till
Kundwebben vid slutet av 2011 är nästan dubbelt så
många som i början av året.
I samband med att ISP fick ett utökat ansvarsområde gällande sanktioner mot Iran har informationsarbetet kring detta fortsatt under 2011 genom
en nära dialog med företag, banker och finansiella
institutioner.
För att hjälpa nya företag att förstå vad som
gäller vid en export av PDA har ISP tagit fram en
broschyr inom området som finns att ladda ner från
myndighetens webbplats.
Vidare har ISP föreläst hos Exportkontrollföreningen i samband med deras certifiering av exportkontrollhandläggare. Utöver detta har ISP besvarat
frågor från media, företag och allmänheten samt
medverkat i en rad debatter och reportage i radio, tv
och tidningar.
Kostnader avseende nationell myndighetssamverkan och outreach (tkr)
Summa

2011

2010

533

2 259

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).

Nya uppdrag
Under 2011 har hantering av sanktioner mot Libyen,
Syrien och Vitryssland tillkommit ISP:s uppdrag.
Inom sanktionsregimerna mot dessa länder ska ISP
pröva undantag från förbud mot export rörande
utrustning som kan användas för internt förtyck samt
tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd
beträffande sådan utrustning, alternativt att pröva
undantag från förbud mot export av varor eller teknik som förtecknas i EU:s militära lista.
Sedan tidigare hanterar ISP sanktioner mot
Burma, Guinea, Iran, Libanon, Liberia, Nordkorea,
och Somalia.

Erfarenheter och slutsatser från prövningen av
sanktionsärenden
Det finns ett stort intresse och behov hos svenska exportörer och finansiella institutioner att erhålla information om sanktionernas innebörd, tillämpning och
riktlinjer samt om exportkontroll och icke-spridning
i sin helhet. Detta avspeglar sig bl.a. i den fortsatta
ökningen av frågor via e-post och telefon.
Företagen påverkas både operativt och administrativt när det införs sanktioner. I vissa fall berörs företag
som tidigare inte varit i kontakt med ISP, då deras
produkter inte varit under kontroll. Detta innebär att
dessa företag måste införa nya exportkontrollrutiner
samt utbilda och informera sin personal vilket i sin tur
kan medföra nya administrativa kostnader. I och med
de utökade finansiella restriktionerna mot Iran omfattas även finansiella institutioner i allt större grad.
Härutöver kan konstateras att den ökade användningen av riktade sanktioner där beslut tagits om rena
exportförbud avseende vissa produkter samt att fler
personer och entiteter förs upp på förbudslistor har
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medfört ett merarbete för ISP. Någon särskild myndighet finns inte utsedd att tolka denna typ av förbud
utan dessa ska ytterst hanteras av behörig domstol. ISP
har emellertid så långt det är möjligt biträtt företagen
då dessa inte har någon annanstans att vända sig.

Myndighetssamverkan
I tillståndprövningen sker ett nära samarbete med
främst FOI och FRA när det gäller den tekniska analysen av produkten samt stöd från Säpo och MUST
rörande bedömningen av slutanvändaren. Genom
att ISP inte längre får inrikta FRA:s signalspaning
medför detta en försvårande omständighet att erhålla
relevant underrättelseinformation.
De finansiella restriktionerna som infördes mot
Iran i slutet av 2010 har medfört att ISP:s samarbete
med främst FI intensifierats. Vidare har det samarbete med andra medlemsstater inom EU samt med
våra nordiska grannländer som inleddes under 2010
fortsatt att utvecklas.

Prövning av ansökan om exporttillstånd
Vid prövning av exportärenden bedöms produkten,
slutanvändaren och slutanvändningen. Kontroll om
annan EU-medlemsstat har avslagit liknande export
görs initialt. En bedömning om exporten eller finansieringen av exporten eventuellt skulle strida mot
sanktionsbestämmelserna i rådets förordningar om
restriktiva åtgärder mot sanktionerade stater görs
därefter. Härutöver beaktas även risken att produkten
inte används 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 för att
kränka mänskliga rättigheter beaktas också.
De utökade sanktionerna mot Iran i oktober
2010 har under 2011 medfört en ökning av inkomna
ärenden med ca 10 %. En orsak till ökningen är att
det finns en större medvetenhet hos exportörer samt
det faktum att vissa speditörer, fraktföretag, finansiella
institutioner m.fl. kräver klartecken från ISP att exporten inte står i strid med sanktionerna innan de åtar sig
uppdrag, främst mot Iran. Statistiken återspeglar dock
inte hela verkligheten då många ärenden klaras av
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Anmälan och ansökan vid finansiella transaktioner – artikel 21
ISP har till uppgift att motta anmälningar och att
pröva ansökningar om tillstånd att överföra tillgångar
till och från Iran och iranska enheter från banker och
andra finansiella institut. Detta övervakningssystem
syftar till att undvika att transaktionerna bidrar till
Irans kärntekniska verksamhet, till utveckling av
vapenbärare för kärnvapensystem eller till något
som är förbjudet relaterat till restriktioner mot den
iranska energisektorn. Systemet kartlägger även
betalningsflöden till och från iranska intressen. I och
med behovet av att säkert kunna överföra medel för
redan genomförd export till Iran, var ärendeantalet
inledningsvis högt i slutet av 2010.
Uppdraget har medfört en ökad mängd ärendehantering, administrativt arbete, informationsarbete
och kontakter med företag, privatpersoner och finansiella institutioner. Prövningen av ansökningar om
förhandstillstånd kräver en mer omfattande utred-
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Handläggningstider för sanktionsärenden (%)
2011
Ärendetyp

2010

2009

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

<2v

< 1 mån

Utförsel

72

87

70

87

79

83

Förhandsbesked

34

72

50

77

33

63

Produktförfrågan

36

64

58

83

-

-

Frisläppande av
frysta tillgångar

0

0

0

100

29

64

Ärenden enl.
artikel 21

83

87

66

100

Tillståndstyper

2011

2010

Balans

Avgjorda

Inkomna

Balans

Avgjorda

Inkomna

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

Under året har det inte inkommit något ärende gällande prövning av frisläppande av frysta tillgångar.
Vid tillståndsprövningen för frisläppande av frysta
tillgångar ska följande villkor vara uppfyllda; att
tillgångarna ska användas som betalning för förfallet
avtal ingånget före sanktionsdatum, att avtalet inte
bidrar till tillverkning av materiel och teknik belagd
med exportförbud enligt bilaga I-VI i förordning
(EG) 428/2009, och att betalningen inte innebär att
tillgångarna ställs till förfogande för någon sanktionerad person eller enhet.
Trots att både FN och EU uppfört nya banker på
sanktionslistan under året har ärendemängden gått
ner. En förklaring kan vara de finansiella institutionernas ökade vaksamhet vad gäller samröre med
iranska banker samt det faktum att svenska banker
sedan en tid tillbaka inte accepterat rembursförfaranden vid export till Iran.

Avgjorda

Prövning av ansökan om frisläppande av
frysta tillgångar

ning medan handläggning av anmälningar är av mer
administrativ karaktär. Vidare bör påtalas att antalet
anmälningar och tillståndsansökningar till ISP varit
konstant under 2011 trots att antalet sanktionerade
iranska banker utökats samt att 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 transaktioner till och från Iran.

Inkomna

redan vid företagens initiala kontakt med ISP genom
främst telefon och e-post, men även i samband med
seminarier som ISP:s medarbetare deltar på.

2009

Utförsel

180

183

11

193

180

14

83

86

1

Förhandsbesked

122

127

1

160

163

6

143

139

91

141

14

2

Frisläppande av
frysta tillgångar

0

0

0

1

3

0

Anmälan enl.
artikel 21

194

194

0

77

77

0

Tillstånd enl.
artikel 21

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.
1
Ett ärende var felregistrerat och har räknats bort i tabellen.

Kostnader avseende sanktioner och artikel 21 (tkr)
2011

2010

Sanktioner

1 518

906

Artikel 21

1 553

156
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ANSLAGSFINANSIERAT

Deltagande i EU:s verksamhet

och exportkontrollregimer inklusive stöd till 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.

EU
Försvarsmateriel
Exportkontrollsamarbetet inom EU bedrivs idag
bl.a. inom COARM, den arbetsgrupp som behandlar konventionella vapen inom den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken. Inom gruppen sker
regelmässigt ett informationsutbyte där medlemsstaterna redovisar hur de har bedömt export till olika
destinationer. Under året har ISP ansvarat för två av
panelerna vid COARM:s möten med NGO:er.
ISP har under året 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. ISP har även
representerat Sverige i den kommitté som bildats för
att biträda EU-kommissionen för genomförandet av
direktivet. Den 11 januari 2011 publicerade kommissionen en rekommendation om certifiering av försvarsindustriföretag enligt artikel 9 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/43/EG.
ISP har vidare medverkat i kommissionens underarbetsgrupp för certifiering avseende utvecklingen
av ett IT-stöd för att publicera beslutade certifieringar hos medlemsstaterna.

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. En
viktig uppgift är att uppdatera kontrollistan som är
kopplad till förordningen.
Under året har gruppen sammanträtt åtta gånger
och bl.a. fortsatt diskussionerna avseende kommissio-
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nens förslag på att införa ytterligare EU-gemensamma generella exporttillstånd samt följt den rättsliga
proceduren för att införa relaterad förordningsändring. Ändringen som inför de nya tillstånden publicerades i EU:s Official Journal den 8 december 2011.
Gruppen har även följt den rättsliga proceduren för
att införa förordningsändringar i syfte att uppdatera
kontrollistan och här verkat för att 2009 och 2010
års regimuppdateringar kommer med. Gruppen har
också diskuterat kommissionens förslag till att förenkla proceduren för att uppdatera kontrollistan efter
regimuppdateringarna genom att ge kommissionen
delegerade befogenheter för detta.
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. Även i denna arbetsgrupp stöder ISP Regeringskansliet med sin sakkunskap och erfarenhet från
arbetet med tillståndsprövning och licensiering.
Under året har gruppen sammanträtt nio gånger,
varav ett möte hölls gemensamt med tullens kommissionsarbetsgrupp.
Under året har gruppen bevakat utvecklingen av
e-systemet DUES för utbyte av information mellan
medlemsstater om avslag, som driftsattes i januari
2011. Koordinationsgruppen har även tagit fram
förslag till gemensamma riktlinjer avseende informationsutbyte och konsultationer med Pool of Experts.
Gruppen har också bl.a. diskuterat behovet av
förtydligande och förändringar av rådsförordningen
428/2009 avseende definitionen av ”exportör”. EUutbildningsprogram (INREACH) för tullpersonal,
tillståndshandläggare och tekniska experter, exportkontroll inom forskningssektorn, medlemsstaters
krav på program för internkontroll (Internal Compliance Program) samt förberedelser inför införandet
av ytterligare EU-gemensamma generella exporttillstånd har ytterligare avhandlats.
Inom ramen för koordinationsgruppen har det
under året hållits två ”Peer visit”-möten där överföring
inom EU och där kommissionens Gröna bok om EU:s
exportkontrollsystem diskuterades. Även i ”Peer visit”
stöder ISP Regeringskansliet med sin sakkunskap.
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Exportkontrollregimer
Australiengruppen – AG
AG behandlar frågor kring biologiska och kemiska
vapen. ISP deltar även här huvudsakligen med
kompetens och erfarenhet från det praktiska exportkontrollarbetet. Vid 2011 års plenar uppdaterades
AG:s kontrollista med anledning av nytillkomna
teknologier.

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 två tekniska möten. Vid 2011 års plenar
utsågs Anders Lennartsson, Sverige och Philippe Graver, Frankrike till ordförande för den tekniska arbetsgruppen MTCR-TEM (Technical Expert Meeting).
Ett första MTCR-TEM möte med det nya ordförandeskapet hölls under hösten. Vid mötet uppnåddes
enighet om flera ändringar i MTCR:s kontrollista

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
stöd till Regeringskansliet i frågor kring praktisk
implementering av exportkontrollregelverket. Under
året har tre möten hållits.

behandlades i Expert Group under året. Inom
Expert Group har Sverige varit speciellt verksamma
inom områdena informationssäkerhet och verktygsmaskiner.
Det gångna året har varit ett utvärderingsår (s.k.
assessment year) och ISP har bistått UD-NIS som
bl.a. varit ordförande i den ”task force” som behandlat strategiska frågor. ISP har representerat Sverige
i såväl Expert Group som Licence and Enforcement
Officers Meeting, samt varit del i den svenska delegationen i General Working Group och i plenaren.

Kemvapenkonventionen
Som nationell myndighet deltar ISP i den mötesverksamhet som sker vid OPCW i Haag. Under året har
ISP deltagit vid två av fyra möten med verkställande
rådet (OPCW:s styrelse).
Vid statspartskonferensen fattades beslut, efter
omröstning, om att förlänga tidsgränsen för destruktion av kemiska stridsmedel. Medlemsländerna
enades också om att utöka det total antalet inspektioner under de närmsta tre åren. Det tekniska sekretariatets tolkning av riktlinjerna för 2012 är att 250
stycken inspektioner bör genomföras.
Troligen kommer statsparterna under 2012 att
fokusera mer på framtidsfrågorna och genomföra
nödvändiga förberedelser för översynskonferensen år
2013.
Kostnader avseende deltagande i EU:s verksamhet,
exportkontrollregimer inklusive stöd till Regeringskansliet (tkr)
Summa

2011

2010

1 430

2 482

Wassenaar Arrangement – WA
ISP har fortsatt att bistå Regeringskansliet (UD-NIS)
med expertstöd i WA. Inom Expert Group har kontrollistorna för produkter med dubbla användningsområden och krigsmateriel behandlats och uppdaterats. Speciellt fokus har lagts på den senare då den
listan kommer att påverka svensk exportindustri när
den under 2012 kommer att ersätta den nuvarande
kontrollistan för krigsmateriel.
Under 2011 har arbetet med att göra kontrollistorna enklare och tydligare fortsatt. Ca 70 förslag
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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.

24–26 augusti, Armenien
I augusti medverkade ISP i en ”fact finding”-resa till
Jerevan i Armenien tillsammans med representant
från BAFA och det rumänska Utrikesministeriet.
Diskussioner fördes med företrädare för Utrikes-,
Försvars- och Ekonomiministerierna. En förfrågan
om att medverka i implementeringen av landets
nationella lagstiftning i syfte att skapa en samordning
med EU-lagstiftningen har tagits upp. Arbetet kommer att fortsätta under år 2012.

24–25 november, Ukraina

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

I samband med ett tullseminarium i Kiev i november
genomfördes överläggningar mellan BAFA och
Utrikesministeriet i Azerbajdzjan avseende insatser i
det Long Term Project som BAFA bedriver på EU:s
uppdrag. ISP medverkade i egenskap av regional
rådgivare åt BAFA.

Under året har ISP medverkat i ett flertal aktiviteter
på exportkontrollområdet i Östeuropa och Kaukasus.

EU:s gemensamma åtgärd för exportkontrollstöd på KM-området

Exportkontrollstöd PDA

På KM-området har ISP lämnat stöd åt Regeringskansliet (UD) samt medverkat vid såväl regelbundna
COARM-möten som vid de informella mötena.

På PDA-området har stöd lämnats till Georgien i
uppbyggnaden av ett nytt regelverk. Ett första utkast
till lagförslag har tagits fram och arbetet fortsätter
under 2012. Nedan listas de seminarier eller möten
som genomförts inom PDA.
För dessa uppdrag har ISP erhållit en ersättning
från BAFA, den tyska motsvarigheten till ISP.

18–21 mars, Förenade Arabemiraten

22–23 november, Ukraina
I november medverkade ISP vid ett regionalt
exportkontrollseminarium som arrangerades i Kiev
för outreach till Armenien, Azerbajdzjan, Georgien,
Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Kostnaderna
för det regionala seminariet finansierades av BAFA
på uppdrag av Rådssekretariatet (EAS).

I mars deltog ISP i ett seminarium i Dubai tillsammans med exportkontrollmyndigheterna i Tyskland
(BAFA) samt Storbritannien (BIS/ECO) avseende
elektroniska licensieringssystem.

26–29 april, Georgien
I april genomfördes i Tbilisi, Georgien överläggningar angående stöd om utveckling av ny PDA- som
FM-lagstiftning.
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Kostnader avseende exportkontrollstöd (tjänsteexport) (tkr)
2011
Summa

2010

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

278

214

133

133

Denna summa inkluderar förberedelser, löner och sociala avgifter samt overheadkostnader.
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Organisationsstyrning
Instruktion: 9-18 §§

Teknisk–vetenskapliga rådet – TVR
Rådet har under 2011 haft tre sammanträden. Under året har ett antal principiella frågor beretts med
anledning av införandet av EU-direktivet avseende
överföringar av försvarsmateriel inom gemenskapen
(2009/43/EG) kopplade till det föreslagna införandet
av EU:s gemensamma miltära förteckning, som bl.a.
utgjorde underlag för ISP:s lämnade av stöd till RK
inför proposition till riksdagen. Rådet har behandlat tre samrådsärenden. En ledamot har under året
begärt att bli entledigad och ISP har därför i beslut
2011-02-24, dnr 2011-2.1.1-002, entledigat direktören Per-Erik Pettersson, SP.

Exportkontrollrådet – EKR
Under 2011 har Exportkontrollrådet haft 7 sammanträden. ISP har under året meddelat 20 förhandsbesked (avser FM) varav 7 ärenden har varit
uppe i rådet för samråd. Dessutom har två informationsärenden behandlats. Under året har dessutom
ISP’s tyska systermyndighet, BAFA, deltagit i ett av
Exportkontrollrådets sammanträden och redogjort
för sin roll i det tyska exportkontrollsystemet samt
utvecklat sina tankar om EU:s Gemensamma Ståndpunkt och det svensk-tyska samarbetet på ”Outreach
- området”. Särskilda föredragningar har lämnats av
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten.

Samverkansrådet – SVR
Rådet har haft fyra möten under året, där frågor
avseende strategisk icke-spridning har diskuterats.

ÅRSREDOVISNING 2011

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
Kort- och långsiktiga mål med kompetensförsörjning:
• Kompetensutveckla befintlig personal, för att
minska sårbarhet och öka transparens.
• Upprätthålla spetskompetens inom de olika verksamhetsområdena.
• Fortsatt planerad kompetensförsörjning i samband med pensionsavgångar.
Målsättningen med ISP:s kompetensförsörjningsplan,
är att upprätthålla myndighetens spetskompetens
och 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 kompetensförsörjningen är att minska sårbarheten och att öka transparensen inom organisationen. Genom att bedriva en god
personalvård samt ge möjlighet till både personlig
utveckling och ökad kompetens inom myndighetens
verksamhetsområden, stimulerar och utvecklar ISP
personalen.
Under året har en pensionsavgång skett. Vidare
har rekrytering skett för ytterligare fyra tjänster, varvid två kommer att tillsättas 2012. Rekryteringarna
har genomförts för att stärka området sakpolitik och
med anledning av en kommande pensionsavgång
inom verksamhetsstöd. ISP:s genomsnittsålder har
samtidigt sänkts från 45,7 till 44 år.
ISP har en spännande och utåtriktad verksamhet
och hanterar komplexa frågor gällande utrikes- och
säkerhetspolitik, samt har mycket externa kontakter,
vilket gör att det sällan är svårt att få intressenter till
utlysta tjänster. Att hitta rätt spetskompetens kräver
dock ett omfattande rekryteringsarbete där resultatet
väl har motsvarat ambitionen och målet under året.
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Sjukfrånvaro
Under 2011 kan ISP fortsatt redovisa en sjukfrånvaro
på 0,5 %, vilket är samma nivå som föregående år.
Någon mer detaljerad information kan inte ges på
grund av myndighetens storlek.

Anställningar, mångfald och jämställdhet
Mångfald finns alltid med som ett kriterium vid
rekrytering där även jämställdhet mellan könen avseende löner, ansvar och kompetens är faktorer som
eftersträvas att bibehållas.
Under 2011 har fördelningen varit 11 kvinnor
och 11 män, där 12 personer tillhört kärnverksamheten.

Krishantering och informationssäkerhet
ISP bedriver ett systematiskt krishanteringsarbete
sedan 2007, i vilket medarbetarna får tillfälle att
delta i anpassade krisövningar. Under 2011 har ISP
genomfört en krisövning och en brandövning.

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.

Behandlade ärenden i EKR (antal)
2011

2010

2009

Samrådsärenden

7

9

6

Informationsärenden

2

1

5

Verksamhetens totala intäkter och kostnader (tkr)
2011
Avgiftsbelagd verksamhet, varav:

2011

2010

2009

0,5

0,6

0,6

Kostnader

Intäkter

Kostnader

22 406

27 121

25 076

28 753

Försvarsmateriel

Konventionen om förbud
mot kemiska vapen
Extern finansiering:
Stöd och bistånd utomlands1

278

Anslagsfinansierad verksamhet:
Internationell verksamhet3

Personalomsättning (antal)
2011

2010

2009

Avgångar

1

3

1

Nyanställningar

2

3

4

Könsfördelning (antal)
2011

2010

2009

Kvinnor

11

10

10

Män

11

12

12

Sanktionsverksamhet:
Sanktioner4
Artikel 21

2010

Intäkter

Produkter med dubbla
användningsområden

Sjukfrånvaro (%)
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1700

12 265

14 187

9 881

10 620

260

269

214

133

133

1 430

2 500

2 482

1 518
1 553

366

906
156

På grund av ett nytt redovisningssätt från och med 2009 går det ej att göra en jämförelse med tidigare år.
1
Redovisas separat och är avräknat från avgiftsbelagd verskamhet då intäkter och
kostnader är direktöverförda mot anslaget.
2
2009 var det 99 tkr som gick över till 2010.
3
Anslagsfinansierad internationall verksamhet är ej specificerad i regleringsbrevet för
2011.
4
Sanktioner är från och med 2010 del av anslagsfinansierad verksamhet.
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Finansiell redovisning
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2011

2010

Intäkter av anslag

1

27 121

28 547

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

1

9

486

190

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

3

Summa

14

7

27 622

28 752

-17 737

-19 143

-3 547

-3 299

-4 487

-4 774

-109

-33

-1 743

-1 503

-27 622

-28 752

0

0

23 709

25 922

-25 901

-24 198

-2 192

1 724

-2 192

1 724

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

2011-12-31

2010-12-31

4 642

4 649

4 642

4 649

1 362

1 615

1 362

1 615

Tillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utveckling

7

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

8

Summa
FORDRINGAR
Fordringar hos andra myndigheter

426

495

Övriga fordringar

9

9 381

142

Summa

9 807

637

10

1 030

1 059

0

34

11

22 915

25 107

23 945

26 200

-9 858

1 277

-9 858

1 277

2 314

893

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa
AVRÄKNING MED STATSVERKET
Avräkning med statsverket

12

Summa
KASSA OCH BANK
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

2 314

893

32 212

35 270

Kapital och skulder
MYNDIGHETSKAPITAL
Statskapital

13

282

282

Balanserad kapitalförändring

14

25 104

23 380

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

-2 192

1 724

Summa

23 194

25 386

32

0

32

0

5 859

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

15

Summa
SKULDER M.M.
Lån i Riksgäldskontoret

16

5 883

Skulder till andra myndigheter

17

509

520

644

1 651

Leverantörsskulder
Övriga skulder

18

Summa

316

274

7 351

8 303

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Upplupna kostnader

19

1 634

1 371

Oförbrukade bidrag

20

0

210

1 634

1 581

32 212

35 270

Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag (tkr)

Not

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl. regleringsbrev

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

21

-788

29 012

28 224

-27 227

998

-788

29 012

28 224

-27 227

998

Not

Beräknat
belopp

Inkomster

22

24 812

25 901

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

Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel (tkr)

2527 001
Avgifter för statskontroll av
krigsmaterieltillverkning

24
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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 förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
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 2010, 629 tkr, har år 2011 minskat 106 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
Fordringarna har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Fordringar i
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

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

			
EXPORTKONTROLLRÅDET
					
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag

Ersättning

Torbjörn Björlund

12

Ledamot i Norrköpings Hamn och Stuveri AB.

Carina Adolfsson Elgestam

12

Ledamot Länsstyrelsens Insynsråd Kronoberg och Vidavision AB.

Annicka Engblom

14

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

		
Mikael Jansson
10
Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

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

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

12

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

Göran Lennmarker

10

Ledamot i Strategiskt råd Utrikesdepartementet
Ordförande i Jarl Hjalmarsson-stiftelsen och SIPRI.			
			

Kerstin Lundgren

6

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.
		

Valter Mutt

8

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

		
Lennart Rohdin
12
Ledamot i AB Storstockholms Lokaltrafik och Vaxholms Ångfartyg AB.
		

Carline Szyber

10

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

Tone Tingsgård

16

Ledamot i styrelsen Försvarshögskolan.

Inga förmåner.
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TEKNISK-VETENSKAPLIGA RÅDET
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag
Henrik Friman

Ersättning
2

Ordförande: AFCEA International – Fellow of Executive Committee and Board of Directors
och STRATVISE – Stockholm Strategic Advise ,Strategic Solutions AB

Eva Lindencrona, direktör

3

Styrelseledamot i FOI och UsersAward AB.
Ledamot i Svenska Garteurdelegationen och Forskarskattenämnden
			

Björn O. Nilsson, direktör

1

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.

Martin Rantzer, avdelningschef

2

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

Erik Johan Sandewall, professor

2

Vice preses för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Nils Svartz, överdirektör

3

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

		
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE / STYRELSEUPPDRAG				

Lön

Generaldirektör Andreas Ekman Duse

927

Ledamot i Bostadsrättsföreningen Vetet 1 och Curt Belfrage minnesfond.
		

Stf generaldirektör Jan-Erik Lövgren

787

Inga andra råds- och styrelseuppdrag.
Inga fömåner.

Antälldas sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro redovisas under Organisationsstyrning.		
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Noter
RESULTATRÄKNING
(tkr)
NOT

1

2011

2010

Intäkter av anslag

27 121

28 547

Summa

27 121

28 547

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

9

Summa

1

9

14

5

0

2

14

7

11 153

11 067

6 584

8 076

17 737

19 143

3

1

105

32

INTÄKTER AV ANSLAG

Summa ”Intäkter av anslag” (27 121 tkr) skiljer sig från summa
”Utgifter” (27 227 tkr) på anslaget Uo 5 1:5. Skillnaden (-106 tkr)
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009.
Denna post har belastat anslaget men har inte bokförts som kostnader
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

1

0

109

33

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

-2 192

1 724

Summa

-2 192

1 724

Summa
Not

28

6

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
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BALANSRÄKNING
(tkr)
Not

7

2011-12-31

2010-12-31

11 060

10 298

1 440

762

Summa anskaffningsvärde

12 500

11 060

Ingående ackumulerade avskrivningar

-6 411

-5 194

Årets avskrivningar

-1 447

-1 217

Summa ackumulerade avskrivningar

-7 858

-6 411

4 642

4 649

7 399

8 983

43

162

0

-1 746

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Utgående bokfört värde

Not

8

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

Not

10

11

-286
1 746
-5 784

1 362

1 615

Fordran ingående mervärdesskatt

426

495

Summa

426

495

Förutbetalda hyreskostnader

822

782

Övriga förutbetalda kostnader

208

277

1 030

1 059

Upplupna intäkter avseende uppbörd

22 915

25 107

Summa

22 915

25 107

FORDRINGAR HOS ANDRA MYNDIGHETER

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

Summa
Not

-296
0

Utgående bokfört värde
9

7 399
-7 244

-6 080

Summa ackumulerade avskrivningar

Not

7 442
-5 784

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 22. Avdrag har också gjorts för
den del av kostnaderna som har bekostats av av bidragsmedel från UD.
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(tkr)
Not

2011-12-31
12

2010-12-31

AVRÄKNING MED STATSVERKET
Uppbörd
Ingående balans

-139

-38

-25 901

-24 198

Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde

16 657

24 097

Skulder avseende Uppbörd

-9 383

-139

788

-1 439

Redovisat mot inkomsttitel

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar (+) Skulder (-) avseende anslag i räntebärande flöde

27 226

28 690

-29 012

-27 174

0

711

-998

788

629

772

-106

-143

523

629

FORDRAN AVSEENDE SEMESTERLÖNESKULD SOM INTE HAR
REDOVISATS MOT ANSLAG
Ingående balans
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

0

0

16 717

24 098

-60

-1

-16 657

-24 097

Saldo

0

0

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken

0

0

-9 858

1 277

Ingående balans, Statens konstråd

282

282

Utgående balans

282

282

23 380

29 891

Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Summa Avräkning med statsverket
Not

Not

13

14

STATSKAPITAL

BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING
Ingående balans
Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning
Saldo

30

1 724

-6 511

25 104

23 380
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(tkr)
Not

15

2011-12-31

2010-12-31

Ingående balans

0

51

Årets förändring

32

0

Utgående balans

32

0

Ingående balans

5 859

6 056

Under året nyupptagna lån

1 605

1 305

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats år 2011 enligt ESV:s handledning för personalkostnader. Dessa medel redovisades tidigare som upplupna kostnader.
Jämförelsetal har inte omräknats.
Not

16

LÅN I RIKSGÄLDSKONTORET
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Årets amorteringar

Not

Not

Not

17

18

19

-1 581

-1 502

Utgående balans

5 883

5 859

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

7 500

7 500

Arbetsgivaravgifter

292

283

Leverantörsskulder andra myndigheter

217

237

Summa

509

520

Personalens källskatt

316

274

Summa

316

274

1 483

1 158

SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER

ÖVRIGA SKULDER

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

151

213

1 634

1 371

Bidrag som erhållits från UD för sanktioner enligt artikel 21

0

210

Summa

0

210

Summa
Not

20

OFÖRBRUKADE BIDRAG
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

21

Uo 5 1:5 ap.1
Enligt regleringsbrevet disponerar Inspektionen för strategiska produkter en anslagskredit på 870 tkr.
Av anslaget ska minst 500 tkr användas för verksamheten enligt EG-förordningar om vissa sanktioner. Inspektionen
för strategiska produkter har använt 1 518 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 1 553 tkr.
Anslaget är räntebärande.
Inspektionen för strategiska produkter får disponera 815 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s 3% av
föregående års tilldelning enligt regleringsbrevet.

Not

22

Inkomsttitel 2527
Utfallet på inkomsttiteln för år 2011 är 25 901 tkr och avser avgiftsinkomsterna för år 2010. I regleringsbrevet för
år 2010 var den beräknade avgiftsinkomsten 24 674 tkr. Årsförskjutningen sker p.g.a avgiftssystemets konstruktion
i enlighet med regleringsbrev och förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för
strategiska produkter.

32

ÅRSREDOVISNING 2011

Resultatredovisning

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2011

2010

2009

2008

2007

Beviljad

7 500

7 500

7 500

5 500

5 500

Utnyttjad

5 883

5 859

6 056

5 184

1 384

2 600

1 400

2 561

2 561

2 512

0

710

0

0

0

14

5

21

87

128

3

1

1

1

0

1

9

1

0

1

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

24 812

24 674

23 310

26 103

25 709

Avgiftsintäkter*

23 709

25 922

24 016

30 443

23 714

870

815

774

805

747

0

788

0

0

0

998

0

1 439

3 044

4 008

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)

22

22

21

21

24

Medelantalet anställda (st)

22

22

21

20

20

1 171

1 237

1 221

1 375

940

Driftkostnad per årsarbetskraft
KAPITALFÖRÄNDRING**
Årets

-2 192

1 724

-6 511

5 116

1 019

Balanserad

25 104

23 380

29 891

22 234

21 216

* 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 2012-02-21			
				
						
Generaldirektör Andreas E. Duse
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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.

