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Remiss av betankandet Okad trygghet for visselblasare (SOU 2020:38)
Inspektionen for strategiska produktet (ISP) set posidvt pa atgarder som kan 6ka
rapportering av missforhallanden.
ISP dUstyrker utredningens forslag i stort men vill framfora foljande synpunkter.

Vilka myndigheter bor utses som beh6riga myndigheter (aysnitt 8.8.2)
Uttedningen f6reslar att ISP ska utses till behorig myndighet inom omradet
produktsakerhet och produktovetensstammelse savitt ayser salufoting och anvandning av
kanshga och farliga produkter. I bilagan till europarlamentets och radets direktiv (EU)
2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd for personer som rapporterar om
ovettradelser av unionstatten, visselblasardirektivet, anges att detta omrade omfattat
foljande unionslagstiftning•

•
•

Europaparlamentets och radets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009
om forenkling av villkoren for overforing av fotsvarstelaterade produktet
inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).
Radets direktiv 91 /477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av forvary
och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51).
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 98/2013 av den 15
januari 2013 om salufoting och anvandning av sprangamnesprekursorer
(EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).

Som anges i betankandet Hr ISP dUstands- och tillsynsmyndighet rorande omradena
krigsmateriel och produkter med dubbla anvandningsomraden. Europaparlamentets och
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radets direktiv 2009/43/EG, som anges ovan, hat inforlivats i svensk ratt genom lagen
(1992:1300) om krigsmateriel. Det stammer saledes att ISP i dagslaget utovar tillsyn over
bestammelserna i denna unionsrattsakt.
I utedningen hat det inte belysts att de ovriga tva unionsrattsakter som anges ovan till stor
del omfattas av andra tillsynsmyndighetets ansvarsomraden. Radets direktiv 91/477/EEG
hat framst inforlivats i svensk ratt genom vapenlagen (1996:67) varvid Polismyndigheten at
ansvarig myndighet och europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 98/2013
omfattas av Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps ansva.rsomrade.
Till skillnad fran utredningens fotslag anset ISP att en ordning vote att foredra, dar
ansvarig tillsynsmyndighet utses till behorig myndighet att inratta externa
rapporteringskanaler for sitt tillsynsomrade. En sadan ordning skulle enligt ISP:s
bedomning troligen leda till en mer effektiv handlaggning av inkomna rapporter av
missforhallanden da den aktuella myndigheten dels hat expertkunskap inom omtadet, dels
god branschkannedom och upparbetade kontakter, vilket skulle underlatta handlaggningen
av inkomna rapporter. Dessutom hat, som utvecklas nedan, en tillsynsmyndighet mojhghet
att sjalvstandigt krava in uppgifter eller handlingar fran alla verksamheter som omfattas av
ansvarsomradet.
Den ordning som uttedningen foreslar kan mojligen leda till viss fotvirring for
rapporterande personer. En rapporterande person hat i manga fall kannedom om vilken
myndighet som ar tillsynsmyndighet. Det fines saledes en risk att en rapporterande person i
forsta hand kommer att vanda sig till tillsynsmyndigheten for att rapportera om potentiella
missforhallanden, varvid denne riskerar att ga miste om skydd enligt den foreslagna lagen.
Utredningen foreslar att behoriga myndigheter ska utses fot att to emot, lamna aterkopphng
om och folja upp rapporter om alla missforhallanden inom ett eller Hera omraden utan
avgransning till de unionsrattsakter som anges i bilagan till visselblasarditektivet.
Utredningens argument for forslaget it att det for en enskild rapporterande person kan
vara svatt att avgora om rapporten rot en overtradelse av lagstiftning som omfattas av
direkdvets d1himpningsomrade. Da de aktuella omradena it brett formulerade at den
lagstiftning som utredningen foreslar tyvarr inte sa tydlig att den get vid handen vilka
ytterligare regelverk som kan komma att omfattas av en behorig myndighets
ansvarsomrade. Exempelvis gar det irate att utesluta att radets fotordning (EG) nr
428/2009 (som ayser kontroll av produkter med dubbla anvandningsomraden) eller lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor skulle kunna omfattas av det
ansvarsomrade som foreslas fot ISP aven om dessa regelverk inte omfattas av
visselblasardirektivets dMrnpningsomrade. Denna otydlighet skulle gora det svart fot ISP
att bedoma om en inkommen rapport omfattas av skydd enligt den foreslagna lagen.
Denna otydlighet gor det aven svart att 6verblicka but omfattande det aktuella uppdraget
kommet att bli fox ISP. Eftersom forfattningsforslaget saknat en tydhg avgransning fines
det aven en risk att rapporterande personer kommer att uppleva svarigheter att bedoma om
missfothallanden omfattas av en behorig myndighets ansvarsomrade.

I
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ISP anser sammanfattningsvis att det vid den fottsatta betedningen av lagstiftningsarendet
bor overvagas om behoriga myndigheter ska utses endast for den unionslagstiftning som
anges i bilagan till visselblasardirekdvet. I annat fall bor regeringen, av de skid som anfors
ovan, i sin proposition tydliggora vilken lagstiftning som ska omfattas av varje omrade.
Myndigheten ar positiv till en losning dat relevant till synsmyndighet tilldelas uppdraget att
vara behorig myndighet inom sift tillsynsomrade.
Om utredningens foreslagna ordning bibehMs tillstyrker ISP att, coed hansyn till att
krigsmateriellagstiftningen omfattas av omradet, myndigheten utses som behorig
myndighet.

Uppfoljning, aterkoppling och information till den rapporterande personen (aysnitt
8.13)
I utredningen beskrivs att en central fimktion for de externa rapporteringskanalerna at att
bedoma riktigheten i en rapport. I flera fall foreslas behoriga myndigheter som inte ar
tillsynsmyndigheter for alla regelverk som omfattas av ansvatsomradet. Det innebar att de
behoriga myndigheterna irate hat mojlighet att sjalvstandigt krava in uppgifter eller
handlingar fran alla verksamheter som omfattas av ansvarsomradet. I utredningen foreslas
inga bestammelset for att mojliggora sadan inhamtning av information. Det kan vara svart
for den behoriga myndigheten att bedoma riktigheten i en rapport om de enda uppgifter
som kan laggas till grand for bedomningen kommer ftan den rapporterande petsonen. I
manga fall, dar omradet inte ar overensstammande coed omradet som dllsynsmyndighet,
kommer det darfor endast vara mojligt att bedoma Atnhgheten i rapporten, om
informationen ar fot knapphandig for att gora en bedomning eller om det rapporterade
missforhallandet Hr ringa.

Konsekvenser for staten — externa rapporteringskanaler och forfaranden (aysnitt
19.4.2)
Liksom utredningen anser ISP att det i dagslaget ar wart att gora en kotrekt berakning av
de merkostnader som kommet att uppsta for de behoriga myndigheterna. Till skillnad fran
utredningen anser ISP att de merkostnader som kommer uppsta coed anledning av att
myndigheten utses till behorig myndighet irate kan tackas av befintliga ramar och hanteras
genom en omprioritering av befindiga resurser.
ISP ar betydligt mindre an ovriga myndigheter som foreslas utses till behoriga myndigheter.
Som en mindre myndighet med en forhallandevis liten budget (ca 45 n ljonet kr) kommer
det att vara warare att inom existerande budgetramar hitta utrymme for att utfora
ytterligare ett uppdrag utan att det paverkar den ovriga verksamheten. Myndigheten hat i
dag ungefar 45 anstallda. Myndigheten hat nyhgen tilldelats ett nytt uppdrag och det ar
mojligt att detta uppdrag kommer att utokas ytterligare under nasta ellet nastnasta ar. Det
ar saledes sannolikt att myndigheten vid genomforandet att det aktuella lagforslaget
kommer att ha over 50 anstallda, varvid myndigheten kommer vara skyldigt att inratta bade
en intern och en extern rapporteringskanal, vilket kommer att innebara ytterligare
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metkostnader. Mot denna bakgrund bedomet ISP att uppdraget som behorig myndighet
kommet att ktava en viss okning av myndighetens anslag. Okningen torde for den externa
rapporteringskanalen motsvara ungefar vad utredningen anfort, dvs. 367 903 kr (tabell 19.4,
s. 647), och for den intetna rapporteringskanalen ungefar den summa som utredningen
anfort, dvs. 15 310 kt (tabell 19.2, s. 632), dvs. sammantaget ungefar 400 000 kr.

Carl Johan Wieslander
Generaldirektot
Generaldirektoren Carl Johan Wieslander hat beslutat detta temissvat. Vetksjuristen Simret
Goitom hat varit foredragande. Chefsjuristen Tobias Bergkvist hat medverkat vid den
slutliga handlaggningen utan att delta i beslutet.

