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 Till 

Socialdepartementet 

Remissyttrande över delbetänkandet ”En 

stärkt försörjningsberedskap för hälso- 

och sjukvården (SOU 2021:19)” 
 

Konsumentverket avger följande remissyttrande.  

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning 

 

På sidan 157 i betänkandet anges att det är Arbetsmiljöverket som i Sverige 

ansvarar för personlig skyddsutrustning. Vidare anges på sidan 577 att 

Arbetsmiljöverket utövar marknadskontroll över personlig skyddsutrustning 

som är avsedd för yrkesmässig användning eller som kan antas komma att 

användas yrkesmässigt. 

 

För tydlighets skull vill Konsumentverket framhålla att 

marknadskontrollansvaret, dvs. tillsynen, över produktsektorn personlig 

skyddsutrustning är delat mellan Arbetsmiljöverket och Konsumentverket. 

Arbetsmiljöverkets tillsynsområde är korrekt beskrivet på sidan 577 i 

betänkandet. Konsumentverkets tillsynsområde omfattar personlig 

skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk, eller som kan antas komma att 

användas för privat bruk i inte obetydlig omfattning. 

 

Gränsdragningen mellan Arbetsmiljöverkets och Konsumentverkets tillsyn 

innebär att det finns ett betydande antal produkttyper som rör sig i gränslandet 

mellan de båda myndigheternas tillsynsområde, med följden att båda 

myndigheterna ofta är behöriga att utöva marknadskontroll över en och samma 

produkt. Detta gäller bl.a. sjukvårdsprodukter, exempelvis andningsskydd, som 

i betydande omfattning används även av konsumenter.  
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Upprätthållande av produktsäkerhet genom CE-märkning 

 

Konsumentverket delar utredningens bedömning i avsnitt 10.8.5 att analyser 

och klargöranden behövs i fråga om vilka förenklingar som i kris eller krig kan 

möjliggöras utifrån befintliga regelverk och utgöra grunder för dispens.  

 

När det specifikt gäller regelverket för personlig skyddsutrustning vill 

Konsumentverket framhålla att möjligheterna att göra nationella undantag från 

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, av det slag som utredningen 

föreslår, torde vara ytterst begränsade. Förordningen ger inte möjlighet till 

dispenser för viss utrustning i vissa situationer. Coronapandemin har, enligt 

Konsumentverkets uppfattning, visat att en dispensmöjlighet behövs i denna 

förordning och att avsaknaden av en sådan möjlighet är en brist som snarast 

bör åtgärdas inom ramen för EU-samarbetet.  

 

Konsumentverket vill även framhålla att andningsskydd och medicintekniska 

munskydd i betydande omfattning tillhandahålls allmänheten genom den 

vanliga detaljhandeln, exempelvis via e-handelsföretag, livsmedelsbutiker och 

byggvaruhandeln. Detta bör beaktas vid planering av framtida kriser där det 

uppstår ett behov av att försörja allmänheten med såväl personlig 

skyddsutrustning som medicintekniska produkter i ovanligt stor omfattning.  

 

__________________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I 

handläggningen har också utredaren Jonas Eriksson, utredaren Helena Nilsson 

och föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit. 

 

 

 

 

 ............................................................  …………………………………………………… 

Joachim Allard                                           Kristofer Johannesson 

Beslutande                                                   Föredragande 
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