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Inledning 

Härmed överlämnas Försvarsmaktens budgetunderlag med särskilda redovisningar för 
år 2011 (BU/SR 11). 
 
Försvarsmaktens verksamhet 2009 har genomförts med bra resultat. Försvarsmakten 
har uppfyllt krav och målsättningar för utbildningsverksamheten, vilket inneburit att 
utbildningen bedrivits på en nivå så att rekryteringsgrunden till internationella insatser 
samt till officers- och specialistofficersutbildningen har kunnat säkerställas. De be-
gränsningar som funnits i produktionen har främst berott på försenade leveranser av 
materiel. 
 
Värderingen av operativ förmåga visar att Försvarsmakten över tiden kunnat möta de 
krav regeringen ställt i nuvarande omvärldsläge. Förmågan att lösa uppgifterna i ett 
försämrat omvärldsläge bedöms fortsatt innehålla brister som begränsar handlingsfri-
heten med vissa förband. Förutsättningar att kunna utveckla förmåga att möta ställda 
krav efter en allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling bedöms med vissa 
begränsningar kunna innehållas över tiden, förutsatt att politiska beslut fattas i god tid. 
 
Sammanfattningsvis har Försvarsmakten genom verksamheten år 2009 påbörjat ut-
vecklingen mot insatsorganisation 2014 enlig regeringens inriktningsbeslut för För-
svarsmakten 2010-2014. Fokus för planeringen i myndighetens budgetunderlag för år 
2011 är att, i den takt ekonomin medger, rätta till de identifierade brister som påverkar 
krigsförbandens förmåga de närmaste åren. 
 
Försvarsmakten vill särskilt betona att de antaganden och förutsättningar som myndig-
heten redovisade i budgetunderlaget för år 2010 alltjämnt gäller och utgör en nödvän-
dig förutsättning även för föreslagen verksamhet i detta budgetunderlag. 
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Insatsorganisationen 

Utvecklingen av insatsorganisationen i enlighet med regeringens inriktningsbeslut för 
Försvarsmakten 2010-2014 fortsätter varvid särskilt fokus läggs på ökad tillgänglighet 
och användbarhet genom införande av ett personalförsörjningssystem grundat på frivil-
lighet samt behovssättning av och materiell uppfyllnad i krigsförbanden. Försvarsmak-
ten planerar med ambitionen att IO 2014 avseende organisatorisk struktur ska vara 
uppsatt 2013-01-01. Krigsförbanden kommer dock att vara fullt bemannade med de 
nya personalkategorierna anställda och kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän 
först år 2018/2019. Förbandens förmåga till internationella insatser de närmaste åren är 
beroende av att Försvarsmakten lyckas med rekrytering av redan grundutbildad perso-
nal samt att stöd i form av lagar och förordningar för anställning av de nya personalka-
tegorierna snarast utvecklas. Rekrytering av de nya personalkategorierna inriktas från 
2011 mot de förband som utvecklas och vidmakthålls för insatsorganisation 2014. 
 
Försvarsmakten föreslår att fyra regionala chefer med staber inrättas i befintlig grund-
organisationsstruktur för att under Högkvarteret leda och samordna markterritoriell 
verksamhet. Regional chefs huvuduppgifter föreslås vara att samverka med regionala 
myndigheter, leda regional säkerhetstjänst samt leda hemvärn med nationella skydds-
styrkor grupperade i egen region. 
 
Försvarsmakten föreslår vidare att del av FMLOG stab organiseras som ett krigsför-
band och tillförs insatsorganisationen samt att sjukvårds- och movconförbanden orga-
niseras i större kompaniförband. Därutöver föreslås att en lätt mekaniserad manöverba-
taljon utvecklas till en mekaniserad bataljon utrustad med stridsfordon 90 samt inrät-
tande av en lifbataljon med huvuduppgift bevakning och högvakttjänst. 
 
Försvarsmakten avser genomföra en effektivisering och utveckling av förvaltning, drift 
och underhåll av myndighetens informations- och ledningssystem vilket också påver-
kar insatsorganisationen. Försvarsmakten föreslår därför att Försvarsmaktens telenät- 
och markteleförband (FMTM) samt Operativ ledningsteknisk bataljon avvecklas och 
utgör arvförband (sammanslås) för utveckling och inrättande av Försvarsmaktens tele-
kommunikations- och informationssystemförband (FMTIS). 
 
En eventuell anskaffning och införande av ytterligare ett nytt medeltungt helikoptersy-
stem kommer att utöka helikopterkapaciteten avsevärt såväl nationellt som internatio-
nellt och medge kontinuerlig insats med helikopterenhet för CASEVAC alternativt 
MEDEVAC i fredsfrämjande insatser från tidigast andra kvartalet år 2013. Om finan-
siering av ett nytt helikoptersystem helt eller till stor del ska inrymmas i myndighetens 
nuvarande ekonomiska ram kommer dock konsekvenserna för övriga krigsförbands 
operativa förmågor och delförmågor att påverkas i så hög grad att de ställda kraven på 
operativ förmåga, tillgänglighet och användbarhet i IO 2014 riskerar att inte uppfyllas. 
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Ledning 

Under 2009 avslutades Försvarsmaktens interna utredning av central ledning. Föränd-
ringar av Högkvarterets organisation påbörjas innevarande år för att senast år 2014 
omfatta cirka 950 befattningar exklusive befattningar i den militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten (MUST). Även MUST har och kommer att påverkas av reduceringen. 
 
För utvecklingen inom ledningssystemområdet redovisar Försvarsmakten två alternativ 
där ambitionen reducerats jämfört med den som redovisades i budgetunderlaget för år 
2010. Inget av alternativen motsvarar fullt ut en utveckling av krigsförbandens infor-
mations- och ledningssystem som svarar mot identifierade behov och de operativa krav 
som regeringen ställer på IO 2014. Försvarsmakten förordar därför att ambitionen som 
tidigare redovisats läggs till grund för fortsatt utveckling. 
 
Om regeringen beslutar att anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem till del 
ska finansieras genom reducering av ambitionen inom ledningssystemområdet innebär 
detta en förändrad avvägning. Förutsatt en sådan inriktning förordar Försvarsmakten 
att ambitionen reduceras i enlighet med alternativ två. Alternativet medger dock att de 
operativa kraven till stor del kan innehållas vilket inte är möjligt i alternativ ett.  
 
Studien avseende utveckling av ny gemensam lägescentral (GLC) har avslutats vilket 
innebär att GLC inte upprättas. Försvarsmakten avser i stället att genomföra åtgärder 
för att skapa en funktionalitet avseende markläge samt gemensam lägesinformation 
(GLI) och Network Operations Center (NOC) för operativ- och teknisk styrning av 
Försvarsmaktens ledningssystem samt sammanställning av lägesbild i befintlig infra-
struktur. Utvecklingen av GLI samordnas med koncentrering av sjöinformationsbatal-
jonen samt stridslednings- och luftbevakningsbataljonen till färre verksamhetsställen.  
 
Försvarsmaktens drift, underhåll och förvaltning av lednings- och informationssystem 
omstruktureras varvid en rationell systemförvaltningsorganisation och en driftorganisa-
tion inrättas. 
 
Grundorganisation 

Den förändrade systemförvaltnings- och driftorganisationen påverkar grundorganisa-
tionen. Försvarsmakten föreslår därför att benämningen Försvarsmaktens telenät- och 
markteleförband (FMTM) ändras till Försvarsmaktens telekommunikations- och in-
formationssystemförband (FMTIS). 
 
Försvarsmakten fortsätter utvecklingen av insatsorganisationen mot IO 2014 vilket 
inkluderar införandet av ett personalförsörjningssystem grundat på frivillighet vilket 
medför att myndighetens behov av infrastruktur i grundorganisationen förändras. För-
svarsmakten vidtar löpande åtgärder för att effektivisera och rationalisera grundorgani-
sationen inom myndighetens beslutsmandat. 
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Enligt vad som tidigare anförts krävs, utöver vad som Försvarsmakten själv kan beslu-
ta, strukturella förändringar av grundorganisationen. Försvarsmaktens förslag till verk-
samhet år 2011 samt inriktning för verksamheten åren 2012 och 2013 förutsätter att 
grundorganisatoriska förändringar kan förberedas under år 2011 för att påbörjas år 
2012. 
 
Regeringens proposition ”Ett användbart försvar” och Riksdagens beslut med anled-
ning av propositionen i juni 2009 förutsätter att grundorganisationen kan utvecklas och 
anpassas till de behov av infrastruktur med mera som krävs för produktion av insatsor-
ganisation 2014. Försvarsmakten har med anledning av detta behov av planeringsan-
visningar från regeringen för att utarbeta förslag till utformning av grundorganisatio-
nen.  
 
Planeringsanvisningen bör medge att Försvarsmakten kan  återkomma med förslag till 
utveckling av grundorganisationen 2011-03-01 i myndighetens budgetunderlag för år 
2012. 
 
Sammanhållen logistikprocess 

Försvarsmaktens förslag till verksamhet i föreliggande budgetunderlag förutsätter att 
en sammanhållen logistikprocess, inkluderande materielförsörjning, utvecklas snarast 
för att effektivisera och rationalisera verksamheten inklusive stödet från andra för-
svarsmyndigheter. Detta ställer krav på omfattande strukturella förändringar inom För-
svarsmakten samt samordning av verksamhet mellan försvarsmyndigheter vilka För-
svarsmakten inte själv kan besluta. En samordnad logistikprocess förutsätts ge bespa-
ringar som medför att ekonomiska medel kan omfördelas till insatser samt vidmakthål-
lande och utveckling av operativ förmåga. 
 
Nordiskt och övrigt internationellt samarbete 

Det nordiska försvarsrelaterade samarbetet förväntas få en alltmer central roll i svensk 
säkerhets- och försvarspolitik under perioden. Inom Nordic Defence Cooperation 
(NORDEFCO) skapas möjligheter till effektivisering och rationalisering av bland an-
nat utbildning, förbandsträning, materielunderhåll och på sikt materielanskaffning men 
även ett utökat samarbete i fredsfrämjande verksamhet. Storleken på de möjliga kost-
nadsreduceringarna inom NORDEFCO är beroende av graden av systemlikhet och 
integration av deltagande länders produktionslösningar. På längre sikt förväntas sam-
arbetet leda till kostnadsreduceringar. I perioden 2011-2013 skapas förutsättningar för 
en sådan utveckling samtidigt som begränsade kostnadsreduceringar bedöms kunna 
realiseras. 
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Personalförsörjning 

Den enskilt viktigaste och svåraste uppgiften för Försvarsmakten de närmaste åren är 
att genomföra den personalförsörjningsreform som regeringen initierat. Reformen krä-
ver aktivt stöd från regeringen, riksdag och samhället i övrigt. 
 
Rekrytering och attraktion är i regel en fråga för arbetsgivaren. Försvarsmakten anser 
dock att omställningen mot ett försvar baserat på frivillighet är en angelägenhet som 
kräver stöd från samhället i övrigt, för att kunna svara upp mot den försvarspolitiska 
ambitionen. Behovet av stöd önskar Försvarsmakten utveckla i fortsatt dialog med re-
geringskansliet. 
 
Omställning av Försvarsmaktens personalförsörjning från plikt till frivillighet, ställer 
höga krav på anpassning av myndighetens personalförsörjning varvid en betydligt hög-
re grad av attraktionskraft och en effektivare rekryteringsförmåga måste utvecklas. 
Försvarsmakten bedömer att kraftfulla åtgärder krävs för att initialt säkerställa ett in-
flöde av tidigare grundutbildad personal. Initialt kommer riktade åtgärder mot rekryte-
ring av tidigare grundutbildad personal samt av inneliggande årsklass vara grund för 
försörjningen av militär personal. 
 
Ekonomi 

Föreslagen anslagsfördelning är en förutsättning för att uppnå kraven på användbara 
krigsförband med en tillgänglighet väsentligt understigande ett år. Försörjningen av 
krigsförbanden, som utgår från en sammanhållen logistikprocess inkluderande materi-
elförsörjning, fokuserar initialt på vidmakthållande av befintlig dimensionerande mate-
riel samt kompletterande anskaffning för att tillgodose de materiella brister som identi-
fierats avseende operationer med markoperativ tyngdpunkt. Utrymmet i anslagen för 
anskaffning och vidmakthållande av materiel samt forskning och teknikutveckling 
medger därefter en långsiktig utveckling med en lägre förnyelsetakt än vad som tidiga-
re planerats. 
 
Materielplaneringen är i ekonomisk balans över tiden i perioden 2011-2020. Planerad 
och bedömd anslagsbelastning innebär dock ett underutnyttjande av anslaget 1:3 An-

skaffning av materiel och anläggningar tidigt i perioden vilket genererar ett anslags-
sparande redan innevarande år som förutsätts kunna utnyttjas från år 2012. 
 
Om regeringen beslutar att investeringen avseende ett eventuellt nytt medeltungt heli-
koptersystem, helt eller till stor del, ska belasta anslag 1:3 Anskaffning av materiel och 

anläggningar förvärras ovanstående obalans mellan åren i perioden. I budgetunderla-
get lämnar Försvarsmakten förslag på en förändrad avvägning av myndighetens opera-
tiva förmåga till förmån för en sådan investering genom att materielobjekt i materiel-
planen utgår, reduceras eller förskjuts. Trots dessa förslag och om en investering helt 
eller till stor del ska finansieras inom rådande ekonomiska ram uppstår obalanser mel-
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lan åren i perioden vilket även medför likviditetsproblem som Försvarsmakten ej kan 
hantera inom gällande regelverk.  
Försvarsmakten föreslår en justering av fördelningen mellan anslag 1:1 Förbandsverk-

samhet och beredskap och anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser med beaktande 
av särutgiftsmodellen och det utvecklade personalförsörjningssystemet med anställda 
och kontrakterade soldater och sjömän där grundlön och vissa övningskostnader direkt 
relaterade till internationella insatser i sin helhet belastar anslag 1:1 Förbandsverksam-

het och beredskap. 
 
Vidare föreslår Försvarsmakten en överföring till anslag 1.3 Anskaffning av materiel 

och anläggningar från anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap från år 2011 för 
att erhålla kostnadsneutralitet mellan anslagen med anledning av att Försvarsmakten 
framgent kommer att fakturera Försvarets materielverk så att full kostnadstäckning 
erhålls för genomförda uppdrag där Försvarsmakten är slutkund, 
 
Försvarsmakten utgår därutöver från att det planerade utgående anslagssparande på 
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap från år 2010 kan nyttjas under 2011. 
 
I planeringen för perioden 2011-2013 har Försvarsmakten utgått från att den årliga 
pris- och löneomräkningen av anslag görs enligt nuvarande principer. Försvarsmakten 
har därvid beaktat det löpande rationaliseringskrav som ställs på myndigheten. 
 
Behov av förändringar i lagar och förordningar 

Försvarsmakten utgår från och planerar för att förändringar i lagar och förordningar 
genomförs med början under år 2010, främst avseende förändringar vilka utgör förut-
sättningar för att fortsatt och fullt ut införa det nya personalförsörjningssystemet med 
tidsbegränsat anställda och kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvars-
makten kan inte nog understryka vikten av att införandet av en personalförsörjning 
med rekrytering på frivillig grund så snart det är möjligt ges stöd i lagar och förord-
ningar. Försvarsmakten föreslår att regeringen snarast överser och fattar beslut om, 
alternativt föreslår riksdagen nödvändiga förändringar i de författningar och lagar som 
reglerar grundförutsättningarna för Försvarsmakten. 
 
Antaganden 

Detta budgetunderlag bygger på följande antaganden: 
 
− Grundorganisationsförändringar vilka kräver Riksdagens eller regeringens beslut 

kan effektueras med början år 2012. 
− Rationaliseringar inom logistikområdet som medför strukturella förändringar samt 

samordning av verksamhet mellan Försvarets materielverk, Försvarets forsknings-
institut samt Försvarsmakten (sammanhållen logistikprocess) vilka kräver Riksda-
gens eller regeringens beslut genomförs från år 2012. 
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− Grundorganisationsförändringar vilka myndigheten kan besluta genomförs succes-
sivt.  

− Rationaliseringar inom logistikområdet vilka myndigheten kan besluta genomförs 
successivt  

− Det bokförda värdet nedsätts till noll eller Försvarsmakten erhåller omställningsbi-
drag för sådan egendom som enligt regeringsbeslut ska avvecklas. 

− Eventuella besparingar vid övriga försvarsmyndigheter kommer Försvarsmakten 
tillgodo genom kostnadsreduceringar samt att en eventuell överföring av uppgifter 
mellan myndigheter är kostnadsneutrala. 

− Planerat utgående anslagssparande inom anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap år 2010 överförs som anslagssparande till anslaget 1.1 år 2011 (243 
mnkr). 

− Omfördelning med anledning av särutgiftsmodellen från anslaget 1:2 Fredsfräm-

jande förbandsinsatser till anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap om 
250 mnkr 2011, 300 mnkr 2012 och 400 mnkr 2013.  

− Prognostiserat anslagssparande inom anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och an-
läggningar för 2010 överförs som anslagssparande till anslaget 1:3 Anskaffning av 

materiel och anläggningar år 2011 och 2012. 
− Arbete med förändringar i lagar och förordningar fortsätter år 2011 för beslut under 

2011 och början av 2012. 
 
Försvarsmakten vill betona att redovisade antaganden måste infrias för att planeringen 
ska kunna fullföljas. Försvarsmakten vill särskilt påpeka vikten av att grundorganisa-
tionsförändringar kan genomföras med start 2012 samt att överföringen från anslag 1:2 
Fredsfrämjande förbandsinsatser till anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 
med anledning av särutgiftsmodellen genomförs i enlighet med myndighetens förslag 
samt att införandet av en sammanhållen logistikprocess och överföring från anslag 1.3 
till anslag 1.4 genomförs. Om så inte sker medför det att betydande förändringar måste 
göras i antalet anställda soldater och sjömän åren 2012-2014 samt att planeringen för 
dessa år måste förändras i grunden. I en sådan situation kommer Försvarsmakten inte 
att kunna leverera den operativa förmåga som beslutats. 
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Hemställan 

Försvarsmakten hemställer: 
 

1. att regeringen beslutar i enlighet med Försvarsmaktens förslag för budgetåret 
2011,  

2. att regeringen föreslår Riksdagen att besluta i enlighet med Försvarsmaktens 
förslag avseende förändringar i insatsorganisationen och namnförändringar i 
grundorganisationen, 

3. att regeringen för budgetåren 2011-2013 föreslår Riksdagen att omfördela an-
slagsmedel till anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap från anslaget 
1:2 Fredfrämjande förbandsinsatser enligt förslag, 

4. att regeringen medger att prognostiserat anslagssparande under år 2010 som 
överstiger tre procent av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
får disponeras av Försvarsmakten de kommande åren. 

5. att regeringen för budgetåret 2011 och framåt föreslår Riksdagen att omfördela 
anslagsmedel till anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling av materiel och an-

läggningar från anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar enligt 
förslag,  

6. att regeringen för budgetåret 2011 och framåt förslår Riksdagen att omfördela 
213 mnkr från anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap till anslag 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar för att erhålla kostnadsneutralitet 
mellan anslagen med anledning av att Försvarsmakten framgent kommer att 
fakturera Försvaret materielverk så att full kostnadstäckning erhålls för genom-
förda uppdrag där Försvarsmakten är slutkund, samt 

7. att regeringen beslutar om planeringsanvisning till Försvarsmakten att utarbeta 
och inkomma med förslag till utveckling och anpassning av grundorganisatio-
nens struktur senast i budgetunderlaget för år 2012. 

 
- o 0 o - 

 
Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar har varit före-
mål för samverkan med arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och 
utveckling. Samverkan har avslutats i enighet. Arbetstagarorganisationernas yttranden 
bifogas i bilaga 4. 
 

- o 0 o - 
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BU 11/SR har varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen. Generaldirek-
tören, chefsjuristen, personaldirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören 
samt chefen för insats, chefen för produktion, chefen för den militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten samt chefen för ledningsstaben i Högkvarteret har enligt 22 § 
förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten beretts tillfälle att yttra 
sig i ärendet. Därutöver har också chefen för ledningsstabens planerings- och ekono-
miavdelning, chefen för ledningsstabens utvecklingsavdelning, arméinspektören, ma-
rininspektören, flygvapeninspektören, ledningssystemchefen, chefen för materielpro-
duktion, logistikchefen och rikshemvärnschefen beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 

- o 0 o - 
 
Beslut i detta ärende har fattats av general Sverker Göranson. I den slutliga handlägg-
ningen har deltagit generaldirektör Ulf Bengtsson, generallöjtnant Jan Salestrand, eko-
nomidirektör Lars Eriksson, överste Michael Sjölund, budgetchef Jan Borling, kom-
mendörkapten Roger Lodin och som föredragande konteramiral Jörgen Ericsson. 
 
 
 
 
 
Sverker Göranson 
 
      Jörgen Ericsson 
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Bilagor 

(Hemliga bilagor och underbilagor insänds med HKV skrivelse 2010-03-01, H/S 23 383:80201) 

 
Bilaga Benämning 

1. (Ö) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar 
2. (H) Svar på anmodan att komplettera tidigare redovisning avseende åtgärder för en för-

stärkt helikopterförmåga 
3. (H) Redovisning av förslag till inriktning för materielförsörjningen inom ledningsområdet 
4. (Ö) Samverkan med ATO 

 
Under-
bilaga 

Benämning 

1.1 (H) Förslag till insatsorganisationens utveckling och beredskap 
1.2 (H) GLI och NOC 
1.3 (H) Tabell – Plan för materielförsörjningen, anskaffning 
1.4 (H) Tabell – Plan för materielförsörjningen, materielnära verksamhet och avveckling 
1.5 (H) Materielområdesbeskrivning till underbilaga 1.3 och 1.4 
1.6 (H) Fotnot till underbilaga 1.3 och 1.4 
1.7 (H) Tabell – De 30 största beslutade och planerade planeringselementen 
1.8 (H) Plan för Forskning och utveckling 
1.9 (Ö) Prognos för året 2010 samt perioden 2011-2013 
1.10 (H) Försvarsmaktens behov av bemyndiganden år 2011 
2.1 (H) Svar på anmodan att komplettera tidigare redovisning avseende åtgärder för en för-

stärkt helikopterförmåga 

2.2 (H) Svar på anmodan att komplettera tidigare redovisning avseende åtgärder för en för-
stärkt helikopterförmåga 

2.3 (H) Svar på anmodan att komplettera tidigare redovisning avseende åtgärder för en för-
stärkt helikopterförmåga 

2.4 (H) Svar på anmodan att komplettera tidigare redovisning avseende åtgärder för en för-
stärkt helikopterförmåga 

2.5 (H) Svar på anmodan att komplettera tidigare redovisning avseende åtgärder för en för-
stärkt helikopterförmåga 

3.1 (H) Redovisning av förslag till inriktning för materielförsörjningen inom ledningsområdet 
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Sändlista Antal ex1 

bilaga 
1 och 4 

Hemlig bilaga 
2 och 3 

Ex nr 

Hemlig 

underbilaga 
1.1-1.8 samt 

1.10 

Ex nr 

Hemlig un-
derbilaga 2.1-
2.5 samt 3.1 

Regeringen 1 (tryck) 1 1 1 

Som orientering     
Försvarsutskottet 1 - - - 
Riksdagens utredningstjänst 1 - - - 
Riksrevisionen 1 - - - 
Utrikesdepartementet 1 - - - 
Försvarsdepartementet 40 (tryck) 2 2 2 
Finansdepartementet 1 - - - 
Försvarets materielverk 1 - - - 
Försvarets radioanstalt 1 - - - 
MSB 1 - - - 
Kustbevakningen 1 - - - 
Försvarshögskolan 1 - - - 
Totalförsvarets forskningsinstitut 1 - - - 
Totalförsvarets pliktverk 1 - - - 
Ekonomistyrningsverket 1 - - - 
Fortifikationsverket 1 - - - 
Arbetsgivarverket 1 - - - 
Statskontoret 1 - - - 
OFR/O FM 1 - - - 
OFR/S Försvarsförbundet 1 - - - 
SACO Försvar 1 - - - 
SEKO Försvar 1 - - - 
Värnpliktsrådet 1 - - - 

Som orientering inom Försvarsmakten      
ÖB 1 (tryck) 3 3 3 
GD 1 (tryck) 4 4 4 
REV 1 - - - 
SÄKINSP 1 - - - 
GL 1 - - - 
C LEDS 1 5 5 5 
Stf C LEDS/EKDIR 1 6 6 6 
C LEDS PLANEK 1 7 7 7 
C INSATS 1 8 8 8 
C PROD 1 9 9 9 
C MUST 1 10 10 10 
PERSDIR 1 11 11 11 
C JUR 1 12 12 12 
INFODIR 1 13 13 13 

Arkiv 1 (tryck) 14 14 14 
 

                                                 
1 Öppna exemplar distribueras elektroniskt utom där (tryck) anges.  


