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LEDSPLANEK 

Forsvarsmaktens underlag for fortsatta politiska 
stallningstaganden 
(2 oppna bilagor samt 8 oppna underbilagor. Hemliga bilagor och 
hemliga underbilagor insands separat) 

Foreliggande underlag omfattar overbefålhavarens militiira råd avseende svenskt 
Nato-medlemskap samt forslag till formågeutveckling inom ramen for 
regeringens angivna planeringsramar. Formågeutvecklingen utgår från de 
viktigaste slutsatsema i Forsvarsmaktens perspektivstudie 2022. 

De regeringsuppdrag som myndigheten harmed slutredovisar har beslutats vid 
olika tidpunkter och utifrån olika utgångspunkter, vilket beskrivs nedan. 

Forsvarsbeslut 2021-2025 

Den forsvarspolitiska inriktningen for 2021-2025 beslutades av riksdagen 
den 15 december 2020. 1 Efter det har regeringen, i enlighet med riksdagsbeslutet, 
fattat beslut om operativa mål samt inriktning av Forsvarsmakten for 2021-2025. 2 

Beslutet innebar ett stallningstagande kring en betydande tillvaxt av det militara 
forsvaret. 

I enlighet med den politiska overenskommelsen som låg till grund for 
propositionen så skulle Forsvarsberedningen, efter valet 2022, ges i uppdrag att 
påborja arbetet infor forsvarsbeslutet 2025. Forsvarsberedningen skulle aven, 
genom en kontrollstation 2023, utviirdera forverkligandet av forsvarsbeslutet 
2020 i syfte att sakerstalla att forstiirkningen och kostnadsutvecklingen iir i fas 
enligt riksdagens beslut om inriktning och ekonomisk ram. Baserat på bl.a. detta 

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FoU4, rskr. 2020/21:136. 
2 Imiktning for Forsvarsmakten 2021-2025, Fo2018/01425 m.fl., 2020-12-17. Forsvarsmaktens 
operativa formåga och forsvarsplanering, 2020-12-17. 
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underlag skulle Forsvarsberedningen lamna forslag om planeringsram for 
perioden 2026-2030. 

6verenskommelsen omfattade aven ett stallningstagande kring att totalt sjutton 
punkter skulle genomforas, om den ekonomiska ramen hojdes for 2026-2030, 
relativt vad den forsvarspolitiska inriktningen for 2021-2025 byggde på. For att 
sakerstalla ett genomforande skulle myndighetema ges i uppdrag att forbereda en 
planering. 

Avslutningsvis framgick av propositionen att Forsvarsmakten skulleges i 
uppdrag att redovisa en analys av hur en formågeforstarkning bast skulle se ut i 
ovre Norrland. 

I regleringsbrevet for budgetåret 2021 avseende Forsvarsmakten 3 beslutade 
regeringen om uppdrag, i enlighet med den politiska overenskommelsen, med 
olika redovisningstidpunkter under 2021-2023. Bl.a. skulle myndigheten, infor 
nasta forsvarsheslut genomfora en perspektivstudie med utblick mot 2040. 

I regleringsbrevet for budgetåret 2022 avseende Forsvarsmakten 4 beslutade 
regeringen att Forsvarsmakten, infor kontrollstationen 2023, skulle redovisa 
myndighetens bedomning av genomforandet av forsvarsbeslutet 2020 avseende 
vilka resultat myndigheten uppnått och vilka resultat myndigheten forvantas att 
uppnå fram till 2025 respektive till 2030. 

Politisk overenskommelse 2022 

Till foljd av Rysslands invasion av Ukraina initierades politiska overlaggningar 
tidigt under våren 2022 avseende åtgarder for att ytterligare oka Sveriges 
forsvarsformåga samt for att oka takten av redan beslutad tillvaxt. 
Forsvarsmakten redovisade under februari och mars 2022, på uppdrag av 
regeringen, flera underlag med forslag på åtgarder syftande till att forstarka den 
operativa formågan på både kort och lång sikt. 5 

Den 16 mars 2022 presenterades en overenskommelse mellan samtliga 
riksdagspartier avseende forstarkningar av forsvarsformågan genom 
resurstillskott, utokning av bemyndiganderamen for materielbestallningar samt 
andrade finansiella villkor. Nodvandiga heslut for att formalisera 
overenskommelsen har i snabb takt fattats av både riksdag och regering. 6 

3 Fo2019/00250 m.fl., 2020-12-17. 
4 Fo2020/00615 m.fl., 2021-12-16. 
5 Åtgarder for att oka Forsvarsmaktens formåga under 2022, FM202 l-l 9703 :6, 2022-02-24; 
Forsvarsmaktens svar på regeringsuppdrag om starkt formåga, FM202 l- l 9703: 10, 2022-03-08; 
Kompletterande yttrande på regeringsuppdrag om starkt formåga, FM202 l- l 9703: 13, 2022-03-17. 
6 Extra andringsbudget for 2022 - Åtgarder for att starka rikets militara forsvar och kompensation 
till hushållen for hoga priser, Prop. 2021/22: 199, Bet. 202 l/22:FiU47, rskr. 2021/22:227; Åndring 
av regleringsbrev for budgetåret 2022 avseende Forsvarsmakten, Fo2022/00125 (delvis), 2022-04-
13. 
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Utover beslut om omedelbara åtgarder omfattade den politiska 
overenskommelsen den 16 mars 2022 en inriktning om att anslagen till det 
militara forsvaret skulle nå två procent av BNP så snart det ar praktiskt mojligt. 
Enligt den politiska overenskommelsen skulle regeringen ge 
forsvarsmyndighetema i uppdrag att redovisa forslag om en ekonomisk trappa. 
Med utgångspunkt i detta skulle Forsvarsberedningen, under april 2022, inleda 
arbetet med att komma overens om en ekonomisk trappa for att nå två procent av 
BNP. Med utgångspunkt i en sådan overenskommelse skulle regeringen ge 
uppdrag till Forsvarsmakten och berorda myndigheter att inkomma med ett 
kompletterande budgetunderlag for 2023. 

Regeringsuppdrag 2022 

Forsvarsmakten fick den 24 mars i uppdrag att larnna forslag på anslagsokningar 
for det militara forsvaret for att nå och bibehålla en anslagsnivå som motsvarar 
två procent av BNP. 7 Myndighetens preliminara bedomning, som larnnades 
den 8 april, var att den efterfrågade anslagsnivån kunde uppnås senast 2028. 8 

Forsvarsmakten fick den 24 mars 2022 aven i uppdrag att ta fram underlag infdr 
kommande beslut om forsvarspolitisk inriktning avseende intemationella 
forsvars- och sakerhetspolitiska forhållanden. 9 Uppgiften skulle redovisas den 31 
oktober. Den 2 juni fick Forsvarsmakten uppdrag att tidigarelagga redovisningen 
till den 30 september. Uppdraget har slutredovisats. 10 

Den 19 maj 2022 gav regeringen Forsvarsmakten i uppdrag att inkomma med 
kompletterande budgetunderlag for 2023. 11 I avsaknad av politisk 
overenskommelse kring ekonomisk trappa framgick det av regeringens uppdrag 
att myndigheten, utover gallande forsvarspolitisk inriktning, skulle utgå från den 
inriktning och de tillskott som framgår av regeringens extra andringsbudget 
rorande satsningar på det militara forsvaret. Det kompletterande budgetunderlaget 
skulle aven omfatta sådan verksarnhet och de investeringar som myndigheten 
bedomer kravs for att inte begransa den påborjade tillvaxten mot att det militara 
forsvaret når två procent av BNP senast 2028 och som kraver beslut 2023. 

Den 19 maj 2022 beslutade regeringen aven om uppdrag till Forsvarsmakten om 
att myndigheten skulle planera for att nå två procent av BNP senast 2028 i fråga 
om foljande tidigare beslutade uppdrag. 12 

Militar formåga i ovre Norrland, 

7 Fo2022/00125 (delvis) Uppdrag till Forsvarsmakten att foreslå anslagsokningar for det 
militara forsvaret, 2022-03-24. 
8 FM202 I-I 9703: 18, Uppdrag att foreslå anslagsokningar for det militara forsvaret, 2022-04-08. 
9 Fo2022/00438, Uppdrag till Forsvarsmakten att ta fram underlag infor kommande beslut om 
forsvarspolitisk inriktning, 2022-03-24. 
10 Underlag infor kommande beslut om forsvarspolitisk imiktning, FM2022-19979:5, 2022-09-28. 
11 Fo2022/00125 (delvis), Uppdrag att inkomma med kompletterande budgetunderlag for 2023, 
2022-05-19. 
12 Fo2022/00125 (delvis), Kompletterande uppdrag till Forsvarsmakten, 2022-05-19. 



(.l) 

' 
•. , FORSVARSMAKTEN 

(j 

Datum 

2022-10-31 
Beteckning 

FM2022-19979: 13 Sida 4 (8) 

Forsvarsmaktens redovisning av perspektivstudien, 
Bedomning av genomforandet av forsvarsbeslutet 2020, 
Forberedande planering av sjutton utpekade åtgarder infor 
kontrollstationen 2023. 

Samtliga uppdrag skulle redovisas senast 1 november 2022. Forsvarsmaktens 
perspektivstudie 2022 redovisas i separat skrivelse. 

Den 16 maj 2022 fattade regeringen beslut om att Sverige ska ansoka om 
medlemskap i Nato. Ansokan overlamnades till Nato den 18 maj. Med anledning 
av Sveriges ansokan om medlemskap i Nato, beslutade regeringen den 22 juni 
2022 att ge Forsvarsmakten i uppdrag att redovisa bedomningar och forslag. 13 En 
delredovisning skulle ske senast den 13 september 14 och slutredovisning skulle 
ske samordnat med ovriga redovisningar den 1 november 2022. 

Forsvarsmaktens redovisning 

Bilaga 1 - utgor overbefålhavarens militara råd for perioden 2023-2035. 

Underbilaga 1.1 - omfattar Forsvarsmaktens slutredovisning på 
regeringsuppdraget om Nato. 

Underbilaga 1.2 - motsvarar Forsvarsmaktens slutredovisning på 
regeringsuppdraget om ett forslag till formågeutveckling inom regeringens 
planeringsramar. Planeringen omfattar perioden 2023-2035 for utgiftsområde 
6 vilket inkluderar Forsvarsmakten och ovriga forsvarsmyndigheter. Bifogat 
återfinns aven myndighetens slutredovisningar avseende operativ formåga 
2035 (H), motståndarbeskrivning 2035 (H), ekonomiredovisning per 
anslagspost 2023-2030, storre materielobjekt och riskavsattningar, uppfoljning 
av forsvarsheslut 2020, forberedelser infor kontrollstation 2023 samt analys av 
militar formågeokning i ovre Norrland. 

Underbilaga 1.3 - omfattar Forsvarsmaktens redovisningar avseende 
strategiskt vagval inom stridsflygområdet samt strategisk formågeokning 
genom digitalisering. 

Bilaga 2 - utgor forsvarsmyndighetemas yttranden i enlighet med regeringens 
styming samt arbetstagarorganisationemas yttranden. 

- 0 0 0 -

13 Kompletterande uppdrag till Forsvarsmakten med anledning av Sveriges ansokan om 
medlemskap i Nordatlantiska fordragsorganisationen, Fo2022/00125 (delvis) m.fl., 2022-06-22. 
14 FM2022-19979:2, Forsvarsmaktens delredovisning avseende kompletterande uppdrag till 
Forsvarsmakten med anledning av Sveriges ansokan om medlemskap i Nordatlantiska 
fårdragsorganisationen, 2022-09-13 
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Underlaget ar samverkat med arbetstagarorganisationerna enligt avtal for 
samverkan och utveckling. Samverkan ar med Saco-S FM, Seko Forsvar FM, 
OFR/S och OFR/O FM avslutad i enighet. 

- 0 0 0 -

Forsvarsmakten har samverkat med Forsvarets materielverk, Fortifikationsverket, 
Forsvarets radioanstalt, Totalforsvarets forskningsinstitut, Totalforsvarets plikt
och provningsverk, Forsvarshogskolan, Statens inspektion for 
forsvarsunderrattelseverksamheten, Forsvarsunderrattelsedomstolen och 
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap vid framtagande av detta 
underlag. 

- 0 0 0 -

Forsvarets materielverk, F ortifikationsverket, Forsvarets radioanstalt, 
Totalforsvarets forskningsinstitut, Totalforsvarets plikt- och provningsverket och 
Forsvarshogskolan har beretts mojlighet att yttra sig over detta underlag vad 
galler genomforbarhet, finansiering samt konsekvenser och forutsattningar for 
genomforandet. 

- 0 0 0 -

I beredningen av detta arende har deltagit brigadgeneral Johan Pekkari, 
brigadgeneral John Stjernfalk, overste Ola Barver, kommendor Stefan Larsson, 
overstelojtnant Anna Dellham, overstelojtnant Anders Vestman, overstelojtnant 
Erie Elerud Tryde, chefscontroller Anna Berlinde, civilingenjor Mia Low, 
civilingenjor Anna-Lena Berg, chefscontroller Anna Eriksson, chefscontroller 
Julia Ors Wame, overstelojtnant Tobias Christensson, overstelojtnant Andreas 
Ziegenfeldt, operationsanalytiker Mattias Johansson, kommendorkapten Carl
Magnus Hagberg, overstelojtnant Håkan Horstedt, overstelojtnant Patrik 
Sandstrom, kommendorkapten Jonas Forsmark, overstelojtnant Bjorn Edstrom, 
Fredrik Lindvall, operationsanalytiker Sven Holmberg, operationsanalytiker Love 
Alm samt overstelojtnant Fredrik Gustafsson. 

- 0 0 0 -

Detta underlag har varit foremål for overlaggning i Forsvarsmaktsledningen 
varvid generaldirektoren, chefen for ledningsstaben, ekonomidirektoren, 
chefsjuristen, personaldirektoren, kommunikationsdirektoren, insatschefen, 
produktionschefen, chefen for ledningsstabens inriktningsavdelning och 
stallforetradande chefen for den militara underrattelse- och sakerhetstjansten i 
enlighet med 22 § forordningen (2007: 1266) med instruktion for Forsvarsmakten, 
beretts tillfålle att yttra sig. 

- 0 0 0 -
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Detta underlag har beslutats av general Micael Byden. I den slutliga 
handlaggningen har aven flottiljarniral Bo Berg, kommendor Torbjom 
Lundstromer, overstelojtnant Johan Silvera, kommendorkapten Patrik Norberg 
deltagit och som foredragande viceamiral Jonas Haggren. 
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Bilagor och underbilagor 

Missiv 
Bilaga 1 
Underbilaga 1.1 
Underbilaga 1.1.1 
Underbilaga 1.2 
Underbilaga 1.2.1 
Underbilaga 1.2.2 
Underbilaga 1.2.3 
Underbilaga 1.2.4 
Underbilaga 1.2.5 
Underbilaga 1.2.6 
Underbilaga 1.2.7 
Underbilaga 1.3 
Underbilaga 1.3.1 
Underbilaga 1.3 .2 
Underbilaga 1.3.3 
Bilaga 2 

Overbefålhavarens militara råd 
Overbefålhavarens råd avseende Natomedlemskap 
Fordjupning Natomedlemskap (H) 
Overbefålhavarens råd avseende formågeutveckling 
Operativ formåga 2035 (H) 
Motståndarbeskrivning 2035 (H) 
Ekonomiska forutsattningar 
Storre materielobjekt och riskavsattningar (BH) 
Bedornning av genomforandet av forsvarsbeslutet 2020 
Forberedelser infor kontrollstationen 2023 
Militar formåga i ovre Norrland 
Sarskilda redovisningar och analyser 
Strategiskt vagval stridsflyg (H) 
Strategisk formågeutveckling genom digitalisering (H) 
Militara begrepp och forkortningar 
Yttranden från forsvarsmyndigheter och ATO 

Hemliga bilagor och underbilagor insands som egen handling. 
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Myndigheten for samhallsskydd och beredskap 
Totalforsvarets plikt- och provningsverk 
Statens inspektion for forsvarsunderrattelseverksamhet 
Totalforsvarets forskningsinstitut 
Ekonomistyrningsverket 
F orsvarsho gskolan 
Statskontoret 
OFR/OFM 
OFR/S Forsvarsforbundet 
SACO-S FM 
SEKO Forsvar 
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