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årsrapporter
2003
ÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING
Bilaga 8
Läsanvisningar

HÖGKVARTERET

Datum

2004-02-20

Bilaga 8 till
23 386:62084
Sida 1 (15)

Läsanvisningar
Nedan anges de återrapporteringskrav som dels framgår av regleringsbrevet, dels
framgår av särskilda regeringsbeslut fattade under budgetåret samt ansvarig avdelning och handläggare i Högkvarteret.
I regleringsbrevet angivna återrapporteringskrav
Nr
01

02

03

Omfattning
Redovisas i
Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad Huvuddokumentet
myndigheten kan lösa sina uppgifter. Redovis- (öppen form) och
H-bilaga 1
ningen skall göras enligt följande bedömningsskala:
God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller
överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas.
Godtagbar: Brister och störningar nedsätter
handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan
dock i huvudsak lösas.
Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan
inte lösas.
Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad Huvuddokumentet
myndigheten uppfyller kraven på operativ förmå- (öppen form) och
H-bilaga 1
ga i olika avseenden.
Redovisningen skall göras med hjälp av ovan
nämnda bedömningsskala. Myndighetens operativa förmåga i olika avseenden skall anges. För
operativ förmåga som skall kunna intas inom
angivna tidsramar skall en realiserbarhetsbedömning göras av möjligheterna att innehålla de angivna tidsramarna. Eventuella avvikelser från
angivna krav skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.
Försvarsmakten skall redovisa under året genom- Huvuddokumentet
förd viktigare verksamhet för insatsorganisatio- (öppen form) och
H-bilaga 1
nen inom samtliga verksamhetsgrenar och hur
denna i tillämpliga delar har bidragit till insatsorganisationens utveckling.

Ansvarig
PLANS INSLED
Marcus Björkegren
08-788 96 24

PLANS INSLED
Marcus Björkegren
08-788 96 24

PLANS INSLED
Marcus Björkegren
08-788 96 24

Uppföljning av krigsförband i insatsorganisationen skall utöver ovanstående redovisas enligt den
modell som framgår av bilaga 1 till regleringsbrevet.

04

()

Redovisning av ovanstående återrapportering
skall utformas i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
Försvarsmakten skall redovisa utgifterna för
genomförd övningsverksamhet, effekten av denna och viktigare avvikelser från den redovisade

Bilaga 5

GRO PLAN
Anders Nikanorsson
08-788 75 30
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Nr
Nr
05

06

07

08

Omfattning
planeringen.
Omfattning
Försvarsmakten skall redovisa utvecklingen av
förband anmälda till styrkeregister.

Redovisas i

Ansvarig

Redovisas i
H-bilaga 6
(jfr. 46)

Försvarsmakten skall redovisa vidtagna åtgärder
för att öka utbildnings- och övningsverksamheten
inom flygstridskrafterna i förhållande till 2001
och 2002 års nivåer, liksom resultatet av dessa
åtgärder.
Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa de åtgärder som vidtagits
med anledning av militära flyginspektionens
yttrande i årsredovisningen för 2001 samt resultatet av dessa åtgärder.
Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa de åtgärder som vidtagits
med anledning av Statens haverikommissions
rapport RM 2002:01 om helikopterolyckan i
Kebnekaisefjällen den 11 augusti 2000.
Försvarsmakten skall även redovisa resultatet av
de vidtagna åtgärderna.

Bilaga 5

Ansvarig
KRI STAB
Niclas Karlsson
08-788 78 33
GRO FV
Bo Jansson
08-788 84 72

Bilaga 5

GRO FV
Bo Jansson
08-788 84 72

Bilaga 5

GRO FV
Bo Jansson
08-788 84 72
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Nr
09

Omfattning
Försvarsmakten skall göra en samlad analys och
utvärdering av myndighetens deltagande i internationella övningar samt redovisa särskilda utgifter i samband med dessa. I analysen skall ingå
en bedömning av hur erfarenheterna av deltagande i övningar implementerats i förbandsproduktionen.

Redovisas i
Bilaga 4

Ansvarig
GRO PLAN
Tomas Dahlmark
08-788 90 72

Bilaga 5

GRO ORG
Göran Schylander
08-788 90 69

Bilaga 5

GRO FV
Lennart Malmberg
08-788 96 63

Försvarsmakten skall vidare inkomma med en
utvärdering av erfarenheterna från deltagande i
aktiviteter inom de olika samarbetsområdena i
Sveriges individuella partnerskapsprogram (IPP).
Utvärderingen skall i tillämpliga delar vara
kopplad till de partnerskapsmål som regeringen
beslutat anta inom ramen för planerings- och
översynsprocessen (PARP).

10

11

Slutligen skall Försvarsmakten i samband med
det fortsatta beredandet av Sveriges IPP lämna
ett förslag beträffande planering av, deltagande i
och värdskap för PFF-övningar samt övningar i
PFF:s anda för åren 2003-2006.
Förslag beträffande värdskap för övningar skall
även innefatta förslag på lämpligt deltagande från
andra myndigheter och organisationer.
Försvarsmakten skall redovisa förslaget i budgetunderlaget för 2004. I förslaget skall också ingå
en redovisning av beräknade kostnader för åren
2003 – 2004 samt en prognos för kostnaderna
2005 – 2006.
Försvarsmakten skall redovisa de åtgärder som
under 2003 vidtagits för att nå besparingsmålet i
samband med organisationsenheten Livgardet
med SWEDINT i Upplands-Bro/Kungsängen
inrättas den 1 januari 2004.
Försvarsmakten skall tillsammans med Lunds
universitet i samband med årsredovisningen återredovisa frågor om samverkan avseende flygutbildning med bl.a. inrättandet av samrådsnämnden och nämndens arbetsordning och arbetsplan
samt övriga vidtagna samverkansåtgärder och
resultatet av dessa åtgärder.
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Nr
12

13

Omfattning
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa utvecklingen av viktigare områden inom Försvarsmaktens logistik. Av redovisningarna skall bl.a.
framgå följande:
1.

Hur Försvarsmaktens målsättningar för rationalisering och besparingar inom underhållstjänsten och stödverksamheten har uppnåtts. En jämförelse mellan de av Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2003 budgeterade kostnadsreduceringarna och utfallet skall redovisas och kommenteras.

2.

Hur etableringen av de olika verksamhetsställena inom organisationsenheten fortskrider med därtill hörande avvecklingsåtgärder.
Redovisningarna skall omfatta bl.a. förändringar inom Försvarsmakten avseende mark,
anläggningar och lokaler med anledning av
att Försvarsmaktens logistik inrättats.

3.

Hur utvecklingen av beställarfunktionen
inom Försvarsmakten fortskrider för att säkerställa de krav på underhållstjänst och
stödverksamhet som ställs inom grund- respektive insatsorganisationen.

4.

Gjorda avvägningar mellan ekonomisk rationalitet i grundorganisationen å ena sidan
och insatsorganisationens behov för nationella och internationella insatser å andra sidan skall redovisas och kommenteras.

5.

Högkvarterets organisation för att styra och
följa upp verksamheten inom Försvarsmaktens logistik skall framgå.

Försvarsmakten skall i kvartalsrapporterna, delårsrapporten och årsredovisningen redovisa arbetet med att förändra grundorganisationen i
enlighet med vad som anges i bilaga 2 till regleringsbrevet.

Redovisas i
Bilaga 5

Ansvarig
GRO CONTR
Lars Träff
08-788 79 48

Bilaga 2

GRO GEN
Maria Svenberg-Jansson
08-788 82 26
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Nr
14

Omfattning
Försvarsmakten skall i delårsrapporten samt i
årsredovisningen ge en lägesrapport beträffande
hur arbetet med att utveckla myndighetens personalförsörjningssystem fortskrider efter det att
ovan nämnda uppdrag redovisats.

Redovisas i
Bilaga 3

Ansvarig
PERS
EvaLis Fredriksson
08-788 75 68

Bilaga 3

GRO PLAN
Jonas Holm
08-788 86 21

Bilaga 5

GRO RIKSHV
Bennet Remnås
08-788 95 91

Försvarsmakten skall i årsredovisningen lämna
en personalberättelse enligt vad som anges i tabellerna i bilaga 3. Försvarsmakten skall dessutom redovisa hur yrkesofficerarnas, reservofficerarnas och den civilanställda personalens åldersstruktur förändrats i jämförelse med 2002.
Det underlag som redovisas skall analyseras. Av
analysen skall framgå hur förändringarna av de
personella resurserna påverkar förbandsproduktionen, avvecklingen av överskottsförnödenheter
samt möjligheterna att upprätthålla de kompetenser och den förmåga som krävs för att utföra de
uppgifter som regeringen ger.
Av personalberättelsen skall vidare framgå i vilken omfattning utlandsstyrkan bemannas med
personal som deltagit i tidigare missioner. Av
särskilt intresse är en redogörelse för hur vanligt
det är att personal ur olika personalkategorier,
vid upprepade tillfällen och under ett begränsat
antal år, tjänstgör i utlandsstyrkan.
Försvarsmakten skall vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits och de resultat som uppnåtts i
fråga om att i ökande omfattning bemanna utlandsstyrkan med reservofficerare för att därigenom kunna ianspråkta yrkesofficerarna i minskande omfattning.

15

16

Personalberättelsen bör i övrigt ges en utformning som motsvarar den för 2001 med de kompletteringar som Försvarsmakten anser vara lämpliga.
Utbildningsvolymerna och utgifterna avseende
utbildningen av totalförsvarspliktiga som fullgör
värnplikt skall redovisas i tabellform enligt bilaga
3 i regleringsbrevet.
Erfarenheter och resultat från värnpliktsutbildning omfattande cirka tre månader för rekrytering
till hemvärnet skall redovisas liksom antalet som
fullgjort utbildning, tecknat kontrakt med hemvärnet efter fullgjord utbildning samt hur många
som kvarstår i hemvärnet efter ett år.
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Nr
17

18

19

20

Omfattning
De åtgärder som vidtagits, och resultaten av dessa, för att fler kvinnor skall söka och fullgöra
värnpliktsutbildning samt för att bättre spegla
samhällets etniska och kulturella mångfald skall
redovisas. Antalet kvinnor som har påbörjat respektive slutfört värnpliktsutbildning under året
skall redovisas tillsammans med de åtgärder som
vidtagits för att främja etnisk och kulturell mångfald.
En särskild redovisning av vilket resultat översynen av befattningskraven gett skall lämnas tillsammans med en bedömning av vilket arbete som
kvarstår och en tidsplan för arbetets slutförande.
Verksamhet och annonsintäkter för tidningen
Värnpliktsnytt skall redovisas.

Redovisas i
Bilaga 3

Ansvarig
GRO PLAN
Hugo Hökerberg
08-788 98 74

Bilaga 3

En utvärdering av utfallet av ett förbättrat personskadeskydd för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt skall redovisas. Utvärderingen skall
främst inriktas mot rehabiliteringsansvaret och
ersättningen till anhöriga. Vidare skall samtliga
kostnader för personskadeskyddet och statens
riskgaranti redovisas.
Om Värnpliktsrådet enligt 20 § förordningen
(1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga anordnar värnpliktskongress skall
Värnpliktsrådet inkomma med återrapportering
avseende genomförd kongress senast den 30 april
2003 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
Verksamheten Försvar mot droger skall redovisas
särskilt vad gäller verksamhet och kostnader
fördelat på löner, resor och övrigt. Redovisningen skall ske i samband med Värnpliktsrådets
redovisning.

Bilaga 3

GRO PLAN
Lars Larsson
08-788 89 90
PERS
Per-Erik Gyllestad
08-788 83 60

Särskild rapport

GRO PLAN
Lars Larsson
08-788 89 90
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Nr
21

22

23

Omfattning
De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet skall återrapporteras. I redovisningen skall
ingå en bedömning av vilka resultat och effekter
de frivilliga försvarsorganisationernas arbete har
fått i ovan nämnda länder. Vidare skall en bedömning av uppnådda effekter av stödet och
uppdragen i förhållande till föregående år redovisas.

Redovisas i
Bilaga 5

Senast den 31oktober 2003 skall Försvarsmakten
i samråd med Krisberedskapsmyndigheten lämna
förslag på vilka organisationer som skall omfattas
av förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.
Försvarsmakten skall redovisa hur antalet medlemmar i respektive frivillig försvarsorganisation
förändrats under 2003. Av redovisningen skall
framgå vilken ålders- och kompetensstruktur de
frivilliga försvarsorganisationerna som omfattas
av Försvarsmaktens stöd har. Vidare skall en
bedömning av vilka effekter verksamheten har
fått för det militära försvaret redovisas. Jämförelse med föregående år skall göras.
Personal ur frivilliga försvarsorganisationer som
har krigsplacering i Försvarsmakten skall redovisas till antal och organisationstillhörighet. Antalet
nya frivilligavtal skall redovisas.
Försvarsmakten skall redovisa
1. det fortsatta arbetet med sektorsansvar för
ekologisk hållbarhet för försvarssektorn och
miljöarbetets koppling till de av riksdagen
fastställda miljökvalitetsmålen,
2. arbetet med att utveckla det införda miljöledningssystemet,
3. vidtagna åtgärder för att begränsa utsläppen
från användning av fossila bränslen och andra skadliga ämnen,
4. utvecklingen av blyfri ammunition,
5. arbetet med strategiska miljöbedömningar i
planerings- och beslutsprocessen,
6. hur miljöskydd beaktats vid internationella
insatser och övningar samt
7. myndighetens medverkan i det internationella försvarsmiljösamarbetet och hur försvarsmiljösamarbetet med andra staters försvarsmakter utvecklas.

Redovisatt med:
HKV-beteckning
16 137:76066,
2003-10-27

Ansvarig
GRO FRIV
Kerstin Wetterström
08-788 88 23

Bilaga 5

GRO FRIV
Kerstin Wetterström
08-788 88 23

Bilaga 5

GRO MILJÖ
Rebecca Ingmarsdotter
08-788 16 94
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Nr
24

Omfattning
Försvarsmakten skall redovisa hur arbetet fortskrider vad gäller utvecklingen av skydd mot
NBC-stridsmedel samt förmåga och metoder
avseende indikering. Av redovisningen skall bl.a.
framgå statusen avseende
1. fysiskt skydd,
2. medicinskt skydd och medicinskt omhändertagande,
3. beredskap,
4. interoperabilitet,
5. NBC-skyddsförmåga såväl nationellt som
internationellt samt
6. införande av NBC- kompani i insatsorganisationen.
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa hur avvecklingsarbetet såvitt avser materiel fortgår samt
kostnaderna för detta. Av redovisningen skall
bl.a. framgå hur avvecklingen hittills genomförts. Dessutom skall personal- och förrådskostnader som är särskilt förknippade med avvecklingsarbetet redovisas.
Härutöver skall Försvarsmakten redovisa avveckling av materiel ingående i materiella mobenheter motsvarande två armébrigader jämte
understöds- och underhållsförband, en amfibiebataljon, två kustartilleribataljoner, två ubåtar
samt flygbasförband m.m. enligt av Försvarsutskottet anfört i bet. 2002/03:FöU3 och Förslag i
Försvarsmaktens budgetunderlag för 2003, bil 7.

Redovisas i
Bilaga 5

Ansvarig
PLANS INSLED
Christer Widegren
08-788 79 24

Bilaga 5

KRI MTRL
Karl Johan Sandels
08-788 98 04

26

Försvarsmakten skall redovisa hur grundberedskapen har kunnat upprätthållas enligt regeringens beslut den 30 mars 2000, kostnader för upprätthållen beredskap samt kommentera eventuella
avvikelser från målen.

H-bilaga 6

PLANS INSLED
Henrik Larsson
08-788 79 41

27

Försvarsmakten skall redovisa hur incidentberedskap har kunnat upprätthållas. Kostnader för
upprätthållen beredskap och insatser skall redovisas.

H-bilaga 6

PLANS INSLED
Henrik Larsson
08-788 79 41

25
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Nr
28

Omfattning
Försvarsmakten skall redovisa hur beredskapen
för internationell verksamhet har upprätthållits.
Försvarsmakten skall även redovisa åtgärder som
har vidtagits för att utveckla de internationella
samarbeten som myndigheten har deltagit i och
utgifterna för detta.
Försvarsmakten skall särskilt redovisa det nordiska försvarssamarbetet, utvecklingen av
Nordcaps (Nordic Coordinated Arrangement for
Military Peace Support) och den gemensamma
nordiska styrkan för krishantering.

Redovisas i
H-bilaga 6

Ansvarig
PLANS INSLED
Henrik Larsson
08-788 79 41

29

Försvarsmakten skall redovisa vilka kurser och
utbildningar för internationell verksamhet i Sverige och i utlandet inom ramen för EU, FN (inklusive Shirbrig), OSSE, PFF och Nordcaps som
genomförts samt utgifterna för dessa. När så
krävs skall redovisningen ske i samråd med Försvarshögskolan.
Försvarsmakten skall vidare redovisa vilken
verksamhet, med angivande av antalet elever,
som finansierats från utgiftsområde 5 Internationell samverkan respektive utgiftsområde 6 Totalförsvar.
Försvarsmakten skall redovisa erfarenheter från
personalens tjänstgöring i det internationella
samarbetet inom EU, i Nato:s högkvarter och i
staber på olika nivåer inom ramen för EAPRsamarbetet (Euroatlantiska partnerskapsrådet)
samt inom det fördjupade PFF-samarbetet samt
hur dessa erfarenheter påverkar Försvarsmaktens
utbildningar m.m.

Bilaga 5

GRO PLAN
Anders Nikanorsson
08-788 75 30

Bilaga 4

GR BEM
Anders Fogelin
08-788 76 26

30
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Nr
31

32

33

Omfattning
Försvarsmakten skall i enlighet med 6 § förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjön, Arktis och Barentsområdet. Försvarsmakten skall stödja Försvarshögskolan med
personal till den baltiska försvarshögskolan Baltdefcol. Därutöver skall Försvarsmakten kunna
stödja sjöstyrkan Baltron med personal.
Försvarsmakten skall kunna ställa personal till
förfogande för materiel- och kunskapsöverföring
till Estland, Lettland och Litauen, kunna medverka med enheter för minröjningsoperationer till
sjöss samt även i övrigt kunna medverka i det
vidgade Östersjösamarbetet. Den närmare inriktningen av verksamheten skall utformas i nära
samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
Vid planering och genomförande av övningar och
andra PFF-relaterade aktiviteter skall möjligheterna till svenskt stöd till de deltagande från Estland, Lettland och Litauen beaktas.
Försvarsmakten skall redovisa vilken verksamhet
som genomförts samt uppnådda resultat.
Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa genomförd verksamhet
och planering för kommande verksamhet vid PfP
Training Centre.
Försvarsmakten skall redovisa utvecklingen av
den datorstödda ledningsträningen inom PFF
samt en bedömning av den fortsatta utvecklingen.
Försvarsmakten skall särskilt belysa NBC- och
CIMIC-aspekter samt aspekter om informationsoperationer.
Försvarsmakten skall i delårsrapporten och i
årsredovisningen redovisa genomfört nordiskt
samarbete inom ramen för uppdrag som lämnats i
regeringsbeslut den 29 oktober 1998 (Fö nr 17),
den 22 december 1999 (Fö nr 26) samt den 29
mars 2001 (Fö nr 4). I tillägg skall liknande översikt ges för genomfört samarbete med Danmark.

Redovisas i
Bilaga 4

Ansvarig
PLANS INT
Ingrid Ullbors-Hägg
08-788 7951

Bilaga 5

GRO UTB
Lennart Ericsson
08-788 85 74

Bilaga 4

PLANS INT
Karin Hebert
08-788 85 57

HÖGKVARTERET

Datum

2004-02-20

Bilaga 8 till
23 386:62084
Sida 11
(15)

Nr
34

35

36

Omfattning
Försvarsmakten skall såvitt avser internationell
verksamhet redovisa
1. sin bedömning av läget mellan parterna i
aktuella insatsområden, status på de svenska
förbanden samt en sammanfattning av genomförd verksamhet,
2. månadsvis rapportering direkt från samtliga
missioner,
3. en sammanställning av under året tjänstgörande svensk personal i utlandsstyrkan enligt
bilaga 3 tabell 7,
4. erfarenheter av det svenska deltagandet,
speciellt sådana som berör avtal, materielutveckling samt förbandsutveckling (PARP
och kapacitetsmål för EU:s militära krishanteringsförmåga),
5. hur dragna erfarenheter nyttjats samt,
6. sin bedömning om insatsen bör fortsätta i sin
nuvarande form samt eventuella förslag till
förändringar avseende innehåll, uppgift, tidsförhållanden, m.m.
Försvarsmakten skall för varje fredsfrämjande
FN-insats redovisa
1. framställda krav (ackumulerat),
2. tidigare återbetalda medel,
3. under budgetåret återbetalda medel samt
4. under budgetåret återbetalda medel som
regeringen beslutat att Försvarsmakten får
utnyttja.
Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet för att i första hand med grundorganisationens resurser kunna stärka samhället vid svåra
påfrestningar i fred.

Redovisas i
Bilaga 4

Ansvarig
PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63

Bilaga 4

PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63

Bilaga 5

GRO RIKSHV
Bennet Remnås
08-788 95 91

HÖGKVARTERET

Datum

2004-02-20

Bilaga 8 till
23 386:62084
Sida 12
(15)

Nr
37

38

Omfattning
Försvarsmakten skall tillsammans med ansvariga
myndigheter fortsätta planeringen för militära
stödinsatser inom det tiotal områden vilka regeringen i prop. 1996/97:11 har angivit att det finns
en tillräcklig beredskap mot svåra påfrestningar
på samhället i fred. Områdena är radioaktivt
nedfall, elförsörjning, telekommunikationer,
försörjning med vatten, radio och TV, översvämningar och dammbrott, massflykt av asyl- och
hjälpsökande till Sverige, allvarlig smitta, terrorism, kemikalieolyckor och utsläpp av farliga
ämnen till sjöss samt övergripande informationssäkerhet.
Försvarsmakten skall redovisa genomförd planering och vidtagna åtgärder.
Försvarsmakten skall fortsätta att utveckla sin
förmåga att samverka med civila myndigheter
och att kunna lämna stöd till samhället inom
skilda områden i enlighet med räddningstjänstlagen (1986:1102) och förordningen (2002:375)
om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.
Särskild vikt skall läggas vid stöd till räddningstjänsten, sjukvården och polisen. Arbetet
skall bedrivas tillsammans med berörda myndigheter. Av förordningen (2002:375) om Försvarsmakten stöd till civil verksamhet framgår att
Försvarsmakten skall ta ut avgifter för stöd som
lämnas enligt förordningen.
Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet fördelad på olika typer av insatser. För
annat stöd än stöd till en annan statlig myndighet
eller stöd med helikopter för sjuktransporter skall
Försvarsmakten i samband med årsredovisningen
ingående redovisa sam- och särkostnader samt
inkomster av genomförd verksamhet fördelat på
respektive insats.

Redovisas i
H-bilaga 6

Ansvarig
PLANS INSLED
Tomas Carlmark
08-788 93 25

H-bilaga 6

PLANS INSLED
Tomas Carlmark
08-788 93 25

HÖGKVARTERET

Datum

2004-02-20

Bilaga 8 till
23 386:62084
Sida 13
(15)

Nr
39

Omfattning
Försvarsmakten skall såvitt avser försvarsunderrättelseverksamheten
1. i samband med budgetunderlaget redovisa
förslag till inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten samt dess ledning, organisation, dimensionering, utrustning och resurstilldelning,
2. lämna en detaljerad redovisning avseende
måluppfyllnad av den särskilda inriktningen
med regeringens underrättelsebehov,
3. lämna en resultatredovisning av Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet
och militära säkerhetstjänst samt
4. ge en detaljerad redovisning av resursfördelningen (inklusive investeringar) mellan olika
funktionella och geografiska verksamhetsområden
5. utvärdera de uppdrag som getts till Försvarets radioanstalt och redovisa resultatet av
utvärderingen.

Redovisas i
Särskild skrivelse
som inges senast
den 20 februari
2004.

Ansvarig
MUST

40

Försvarsmakten skall på det sätt Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) finner lämpligt rapportera vilka resurser som använts för stödet till
Vetenskapsrådet och hur arbetet med att ta fram
materialet har bedrivits.
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt årsredovisningen redovisa

Särskild rapport.

MUST

Bilaga 4

PLANS EK
Diana Ottenstroer
08-788 75 32

41

1.

2.
3.

4.
5.

1

vilken fredsfrämjande verksamhet som finansieras från utgiftsområde 5 Internationell
samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande
verksamhet som Försvarsmakten deltar i,
en sammanfattning av mandatet för missionen och dess utsträckning i tiden,
läget mellan parterna och vid de svenska
enheterna samt under perioden genomförd
verksamhet,
antalet över året tjänstgörande svensk personal1 i respektive mission och
erfarenheter av det svenska deltagandet.

I årsredovisningen skall även ingå en sammanställning enligt vad som framgår av bilaga 3 till regleringsbrevet
(tabell 7).

HÖGKVARTERET

Datum

2004-02-20

Bilaga 8 till
23 386:62084
Sida 14
(15)

Nr
42

43

Omfattning
Försvarsmakten skall redovisa förslag till en förbättrad ekonomisk redovisning där resursanvändningen framgår för typförband och är nedbruten i
lämpliga kostnadsslag såsom löner, hyror m.m.
Utgångspunkt för redovisningens struktur skall
vara bilaga 1 till regleringsbrevet.
Försvarsmakten skall rörande det under 2002
genomförda ESV-projektet redovisa:
1. effekten av föreslagna och implementerade
åtgärder med åtföljande verifiering av att de
av ESV påpekade bristerna därmed avhjälpts.

Redovisas i

Ansvarig
PLANS EK
Gunnar Magnusson
08-788 75 64

Bilaga 5

ÖB CONTR
Björn Ekstedt
08-788 77 58

I de fall ovanstående ännu ej kunnat utföras fullt
ut redovisas:
2. de åtgärder där implementering verifierats
avseende faktiskt förändrat arbetssätt, rutiner
eller procedurer,
3. de åtgärder som implementerats eller
5. de områden där slutliga förslag ännu ej föreligger.

Under budgetåret tillkomna återrapporteringskrav
44

45

46

47

Försvarsmakten skall senast i årsredovisningen
för 2003 inkomma med en redovisning av erfarenheterna från tjänstgöringen av en officer vid
SHAPE. (Jfr. uppdrag 30).
Försvarsmakten skall i samband med varje årsredovisning inkomma med en redovisning av erfarenheter från tjänstgöringarna av förbindelseofficerare vid Einsatszfuhrungskommando i Tyskland och Permanent Joint Headquarters i Storbritannien. (Jfr. uppdrag 30).
Försvarsmakten skall från och med årsredovisningen för 2003 årligen redovisa hur anmälan till
EU:s styrkeregister uppfyllts samt hur verksamheten utvecklas. (Jfr. uppdrag 28).
Försvarsmakten skall i årsredovisningen för 2003
återrapportera tillståndet i insatsorganisationen
enligt den modell som framgår av bilaga 1 i regleringsbrevet för 2003. (Jfr. uppdragen 01-03).

Bilaga 4

PLANS INT
Anders Kihlberg
08-788 87 07

Bilaga 4

PLANS INT
Sven-Åke Wikström
08-788 89 50

H-bilaga 6
(ubil 6.1)

KRI STAB
Niclas Karlsson
08-788 78 33

H-bilaga 1

PLANS INSLED
Marcus Björkegren
08-788 96 24

HÖGKVARTERET

Datum

2004-02-20

Bilaga 8 till
23 386:62084
Sida 15
(15)

Nr
48

49

50

51

Omfattning
Redovisas i
Bilaga 3
Försvarsmakten skall redovisa i vilken omfattning målet för kompetensförsörjning under 2003
har uppnåtts, samt vilka mål som gäller för Försvarsmaktens kompetensförsörjning under 2004
respektive 2005-2006. Riktlinjer för redovisningen framgår av regeringsbeslut 37 den 18 juni
2003 (Fi2003/3537).
Bilaga 5
Försvarsmakten skall i årsredovisningen för 2003
ange hur stor del av inkomsterna från avgifter för
de resurser som tillhandahålls till ”ett gemensamt
radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet” som har förbrukats och till vilka ändamål.
Försvarsmakten skall i årsredovisningen för 2003 Huvuddokumentet
redovisa sjukskrivningar m.m. inom Försvarsmakten.
Försvarsmakten skall i årsredovisningen genom Huvuddokumentet
resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt
visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god hushållning.

Ansvarig
PERS
EvaLis Fredriksson
08-788 75 68

KRI
Hans Belfrage
08-788 78 61

PERS
Per-Erik Gyllestad
08-788 83 69
GRO GEN
Harry Lindfors
08-788 76 07

Bilaga 1
Marcus Björkgren, 08-788 96 24, PLANS INSLED
Bilaga 2
Maria Svenberg-Jansson, 08-788 82 26, GRO GEN
Bilaga 3
EvaLis Fredriksson, 08-788 75 68, PERS
Bilaga 4
Anders Kihlberg, 08-788 87 07, PLANS INT
Bilaga 5
Gunnar Magnusson, 08-788 75 64 (sammanhåller) samt sakansvariga enligt ovan, PLANS EK
Bilaga 6
Henrik Larsson, 08-788 79 41, PLANS INSLED
Bilaga 7
Per-Fredrik Grill, 08-788 88 70, KRI STAB
Bilaga 8
Gunnar Magnusson, 08-788 75 64, STRA PLANS EK

