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Läsanvisning
Nedan anges de återrapporteringskrav och finansiella villkor som ställts under året.
Kolumnen RB Nr anger den numrering som återrapporteringskravet har i regleringsbrevet,
kolumnen ÖB U Nr anger motsvarande kravs numrering i överbefälhavarens interna
uppdrag för budgetåret 2004.
Återrapporteringskrav
RB
Nr
01

ÖB U
Omfattning
Nr
01
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten
samt årsredovisningen redovisa
- vilken fredsfrämjande verksamhet som finansieras
från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget
5:2 Fredsfrämjande verksamhet
som Försvarsmakten deltar i,
- en sammanfattning av mandatet för respektive insats
och dess utsträckning i tiden,
- läget mellan parterna och vid de svenska enheterna
samt under perioden genomförd verksamhet,
- antalet över året tjänstgörande svensk personal i
respektive insats och
- erfarenheter av det svenska deltagandet.

Redovisas i

Ansvarig

Bil 4

PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63
PLANS INT
Ingrid UllborsHägg, 08-788 79
51

Huvuddokumentet, bil 1 H

PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63

Kopia av den månadsvisa rapporteringen från
respektive observatörsmission som lämnas till
Försvarsmakten skall insändas till Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet)

02

02

I årsredovisningen skall även ingå en sammanställning
enligt vad som framgår av regleringsbrevets bilaga 3,
tabell 7
Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad
myndigheten kan lösa sina uppgifter. Redovisningen
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.
Eventuella avvikelser från angivna krav skall
kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur
värderingarna gjorts och hur slutsatserna dragits.
Redovisningen skall ta sin utgångspunkt i
måluppfyllnaden för operativ förmåga i olika
avseenden.
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RB
Nr
03

05

ÖB U
Omfattning
Nr
03
Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad
myndigheten uppfyller kraven på operativ förmåga 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 hålla de angivna tidsramarna.
Eventuella avvikelser från angivna krav skall
kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur
slutsatserna dragits. En öppen sammanfattning av
denna redovisning skall också lämnas.
04
Försvarsmakten skall redovisa hur under året
genomförd verksamhet har påverkat
insatsorganisationens operativa förmåga i olika
avseenden.
Redovisningen skall avse hur viktigare verksamheter
har påverkat viktigare förband eller förbandstyper och
vilken effekt detta haft på den operativa förmågan.
Redovisningen skall ske enligt bilaga 1 i
regleringsbrevet och i övrigt utifrån vad som framgår
av regeringens beslut den 8 maj 2003 om
insatsorganisationens beredskap.

06

07

05

08

06

1

Uppföljning av krigsförband i insatsorganisationen
skall utöver ovanstående redovisas enligt den modell
som framgår av bilaga 1 till regleringsbrevet.
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 planeringen.
Försvarsmakten skall göra en samlad analys och
utvärdering av myndighetens deltagande i de
internationella övningarna samt redovisa särskilda
utgifter i samband med dessa. I analysen skall ingå en
bedömning av hur erfarenheter av deltagande i de
internationella övningarna implementerats i
förbandsproduktionen.

Återrapporteringskraven 07 och 08 rapporteras samlat i bilaga 5.

Redovisas i

Ansvarig

Huvuddokumentet, bil 1 H

PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63

Huvuddokumentet, bil 1 H

PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63

Bil 1 H

PLANS INSLED
Bo Holmberg

08-788 98 63

Bil 51

Bil 5

GRO PLAN
Anders
Nikanorsson
08-788 75 30
GRO PLAN
Anders
Nikanorsson
08-788 75 30
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RB
Nr
09

11

12

13

14

15

16

17

ÖB U
Omfattning
Nr
07
Försvarsmakten skall 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). Avseende
samarbetsområdet "Training and Exercises" (TEX)
skall hänvisning till ovanstående
återrapporteringspunkt göras.
08
Försvarsmakten skall redovisa den slutliga
organiseringen av Högkvarterets enhet för operativ
insatsledning samt de kostnader eller besparingar detta
lett till för myndigheten.
09
Försvarsmakten skall redovisa vidtagna åtgärder och
uppnådda besparingar avseende förändringarna
beträffande Livgardet och SWEDINT som genomförs
den 1 januari 2004.
10
Försvarsmakten skall tillsammans med Lunds
universitet i anslutning till årsredovisningen redovisa
utvecklingen av samverkan mellan civil
och militär flygutbildning.
11
Försvarsmakten skall redovisa hur F16:s kvarvarande
uppgifter (per 1 januari 2005) övertas av andra
organisationsenheter inom Försvarsmakten.
12
Försvarsmakten skall i kvartalsrapporterna,
delårsrapporten och årsredovisningen redovisa arbetet
med att förändra grundorganisationen i enlighet med
vad som anges i bilaga 2 till regleringsbrevet.
13
Utbildningsvolymerna och utgifterna för utbildningen
av totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt skall
redovisas i tabellform enligt bilaga 3 till
regleringsbrevet.

14

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.

Redovisas i

Ansvarig

Bila 4

PLANS INT
Jonny Börjesson
08-788 93 93

Bil 5

OPIL

Bil 5

GRO ORG
Göran
Schylander
08-788 90 69
GRO FV
Jim Boistrup
08-788 95 59

Bil 5

Bil 5

Bil 2

Bil 3

Bil 5

GRO FV
Bo Jansson
08-788 84 72
GRO ORG
Elisabeth All
08-788 77 89
GRO GEN
Bo Danebjer
08-788 83 69
GRO PLAN
Jonas Holm
08-788 86 21
GRO RIKSHV
Mikael
Holmström
08-788 97 72

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 4 (18)

RB
Nr
18

ÖB U
Omfattning
Nr
15
Försvarsmakten skall med stöd av Totalförsvarets
pliktverk vidta åtgärder för att fler kvinnor skall söka
och fullgöra värnpliktsutbildning. Vidare skall åtgärder
vidtas för att bättre spegla samhällets etniska och
kulturella mångfald.

19

16

21

17

22

18

25

19

De åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa 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,
initierade av Försvarsmakten och Pliktverket, givit
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 i Försvarsmaktens
årsredovisning.
Försvarsmakten skall i delårsrapporten redovisa en
analys av varför utfallet av positiv särbehandling av
sökande kvinnor till yrkesofficersprogrammet
väsentligt avviker från planerad målbild.
Försvarsmakten skall även redogöra för vilka åtgärder
man ämnar vidta med anledning av avvikelsen för att
säkerställa att myndighetens
rekryteringsmål för 2007 alltjämt skall kunna uppnås.
Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa i
vilken omfattning myndighetens mål för
kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka
åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för
myndighetens kompetensförsörjning under 2005
respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i
första hand fokusera på personalens åldersstruktur,
könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för
att främja etnisk och kulturell mångfald.
Redovisningen skall göras för grupper av anställda
inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärnoch stödkompetens om så är lämpligt.
Försvarsmakten skall redovisa de årsvisa kostnaderna
för särskild pension och andra beslutade
personalavvecklingsåtgärder till dess att åtgärderna inte
längre innebär några ekonomiska konsekvenser.

Redovisas i

Ansvarig

Bil 3

Cecilia
Righammar 08788 77 45

Bil 5

GRO PLAN
Lars Larsson
08-788 89 90
Cecilia
Righammar 08788 77 45

DÅR 04

Bil 3

PERS
P-E Laksjö 08788 75 41
Mats Norrman
08-788 86 45
i samverkan med
GRO ORG
Eliabeth All 08788 77 89

Bil 3

PERS
Marie Nordbye
08-788 75 35 i
samvwerkan med
GRO ORG Mats
Kjäll
08-788 84 75
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RB
Nr
26

27

28

ÖB U
Omfattning
Redovisas i
Nr
Bil 5
20
Försvarsmakten skall redovisa en bedömning av vilka
effekter som de frivilliga försvarsorganisationernas
verksamhet har för utvecklingen av motsvarande
verksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Ryssland och Ukraina.
Bil 5
21
Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur
antalet medlemmar i respektive frivillig
försvarsorganisation förändrats under 2004. 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. Vidare skall antalet
nya frivilligavtal redovisas.
Bil 5
22
Försvarsmakten skall redovisa
- det fortsatta arbetet med sektorsansvar för ekologisk
hållbarhet för försvarssektorn och miljöarbetets
koppling till de av riksdagen fastställda
miljökvalitetsmålen,
- arbetet med systematisk hållbarhet i enlighet med
Sveriges nationella strategi,
- arbetet med att utveckla det införda
miljöledningssystemet,
- vidtagna åtgärder för att begränsa utsläppen från
användning av fossila bränslen och andra skadliga
ämnen,
- utvecklingen av miljöanpassad ammunition,
- arbetet med strategiska miljöbedömningar i
planerings- och beslutsprocessen,
- hur miljöskydd beaktats vid internationella insatser
och övningar samt
- myndighetens medverkan i det internationella
försvarsmiljösamarbetet och hur
försvarsmiljösamarbetet med andra staters
försvarsmakter
utvecklas.

Ansvarig
GRO FRIV
Kerstin
Wetterström
08-788 88 23
GRO FRIV
Kerstin
Wetterström
08-788 88 23

GRO MILJÖ
Rebecca
Ingmarsdotter
08-5628 16 94
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RB
Nr
29

30

ÖB U
Omfattning
Redovisas i
Nr
Bil 5
23
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
- fysiskt skydd,
- medicinskt skydd och medicinskt omhändertagande,
- beredskap,
- interoperabilitet,
- NBC-skyddsförmåga såväl nationellt som
internationellt samt
- erfarenheter från Försvarsmaktens med stöd av
Totalförsvarets forskningsinstitut upprättade NBCstyrka.
Bil 1 H
24
Försvarsmakten skall i årsredovisningen beskriva hur
den operativa förmågan har utvecklats och bedöms
komma att utvecklas med anledning av den materiella
tillförseln inklusive forskning och teknikutveckling.
Beskrivningen skall bl.a. delas upp på övergripande
operativa funktioner.
Försvarsmakten skall vidare beskriva hur forskningen
och teknikutvecklingen bidragit till att utveckla
förmågan att möta tänkbara framtida hot m.m.

32

25

Bil 1 H

Ansvarig
PLANS INSLED
Christer Widgren
08-788 79 24

PLANS INSLED
Bo Holmberg
08-788 98 63

STRA UTVS
Fritz Eriksson,
08-788 76 01

Försvarsmakten skall också i årsredovisningen beskriva Bil 1 H
hur materielförsörjningen, inkluderande forskning och
teknikutveckling, har förändrats och utvecklats.
Försvarsmakten skall också redovisa hur myndigheten
följt upp verksamheten samt vilka erfarenheter som
gjorts i samband med denna uppföljning. Myndigheten
skall redovisa vilka eventuella åtgärder som den avser
vidta med anledning av uppföljningen.

KRI STAB
Niclas Karlsson
08-788 78 33

Bil 1 H
Försvarsmakten skall därutöver redovisa utfall av
investeringar i materiel och anläggningar samt
forskning och teknikutveckling jämfört med
Försvarsmaktens budgetunderlag från den 1 mars 2003.
Väsentliga avvikelser skall kommenteras.

KRI MTRL
Lennart
Axelsson, 08-788
83 64 (mtrl)
STRA UTVS
Fritz Eriksson,
08-788 76 01
(FoT)
KRI UH
Per Hedström
08-788 86 13

Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten
samt i årsredovisningen redovisa hur
materielavvecklingsarbetet fortgår samt kostnaderna
för detta. Även de totala intäkterna kopplade till
avvecklingen skall redovisas. Av redovisningen skall
bl.a. framgå hur avvecklingen hittills genomförts.
Dessutom skall personal- och förrådskostnader som är
särskilt förknippade med avvecklingsarbetet redovisas.

Bil 5
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RB
Nr
35

36

37

38

40

41

ÖB U
Omfattning
Nr
26
Försvarsmakten skall redovisa hur grundberedskapen
(inkl. grundorganisationens beredskap) har kunnat
upprätthållas, kostnader för upprätthållen beredskap
samt kommentera eventuella avvikelser från målen.
27
Försvarsmakten skall redovisa hur incidentberedskap
har kunnat upprätthållas. Av redovisningen skall
framgå vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att
säkerställa att ingripanden görs korrekt och att de
rapporteras till Regeringskansliet på ett sådant sätt att
rapporterna kan ligga till grund
för åtgärder från Regeringskansliets sida. Kostnader för
upprätthållen beredskap och insatser skall redovisas.
28
Försvarsmakten skall redovisa vilken utbildning för
internationell verksamhet i Sverige och utomlands
inom ramen för FN, EU, OSSE, PFF och det nordiska
samarbetet som genomförts samt utgifterna för denna.
Härvid skall verksamheten redovisas, med angivande
av antalet elever, fördelat på finansiering från
utgiftsområde 5 Internationell samverkan respektive
utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.
29
Försvarsmakten skall redovisa erfarenheter från
personalens tjänstgöring i det internationella
samarbetet samt hur dessa erfarenheter påverkar
Försvarsmaktens utbildningar m.m. Utgifterna för
internationell tjänstgöring skall också redovisas.
30
Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet
och planering för kommande verksamhet vid PfP
Training Centre. Redovisningen skall innefatta
utvecklingen av den datorstödda ledningsträningen
inom PFF samt en bedömning av den fortsatta
utvecklingen.
31
Försvarsmakten skall såvitt avser de resurser som ställs
till förfogande för internationella insatser redovisa:
- sin bedömning av läget mellan parterna i aktuella
insatsområden, status på de svenska förbanden samt en
sammanfattning av genomförd
verksamhet,
- en sammanställning av under året tjänstgörande
svensk personal i utlandsstyrkan enligt
regleringsbrevets bilaga 3 tabell 7,
- utgifterna för respektive insats,
- hur erfarenheter av det svenska deltagandet nyttjats.
Kopia av den månadsvisa rapportering från respektive
truppinsats som lämnas till Försvarsmakten skall
insändas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet
och Försvarsdepartementet).

Redovisas i
Bil 6 H

Bil 6 H

Ansvarig
PLANS INSLED
Stephan
Norrmén, 08-788
94 00
PLANS INSLED
Stephan
Norrmén, 08-788
94 00

Bil 4

GRO BEM Int
Monika Larsson,
08-788 88 79

Bil 4

PLANS INT
Nina Halme, 08788 81 18

Bil 4

PLANS INSLED
Bo Holmberg,
08-788 98 63

Bil 4

PLANS INSLED
Bo Holmberg,
08-788 98 63
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Nr
42

43

44

ÖB U
Omfattning
Nr
32
Försvarsmakten skall för varje FN-insats redovisa:
- framställda krav (ackumulerat),
- tidigare återbetalda medel,
- under budgetåret återbetalda medel samt
- under budgetåret återbetalda medel som regeringen
beslutat att Försvarsmakten får utnyttja.
33
Försvarsmakten skall, vid sidan om skyldigheten att
medverka i räddningstjänst enligt lagen om skydd mot
olyckor (2003:778), i första hand med
grundorganisationens resurser kunna stärka samhället
vid svåra påfrestningar i fred och därvid kunna ställa
resurser till förfogande.

34

Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet.
Försvarsmakten skall tillsammans med ansvariga
myndigheter fortsätta planeringen för militära
stödinsatser om det uppstår en svår påfrestning
på samhället i fred inom områdena radioaktivt nedfall,
elförsörjning, telekommunikationer, försörjning med
vatten, radio och TV, översvämningar och dammbrott,
massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige,
allvarlig smitta, terrorism, omhändertagande av
oexploderad ammunition, kemikalieolyckor och
utsläpp av farliga ämnen till sjöss samt övergripande
informationssäkerhet.
Försvarsmakten skall redovisa genomförd planering
och vidtagna åtgärder. Försvarsmakten skall också
redovisa den övningsverksamhet som genomförts på
området och erfarenheterna av denna. Redovisningen
skall avse övningar som har initierats av både
Försvarsmakten och civila myndigheter.

Redovisas i

Ansvarig

Bil 4

PLANS INSLED
Bo Holmberg,
08-788 98 63

Hemlig bilaga
1

PLANS INSLED
Bo Holmberg

08-788 98 63

Hemlig bilaga
1

PLANS INSLED
Bo Holmberg

08-788 98 63
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35
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 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 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 om Försvarsmaktens stöd till civil
verksamhet framgår att Försvarsmakten skall ta ut
avgifter för stöd som lämnas enligt förordningen.

46

36

47

37

49

38

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.
Försvarsmakten skall i särskild ordning:
- redovisa tänkt inriktning av
försvarsunderrättelseverksamheten och den militära
säkerhetstjänsten samt dess ledning, organisation,
dimensionering, utrustning och resurstilldelning,
- lämna en detaljerad redovisning avseende
måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med
regeringens underrättelsebehov,
- lämna en resultatredovisning av Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst,
- ge en detaljerad redovisning av resursfördelningen
(inklusive investeringar) mellan olika funktionella och
geografiska verksamhetsområden, samt
- utvärdera de uppdrag som getts till Försvarets
radioanstalt och redovisa resultatet av utvärderingen.
Försvarsmakten skall i årsredovisningen respektive
delårsrapporten lämna en öppen översikt över den
Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens
verksamhet 2003 respektive första halvåret 2004.
Försvarsmakten skall på det sätt Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) finner lämpligt rapportera
vilka resurser som använts för stöd till Vetenskapsrådet
och hur arbetet med att ta fram materialet har bedrivits.

Redovisas i
Hemlig bilaga
1

Ansvarig
PLANS INSLED
Bo Holmberg

08-788 98 63

Särskild
redovisning

MUST
Christian Hesser
08-788 80 61

Bil 5

MUST
Christian Hesser
08-788 80 61

E.s.o.

E.s.o.

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 10 (18)

RB
Nr
54

ÖB U
Nr

57

39

67

40

73

41

74

42

75

43

77

44

Omfattning
Försvarsmakten skall i årsredovisningen genom
resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att
myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med
god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt
framgå en jämförelse med de två senast föregående
åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.
Försvarsmakten skall i samband med delårsredovisning
redovisa förslag till årsplaner för 2005
(arrangemangsplaner) för det bilaterala samarbetet med
Rysslands respektive Ukrainas försvarsmakter.
Försvarsmakten skall redovisa hur avvecklingen av
civilanställd personal påverkas av att intensiteten i
materielavvecklingen minskas. Försvarsmakten skall
utgå ifrån att den planerade
avvecklingsverksamheten under 2004 skall
genomföras. Redovisningen skall innehålla en analys
av hur förrådskostnader respektive personalkostnader
påverkas av att avvecklingshastigheten varieras.
Försvarsmakten skall redovisa hur beredskapen för
internationell verksamhet har upprätthållits och
kostnaderna för denna. 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 redovisa vilken verksamhet
avseende samarbetet i Östersjön, Arktis och
Barentsområdet som genomförts samt uppnådda
resultat och utgifter för verksamheten.
Försvarsmakten skall redovisa genomfört bilateralt
samarbete med de nordiska länderna. Främst skall
fokuseras på genomfört 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. Försvarsmakten skall vidare redovisa det
multilateralanordiska försvarssamarbetet, den militära
utvecklingen av Nordcaps (Nordic Coordinated
Arrangement for Military Peace Support) och den
gemensamma nordiska styrkan för krishantering.
Försvarsmakten skall redovisa arbetet med att införa
helikoptersystem 14 och 15. Av redovisningen skall
framgå eventuella förskjutningar i projektet som kan
påverka förbandens färdigställande. Försvarsmakten
skall därutöver redovisa avvecklingsplan för
helikoptersystem 4.

Redovisas i

Ansvarig

Huvuddokumentet

GRO GEN
Anna Strandman
08-788 83 95

DÅR 04

PLANS INT

Bil 5

GRO GEN
Lars Träff
08-788 79 48

Bil 4

PLANS INT
Ingrid UllborsHägg, 08-788 79
51

Bil 4

PLANS INT
Ingrid UllborsHägg, 08-788 79
51
PLANS INT
Karin Hebert, 08788 85 57 i
samverkan med
Anders Kihlberg,
08-788 86 89

Bil 4

Bil 5

KRI SJÖ
Per Skantz
08-788 83 25

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 11 (18)

RB
Nr
78

79

ÖB U
Omfattning
Redovisas i
Nr
Bil 5
45
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten
samt i årsredovisningen redovisa utvecklingen av
viktigare områden inom Försvarsmaktens logistik. Av
redovisningarna skall bl.a. framgå hur Försvarsmaktens
målsättningar för rationalisering och besparingar inom
underhållstjänsten och stödverksamheten har uppnåtts.
En jämförelse mellan de av Försvarsmakten i
budgetunderlaget för 2004 budgeterade
kostnadsreduceringarna och utfallet skall redovisas och
kommenteras.
ÅR 03
46
Försvarsmakten skall när det gäller arbetet med
utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar vid
årsredovisningen för år 2003 redovisa genomförd
verksamhet och uppnådda resultat i förhållande till de
av Försvarsmakten fastställda målen.
Av redovisningen skall framgå:
- målsättning i stort,
- genomförda aktiviteter och/eller leveranser inom de
demonstrationer som genomförts vår respektive höst,
- måluppfyllnad av genomförd verksamhet och/eller
leveranser,
- kostnadsutfall i förhållande till planerade ekonomiska
ramar,
- eventuella ekonomiska avvikelser skall särskilt
kommenteras,
- eventuella avvikelser från utvecklingsarbetets
ursprungliga planering och bedömda konsekvenser
därav samt
- behov av eventuell revidering av fastställda
målsättningar och gällande projektplanering.
Motsvarande redovisning skall ske i samband med en
hemställan den 1 oktober 2004 avseende LedsystT fas
två steg tre, med en prognostisering intill 31 december
2004. Redovisningen skall kunna utgöra underlag för
Regeringskansliets (Försvarsdepartementets) eller
regeringens ställningstagande ifråga om fortsatt
utveckling.
Vidare skall Försvarsmakten redovisa möjligheterna att
samverka med andra samhällsfunktioner samt
utländska militära och civila leverantörer.
Redovisa dessutom hur stödjande system och
applikationer inom olika tjänstegrenar och funktioner
som hämtas och lagras data stöds genom utvecklingen
av konceptet nätverksbaserat försvar.

Ansvarig
GRO GEN
Lars Träff
08-788 79 48

KRI LED UTV
Joakim Carlquist
08-788 17 18

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 12 (18)

RB
Nr
80

81

ÖB U
Omfattning
Redovisas i
Nr
Bil 3
47
Försvarsmakten skall redovisa det fortsatta arbetet för
en ökad kunskap om FN-resolution 1325 (2000)
genusperspektiv i internationell krishantering, samt vad
som gjorts för dess implementering i verksamheten.
Bil 3
48
Försvarsmakten skall i delårsrapporten samt i
årsredovisningen ge en lägesrapport beträffande det
arbete som bedrivits och de resultat som uppnåtts i
utvecklingen av personalförsörjningssystemet.

85

49

89

50

Ansvarig
PERS
Charlotte
Isaksson 08-788
82 82
PERS
P-E Laksjö
08-788 75 41

Försvarsmakten skall vidare i årsredovisningen lämna
en personalberättelse som i form motsvarar den för
2002 med de kompletteringar som myndigheten anser
vara lämpliga. I personalberättelsen skall ingå de
tabeller som framgår av bilaga 3 till regleringsbrevet.
Det är av särskild vikt att Försvarsmakten analyserar
det underlag som redovisas i tabellerna och att
resultatet av analysen ingår i personalberättelsen.

I samverkan med
GRO ORG
Elisabeth All 08788 77 89 och
Mats Kjäll 08788 84 75

Av personalberättelsen skall framgå hur
Försvarsmakten arbetat med frågor som rör
trakasserier, t.ex. sexuella trakasserier, trakasserier på
grund av etnisk eller religiös tillhörighet eller
trakasserier på grund av sexuell läggning, samt
redovisa de resultat som uppnåtts, inom samtliga
Personalkategorier.

Cecilia
Righammar 08788 77 45
Charlotte
Isaksson 08-788
82 82
Mats Norrman
08-788 86 45
Krister Fahlstedt
08-788 7 749

Försvarsmakten skall därutöver redovisa en utarbetad
plan för att motverka diskriminering av homosexuella,
bisexuella och transpersoner.
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten
Bil 5
samt i årsredovisningen redovisa läget samt planerad
utveckling av NBC- kompaniet.
Bil 4
Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet
och kostnaderna för det säkerhetsfrämjande samarbetet
med Estland, Lettland och
Litauen. Redovisningen skall göras i samma struktur
som årsarbetsplanerna för respektive land. Även
utgifter som belastar anslaget 6:2 Materiel,
anläggningar samt forskning och teknikutveckling skall
redovisas. Avvikelser från regeringens
inriktningsbeslut i årsarbetsplanerna skall redovisas
särskilt. Verksamheten får inte innebära
ambitionsökningar i förhållande till den ambitionsnivå
som regeringen beslutat den 28 september 2000.
Överföring av materiel till och tillsvarande utbildning
till infanteribataljoner, brigadledningskompanier och
ingenjörkompanier skall vara fullständigt genomförd
under 2004.

PLANS INSLED
Christer Widgren
08-788 7924
GRO BALT
Bo Hnasson, 08788 86 89

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 13 (18)

RB
Nr
90

ÖB U
Omfattning
Nr
51
En utvärdering av utfallet av det förbättrade
personskadeskydd som infördes 1 juli 2002 skall
redovisas. Utvärderingen skall främst inriktas mot
rehabiliteringsansvaret och ersättningen till anhöriga.
Vidare skall samtliga kostnader för
personskadeskyddet och statens riskgaranti redovisas.
Dessutom skall myndigheten redovisa vilka åtgärder
som har vidtagits för att samordna och utveckla
krisstödet till anhöriga till totalförsvarspliktiga som
dödats eller skadats svårt under fullgörande av
värnplikt.
91
52
Under året vidtagna åtgärder för att höja
verksamhetssäkerheten skall redovisas. Vidare skall en
redovisning av antalet skador samt orsaker till
dessa lämnas.
92
53
Försvarsmakten skall redovisa vidtagna åtgärder och
uppnådda resultat när det gäller arbetet med att minska
de fasta kostnaderna i verksamheten. Redovisningen
skall lämnas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
93
54
Försvarsmakten skall i årsredovisningen för 2003
redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att
vidtas för att åtgärda de problem i hanteringen och
redovisningen av bemyndiganden som
Riksrevisionsverket pekat på i sin revisionsrapport
avseende Försvarsmaktens årsredovisning 2002. Vidare
skall Försvarsmakten redovisa vilka typer av
prisuppräkningsmekanismer som tillämpas för olika
typer av materielbeställningar.
Försvarsmakten får disponera inkomster som kan
Villk 55
uppstå i samband med att Försvarsmakten avstår
or för
nyttjanderätten till mark i anslutning till Järva
övrig
skjutbanor. Försvarsmakten skall i årsredovisningen
a
redovisa hur stor del av inkomsterna som har
inko
förbrukats och till vilka ändamål.
mster,
Villk
or 4

Redovisas i

Ansvarig

Huvuddokumentet

PERS
Jörgen
Kalmendal, 08788 85 73

Huvuddokumentet

SÄKINSP
Stig Levin
08-788 16 38

Bil 5

GRO CONTR
Roland von
Bargen
08-788 86 74

ÅR 03

Bil 5

STRA EKS
Helene Persson,
08-788 83 51

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 14 (18)

Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslagspost 6:1.1
RB
Nr

1

2

3

7

Omfattning
Av anslagsposten 6:1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
m.m. får Försvarsmakten under 2004 använda högst 20 567
000 000 kronor
Anslagsposten får användas för att, efter närmare anvisningar
från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), planera och
vidta förberedelser för framtida internationella insatser.
Försvarsmakten skall upphandla PFF-aktiviteter vid
Försvarshögskolan till vilka partnerskapsländerna enligt
Partnership Work Programme (PWP) kan sända elever.
Upphandlingen får uppgå till högst 1 600 000 kronor.
Försvarsmakten skall stödja utländskt deltagande vid PFFaktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF i Sverige och
utlandet. Stödet skall riktas i första hand emot Ryssland,
Ukraina, länderna i Kaukasus, Centralasien och på Västra
Balkan. Stödet får uppgå till högst
2 500 000 kronor.
Högst 135 000 000 kronor får användas för ersättning till de
frivilliga försvarsorganisationerna för deras
utbildningsverksamhet.

Redovisas i

Ansvarig

-

-

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)
GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)

Finansiella
dokument

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Jan Lindahl
08-788 82 57)

Finansiella
dokument

GRO FRIV
(Kerstin
Wetterström
08-788 88 23)
GRO FRIV
(Kerstin
Wetterström
08-788 88 23)

8

Finansiella
Högst 5 000 000 kronor får efter rekvisition betalas ut till
frivilliga försvarsorganisationer för deras stödjande verksamhet dokument
i Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Ryssland.

9

Högst 1 500 000 kronor får användas för generalläkarens
tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig
personal skall ställas till generalläkarens förfogande så att
tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.
Anslagsposten får användas för arvode enligt förordningen
(2000:754) om motorreparationstjänsten.

Finansiella
dokument

GRO GL
(Sture Andersson
08-788 16 66)

Finansiella
dokument

Av anslagsposten avser xxx xxx xxx kronor statliga
ålderspensionsavgifter för totalförsvarspliktiga som fullgör
värnplikt. (belopp från EPS)
Anslagsposten får användas för familjebidrag och dagpenning
enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt samt
administrationskostnader för dessa. Utbetalning sker efter
rekvisition från Riksförsäkringsverket.
Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd enligt
förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
som fullgör värnplikt. Utbetalning sker efter rekvisition från
Totalförsvarets pliktverk.

Finansiella
dokument

KRI UH
(Oswald
Wittgren
08-788 72 08)
GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)
GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)

10

11

12

13

Finansiella
dokument

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 15 (18)

RB
Nr
14

15

16

17

18

Omfattning
Högst 3 500 000 kronor får användas för bidrag till
soldathemsrörelsens centrala organisation,
soldathemsverksamheten och soldathemsföreståndares löner
samt till utbildning och inventarier m.m. Bidragen skall
fördelas efter det att Svenska soldathemsförbundet har hörts
och utbetalas efter rekvisition i mån av behov, dock med högst
en fjärdedel av 3 500 000 kronor per kvartal. Som villkor för
statsbidrag till centralorganisationen gäller att regeringen och
Försvarsmakten skall ha rätt att utse vardera en ledamot i
organisationens styrelse.
Högst 1 805 000 kronor får användas för framställning,
distribution m.m. av tidningen Värnpliktsnytt. Försvarsmakten
skall betala lönen för Värnpliktsnytts chefsredaktör och
redaktionschef.
Högst 1 650 000 kronor får användas för central verksamhet
inklusive värnpliktskongressen samt regional verksamhet vid
Värnpliktsrådet. Försvarsmakten skall betala lönen för
Värnpliktsrådets generalsekreterare.
Högst 150 000 kronor får användas av Värnpliktsrådet för
allmänna insatser eller åtgärder i form av bistånd vid rättsligt
förfarande till totalförsvarspliktiga i ärenden som uppkommit
till följd av plikttjänstgöringen.
Högst 35 000 kronor får användas för kostnader i samband med
de nordiska gästernas besök vid värnpliktskongressen 2004.

Redovisas i
Finansiella
dokument

GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)

Finansiella
dokument

GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)

Finansiella
dokument

GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)

Finansiella
dokument

GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)

Finansiella
dokument

GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)
GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)
GRO PLAN
(Lars Larsson
08-788 89 90)

19

Högst 26 000 000 kronor får användas i arbete med att förbättra Finansiella
värnpliktens civila meritvärde.
dokument

20

Högst 640 000 kronor får användas för att bedriva
drogförebyggande arbete inom ramen för verksamheten
Försvar mot droger. Försvarsmakten skall betala lönen för
verksamhetsledaren vid Försvar mot droger.
Högst 600 000 kronor får användas för att lämna ersättning till
Sveriges militära idrottsförbund.

Finansiella
dokument

22

Högst 500 000 kronor får användas för att lämna ersättning till
Svenska Segelflygförbundet.

Finansiella
dokument

23

Anslaget skall användas för utgifter för fartyg, flygplan eller
personal som av Försvarsmakten ställs till Försvarets
radioanstalts disposition. (EPS återkommer)
Högst 500 000 kronor får användas för utgifter för svensk
elevmedverkan vid Baltdefcol

Finansiella
dokument

21

25

Ansvarig

Finansiella
dokument

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)
GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)
GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)
GRO BEM
(Monika Larsson
08-788 88 79)

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 16 (18)

RB
Nr
26

27

28

29

30

Omfattning

Redovisas i

Ansvarig

Högst 25 000 000 kronor får användas för genomförandet av
verksamhet enligt årsarbetsplanerna avseende det bilaterala
militära säkerhetsfrämjande samarbetet med Estland, Lettland
och Litauen.
Högst 3 700 000 kronor får användas för genomförande av
verksamhet enligt årsarbetsplanerna avseende det bilaterala
militära säkerhetsfrämjande samarbetet med Ryssland och
Ukraina.
Högst 1 400 000 kronor får användas för betalning av
administrativa kostnader till Statens haverikommission.

Finansiella
dokument

GRO BALT
(Bo Hansson
08-788 86 89)

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Jan Lindahl
08-788 82 57)

Finansiella
dokument

Försvarsmakten skall när den lämnar statsbidrag enligt de
villkor som gäller för anslaget 6:1 Förbandsverksamhet,
beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost
1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning
till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter
om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten skall som
villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran skall ge
Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.
1 000 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)
GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)

Finansiella
dokument

GRO GEN
(Carl Nordbeck
08-788 99 17)

Finansiella villkor för anslagspost 6:1.2
RB
Nr
1

Omfattning

Redovisas i

Högst 1 200 000 000 kronor får användas för Försvarsmaktens
deltagande i internationella insatser 2004 enligt fördelning
nedan (tkr)
SFOR
KFOR
ISAF
MONUC
Shirbrig
MONUC
Totalt

1 200 000

Finansiella
dokument

Ansvarig
GRO GEN
(Jan Lindahl
08-788 92 11)

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
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Finansiella villkor för anslagspost 6:2.1
RB
Nr

Omfattning

Redovisas i

Finansiella
Anslaget disponeras av Försvarsmakten för utgifter för
utveckling, anskaffning, vidareutveckling, vidmakthållande och dokument
avveckling av materiel (inklusive materielavveckling vid
Försvarsmaktens logistik och delar av det säkerhetsfrämjande
samarbetet med Estland, Lettland och Litauen som avser
materiel). Vidare disponeras anslaget för anskaffning,
vidmakthållande och avveckling av anslagsfinansierade
anläggningar, för forskning och teknikutveckling,
internationellt samarbete inom försvarsmaterielområdet.
Anslaget får vidare användas för åtgärder för att främja den
svenska försvarsindustrins exportverksamhet samt i övrigt i
enlighet med nedanstående villkor.

1

Av anslaget får Försvarsmakten under 2004 använda högst 20
000 000 000 kronor.
Försvarsmakten skall efter rekvisition betala högst 45 000 000
kronor till Försvarets materielverk för deltagande i
internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och
forskningsområdet samt för exportstöd som utförs på uppdrag
av regeringen.
Försvarsmakten skall efter rekvisition betala högst 570 000
kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden
av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk
kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

2

3

Ansvarig
KRI MTRL
(Kerstin
Königsson, 08788 85 03)

Finansiella
dokument

KRI MTRL
(Kerstin
Königsson, 08788 85 03)

Finansiella
dokument

KRI MTRL
(Kerstin
Königsson, 08788 85 03)

Finansiella villkor för anslagspost 6:2.2
RB
Nr
1

Omfattning
Försvarsmakten skall efter rekvisition betala högst 15 000 000
kronor till Totalförsvarets forskningsinstitut för deltagande i
internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och
forskningsområdet som utförs på uppdrag av regeringen.
Högst 20 000 000 kronor får användas för det nationella
flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP).

2

Redovisas i

Ansvarig

Finansiella
dokument

STRA UTVS
(Fritz Eriksson,
08-788 76 01)

Finansiella
dokument

STRA UTVS
(Fritz Eriksson,
08-788 76 01)

Finansiella villkor för anslagspost 6:10.1
RB
Nr

Omfattning

Redovisas i

1

Högst 675 000 kronor får användas för bidrag till vissa militära Finansiella
tidsskrifter.
dokument

2

Högst 1 300 000 kronor får användas för bodrag till Försvarets
civila idrottsförbund.

Finansiella
dokument

Ansvarig
GRO FRIV
(Kerstin
Wetterström
08-788 88 23)
GRO FRIV
(Kerstin
Wetterström
08-788 88 23)

Bilaga 8
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-22

23 386:62482
Sida 18 (18)

Bilaga 1
Bo Holmberg, 08-788 98 63, PLANS INSLED
Bilaga 2
Maria Svenberg-Jansson, 08-788 82 26, GRO GEN
Bilaga 3
Jörgen Kalmendal, 08-788 85 73, PERS
Bilaga 4
Ingrid Ullbors-Hägg, 08-788 79 51, PLANS INT
Bilaga 5
Gunnar Magnusson, 08-788 75 64 (sammanhåller) samt sakansvariga enligt ovan,
STRA EKS
Bilaga 6
Stephan Norrmén, 08-788 94 00, PLANS INSLED
Bilaga 7
Per-Fredrik Grill, 08-788 88 70, KRI STAB
Bilaga 8
Gunnar Magnusson, 08-788 75 64, STRA EKS

