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23 386:62434

Sida 1 (17)

Sökregister återrapporteringskrav
Nedan anges de återrapporteringskrav och finansiella villkor som ställts under året. Kolumnen “Nr enl.
RB” anger den numrering som återrapporteringskravet har i regleringsbrevet för 2005.
Återrapporteringskrav
Nr enl.
RB

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Ansvarig

02

Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad
myndigheten uppfyller kraven på operativ
förmåga i olika avseenden.

Huvuddokumentet,
hemlig bilaga 1

HP INSATS
Fredrik Norrby
08-7888653

03

Utvecklingen av förbanden i insatsorganisationen Kvalificerat hemlig
skall redovisas enligt den modell som framgår av bilaga 1
bilaga 1 till regleringsbrevet (7 Pos 2).
Redovisningen skall utformas i nära samverkan
med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

HP INSATS
Fredrik Norrby
08-7888653

04

Försvarsmakten skall när det gäller arbetet med
utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar i
årsredovisningen för år 2005 redovisa genomförd
verksamhet och uppnådda resultat i förhållande
till de av Försvarsmakten fastställda målen.

Bilaga 5,
underbilaga i
kvalificerat hemlig
bilaga 1.

HP U/I
Mats Marklund
08-7887772

05

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 göras enligt bilaga 1 och i
övrigt utifrån vad som framgår av regeringens
beslut den 8 maj 2003 om insatsorganisationens
beredskap.

Huvuddokumentet,
kvalificerat hemlig
bilaga 1

HP INSATS
Fredrik Norrby
08-7888653

(pongil)

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 2(17)

Nr enl.
RB
08

Omfattning

Försvarsmakten skall kvartalsvis till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
redovisa genomförd övningsverksamhet, dess
resultat, kostnadsutfall samt i vilken mån den
bidragit till att utveckla operativ förmåga. I
redovisningen skall ingå en förteckning över
genomförda övningar samt till dem kopplade
erfarenheter av betydelse.

Placering i ÅR
2005
Bilaga 5

Ansvarig

HP PROD
Mikael Johansson
08-7888585

Försvarsmakten skall i samband med
årsredovisningen redovisa genomförd
övningsverksamhet, dess resultat och operativa
nytta samt kostnadsutfall. Vidare skall en samlad
utvärdering av den internationella
övningsverksamheten ingå med tonvikt på vilka
merkostnader den inneburit och hur den kunnat
implementeras i förbandsproduktionen.
HP PROD
Jörgen Kalmendal
08-7888573

Försvarsmakten skall redovisa det fortsatta
arbetet för en ökad kunskap om säkerhetsrådets
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet
samt vad som gjorts för dess vidare
implementering i verksamheten.
09

Försvarsmakten skall redovisa 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.

Bilaga 4

HP U/I
Jonny Börjesson
08-7889393

10

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 multilaterala nordiska försvarssamarbetet
samt händelser av betydelse inom ramen för det
militära samarbetet i Nordcaps.

Bilaga 4

HP U/I
Mikael Aaröe
08-7888457

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 3(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Ansvarig

12

Försvarsmakten skall redovisa genomförd
verksamhet och myndighetens totala utgifter för
det säkerhetsfrämjande samarbetet med Estland,
Lettland och Litauen. Redovisningen skall göras
i samma struktur som årsarbetsplanerna för
respektive land. Avvikelser från regeringens
inriktningsbeslut i årsarbetsplanerna skall
redovisas särskilt. Samarbetet i dess nuvarande
form kommer att upphöra efter 2005.
Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för
2006 lämna förslag enligt dessa utgångspunkter
till fortsatt bilateralt samarbete med Estland,
Lettland och Litauen.

Bilaga 5

HP PROD
Bo Hansson
08-7888689

14

Försvarsmakten skall redovisa hur arbetet
fortskrider vad gäller utvecklingen av skydd mot
NBC-stridsmedel samt förmåga och metoder
avseende indikering och röjning.

Bilaga 5

HP INSATS
Christer Widgren
08-7887924

17

Försvarsmakten skall beträffande
grundorganisationsförändringarna enligt p. 16.16 i regleringsbrevet;
- redovisa resultatet av vidtagna åtgärder enligt
punkterna 1-6 i årsredovisningen samt
- lämna en bedömning avseende det fortsatta
arbetet inom punkterna 1, 3, 5 och 6 i
årsredovisningen.

Bilaga 2

HP PROD
Anders Löfberg
08-7888946

18

Försvarsmakten skall beträffande vissa
verksamhetsfrågor enligt p. 17.8-9 i
regleringsbrevet;
- redovisa resultatet av fördelningen enligt punkt
8 i årsredovisningen ,
- redovisa gjorda överväganden och den fortsatta
inriktningen enligt punkt 9 i årsredovisningen
samt
- lämna en lägesredovisning av arbetet enligt
punkterna 8 och 9 i delårsrapporten.

Bilaga 2

HP PROD
Anders Löfberg
08-7888946

19

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa Bilaga 2
hur myndighetens fortsatta utredande av
övnings- och skjutfälten fortskrider.

HP PROD
Anders Tauson
08-7887654

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 4(17)

Nr enl.
RB
19.11

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Bilaga 2
Försvarsmakten skall i delårsrapport och
årsredovisning redovisa hur omstruktureringen
av Försvarsmaktens grundorganisation utvecklas.

Ansvarig

HP PROD
Göran Kaijser
08-7888268

Myndigheten skall redovisa i enlighet med den
modell som Försvarsmakten redovisat till
regeringen i mars 2004 och som regeringen
behandlat i prop. 2004/05:43. Vid utarbetandet
av redovisningarna skall Försvarsmakten
samverka med Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet).
19b

Försvarsmakten skall redovisa arbetet med att
införa en ny organisation i Högkvarteret i ÅR.

Bilaga 2

20

Försvarsmakten skall i samband med
Bilaga 2
delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa
utvecklingen av viktigare områden inom
Försvarsmaktens logistik.

22

Utbildningsvolymerna och utgifterna avseende
totalförsvarspliktiga som fullgör vänplikt skall
redovisas i tabellform enligt bilaga 2 till
regleringsbrevet (7 Pos 2).

Bilaga 5

HP PROD
Dan Thor
08-7887568

23

De åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa Bilaga 5
för att fler kvinnor skall söka och fullgöra
värnpliktsutbildning skall redovisas. Antalet
kvinnor som har påbörjat respektive slutfört
värnpliktsutbildning under året skall redovisas.

HP PROD
Dan Thor
08-7887568

24

De åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa Bilaga 5
för att bättre spegla samhällets etniska och
kulturella mångfald skall redovisas.

HP PROD
Dan Thor
08-7887568

25

Verksamhet och annonsintäkter för tidningen
Värnpliktsnytt skall redovisas i Försvarsmaktens
årsredovisning.

HP PROD
Dan Thor
08-7887568

27

Försvarsmakten skall redovisa en bedömning av Bilaga 5
vilka effekter som de frivilliga
försvarsorganisationernas verksamhet har haft
för utvecklingen av motsvarande verksamhet i
Ryssland och Ukraina, samt redovisa den
avslutande stödverksamheten i Estland, Lettland,
Litauen och Polen.

Bilaga 5

ÖB LP
Anders Widuss
08-7889172
HP PROD
Lars Träff
08-7887948

HP PROD
Kerstin Wetterström
08-7888823

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 5(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Ansvarig

28

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa Bilaga 5
frivilligorganisationernas kompetensstruktur och
en bedömning av vilka effekter de frivilliga
organisationernas verksamhet har fått för det
militära försvaret. Frivilligorganisationernas
medlemsantal m.m. skall redovisas i tabellform
enligt bilaga 2 till regleringsbrevet (7 Pos 2).

HP PROD
Kerstin Wetterström
08-7888823

29

Försvarsmakten skall redovisa sitt miljöarbete.

32

Försvarsmakten skall beskriva hur den operativa Huvuddokumentet,
förmågan har utvecklats och bedöms komma att kvalificerat hemlig
utvecklas med anledning av tillförd materiel samt bilaga 1.
genomförd forskning och teknikutveckling.
(Jfr. nr 05 ovan).

HP PROD
Lars Moe
08-56281698
HP INSATS
Fredrik Norrby
08-7888653

Försvarsmakten skall också beskriva hur
materielförsörjningen, inklusive forskningen och
teknikutvecklingen, 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.
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 förklaras och
kommenteras.

Bilaga 5

Bilaga 5

HP PROD
Peter Torndahl
08-7887972

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 6(17)

Nr enl.
RB
34

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Bilaga 5, hemlig
Försvarsmakten skall i delårsrapporten samt i
årsredovisningen redovisa hur avvecklingsarbetet underbilaga 5.1
av materiel fortgår samt kostnaderna för detta.
Även de totala intäkterna kopplade till
avvecklingen skall redovisas. Av redovisningen
skall bl.a. framgå hur avvecklingen hittills
genomförts.

Ansvarig

HP PROD
Gunilla Söderlund
08-7889271

Dessutom skall personal- och förrådskostnader
som är särskilt förknippade med
avvecklingsarbetet redovisas.
Dessutom skall Försvarsmakten i
årsredovisningen redovisa brutto- och
nettointäkterna från försäljning av övertalig
materiel. Med intäkt menas även betalning i form
av varor eller tjänster. Nettointäkt definieras som
inkomst av försäljning minus direkt relaterade
utgifter för försäljning.
Slutligen skall Försvarsmakten redovisa varje
enskild affär, inklusive köpare samt bruttointäkt.
39

Hemlig bilaga 6
Försvarsmakten skall redovisa hur
grundberedskapen har kunnat upprätthållas enligt
de hemliga regeringsbesluten den 30 mars 2000,
den 25 april 2002 och den 20 februari 2003,
kostnader för upprätthållen beredskap samt
kommentera eventuella avvikelser från målen.

HP INSATS
Matts Göransson
08-7887197

40

Försvarsmakten skall redovisa hur insats- och
grundorganisationsberedskapen har kunnat
upprätthållas enligt regeringsbeslut den 30 mars
2000, 25 april 2002 och 20 februari 2003 samt
kostnader för upprätthållen beredskap och
kommentera eventuella avvikelser från målen.

Hemlig bilaga 6

HP INSATS
Matts Göransson
08-7887197

41

Hemlig bilaga 6
Försvarsmakten skall redovisa hur
incidentberedskapen har kunnat upprätthållas.
Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder
myndigheten vidtagit för att säkerställa att
ingripanden görs enligt gällande regelverk 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.

HP INSATS
Matts Göransson
08-7887197

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 7(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Placering i ÅR
2005
Bilaga 4

Ansvarig

HP PROD
Mikael Johansson
08-7888585

42

Försvarsmakten skall redovisa vilken utbildning
som genomförts för internationell verksamhet i
Sverige och utomlands inom ramen för FN, EU,
OSSE, PFF och det nordiska samarbetet 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.

43

Försvarsmakten skall redovisa erfarenheter från Bilaga 4
personalens tjänstgöring i det internationella
samarbetet samt hur dessa erfarenheter påverkar
Försvarsmaktens insatsorganisation, utbildningar
m.m. Utgifterna för internationell tjänstgöring
skall också redovisas.

HP INSATS
Magnus Jönsson
08-7887729

47

Försvarsmakten skall avseende de internationella Bilaga 4
insatserna 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
personal i utlandsstyrkan enligt bilaga 2 tabell 7,
· utgifterna för respektive insats fördelade per
kostnadsslag samt
· betydelsefulla erfarenheter och bedömd
operativ nytta av det svenska deltagandet från
genomförda och pågående operationer samt hur
dessa erfarenheter tillvaratas i en strukturerad
erfarenhetshanteringsprocess på taktisk, operativ
och strategisk nivå.
Kopia av den månadsvisa rapportering från
respektive truppinsats som lämnas till
Försvarsmakten skall insändas till
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och
Försvarsdepartementet).

HP INSATS
Matts Göransson
08-7887197

58

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.

HP PROD
Robert Cagnell
08-7887780

Huvuddokumentet

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 8(17)

Nr enl.
RB
59

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Bilaga 3
Försvarsmakten skall i delårsrapporten och
årsredovisningen redovisa det arbete som utförts
för att utveckla Försvarsmaktens
personalförsörjningssystem, de resultat som
uppnåtts och myndighetens plan för det fortsatta
arbetet. I återrapporteringen skall särskild vikt
läggas vid att redovisa de analyser som gjorts
inom olika delområden och totalt inom
personalförsörjningsområdet samt de slutsatser
som analyserna resulterat i. Försvarsmakten skall
lämna en månatlig rapportering om hur arbetet
med att reducera antalet anställda fortlöper.

Ansvarig

HP PROD
Jörgen Kalmendal
08-7888573

Försvarsmakten skall i årsredovisningen lämna
en personalberättelse som i form motsvarar den
för 2003 med de kompletteringar som
myndigheten anser vara lämpliga. I
personalberättelsen skall ingå de tabeller som
framgår av bilaga 2 samt analyser av det
underlag som redovisas.
60

Försvarsmakten skall i årsredovisningens
personalberättelse redovisa mål och
måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i
förhållande till verksamhetens mål och resultat.
Av redovisningen skall framgå:
- i vilken omfattning som Försvarsmaktens mål
för kompetensförsörjningen under 2005 har
uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för Försvarsmaktens
kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.
Inom ramen för detta skall Försvarsmaktens
insatser för att främja etnisk och kulturell
mångfald och ökad hälsa samt för att
åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur,
könsfördelning och rörlighet bland personalen
framgå.
Därutöver skall Försvarsmakten redovisa det
arbete som bedrivs för att motverka olika former
av diskriminering. Redovisningen skall göras för
grupper av anställda inom de tre
kompetenskategorierna lednings-, kärn- och
stödkompetens, om så är lämpligt.

Huvuddokumentet,
Bilaga 3

HP PROD
Jörgen Kalmendal
08-7888573

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida 9(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Ansvarig

64

Försvarsmakten skall redogöra för det fortsatta
arbetet med värnpliktsutbildningens civila
meritvärde inom ramen för militära
utbildningsmål. Av redogörelsen skall framgå
antal och vilka utbildningsbevis, certifikat,
högskolepoäng m.m. som delats ut. Kostnader
för dessa skall även redovisas. Om möjligt skall
redovisningen innehålla en jämförelse med
föregående år.

Bilaga 3

HP PROD
Jörgen Kalmendal
08-7888573

69

Under året vidtagna åtgärder för att höja
verksamhetssäkerheten skall redovisas. Vidare
skall en redovisning av antalet skador samt
orsakerna till dessa lämnas. Redovisningarna
skall lämnas i årsredovisningen.

Huvuddokumentet

HP PROD
Tony Hagman
08-56281638

82

Myndigheten skall redovisa hur det
gemensamma arbetet med Försvarshögskolan
och Totalförsvarets pliktverk fortskrider för att
upprätta strategier för att främja jämställdhet,
öka mångfalden och för att skapa en miljö där
alla individer, oaktat t.ex. kön, etnisk tillhörighet
eller sexuell läggning, ges samma möjligheter
och goda bemötande. (Fö2004/203/MIL och
Fö2004/1389/MIL) samt hur genomförandet av
utbildning av nyckelpersonal enligt
myndighetens egen plan har skett.

Huvuddokumentet,
bilaga 3

HP PROD
Jörgen Kalmendal
08-7888573

87

Försvarsmakten skall mot bakgrund av
växande internationell samverkan och ökat
deltagande i internationella insatser belysa
det ansvar Försvarsmakten som arbetsgivare
har. Försvarsmakten skall därvid redovisa
myndighetens rutiner och förutsättningar att
utreda omständigheterna kring sådana
trakasserier och möjligheterna att vidta de
åtgärder som kan krävas för att förhindra
fortsatta trakasserier.

Bilaga 3

HP PROD
Jörgen Kalmendal
08-7888573

90

Försvarsmakten skall redovisa hur
flygtransporter för olika behov kan säkerställas.
Faktorer som skall beaktas i arbetet är de ökande
internationella åtaganden som FM ställs inför.
Ytterligare faktorer att beakta är
handlingsutrymmet när SALIS börjar
avvecklas…

Bilaga 5

HP U/I
Jan Thörnqvist
08-7888858

Datum

HÖGKVARTERET

Bilaga 7
23 386:62434

2006-02-17

Sida
10(17)

Nr enl.
RB
Avsnitt
2.4
villkor 4

Omfattning

Placering i ÅR
2005

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa Bilaga 5
hur stor del av inkomsterna i samband med att
Försvarsmakten avstår nyttjanderätten till mark i
anslutning till Järva skjutbanor som har
förbrukats och till vilka ändamål.

Förordni Inkomma med resultatrapport över samtliga
ng
kostnader och intäkter som härrör sig till
1992:192 tjänsteexportverksamheten.

Bilaga 5

Ansvarig

HP PROD
Anders Tauson
08-7887654

HP PROD
Christer Born
08-7889589

Finansiella villkor
4.2.1
Nr enl.
RB

1

Finansiella villkor för anslagspost 6:1.1
Omfattning

Var i ÅR?

Ansvarig

Anslaget disponeras av
Försvarsmakten för utgifter inom
verksamhetsgrenarna utbildning,
planering m.m., insatser och
försvarsunderrättelseverksamhet
samt för utgifter inom den
fredsfrämjande verksamhet med
trupp utomlands som
Försvarsmakten genomför efter
beslut av statsmakterna. Anslaget
får användas för åtgärder för att
främja den svenska
försvarsindustrins
exportverksamhet samt stöd till
samhället. Anslaget får också
användas för Sveriges del av de
gemensamma kostnader som kan
komma att uppstå i samband med
EU-ledda internationella insatser.
Vidare får anslaget användas i
enlighet med nedanstående villkor.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

Försvarsmakten får disponera 100
000 000 kr av positivt
överföringsbelopp från 2004
(anslagssparande). Resterande
anslagssparande får ej disponeras
av myndigheten utan särskilt beslut
av regeringen.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida
11(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Var i ÅR?

Ansvarig

2

Anslagsposten får användas för att,
efter närmare anvisning från
Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet), planera
och vidta förberedelser för
internationella insatser.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

3

Anslagsposten får användas för
utgifter för personal samt för drift
av fartyg och flygplan som av
Försvarsmakten ställs till
Försvarets radioanstalts
disposition.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

4

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.

Fin dok

HP PROD
Eivor Persbjer
08-7889953

5

Anslagsposten får användas för
arvode enligt förordningen
(2000:754) om
motorreparationstjänsten.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

6

Anslagsposten får användas för
familjebidrag och dagpenning
enligt förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga
som fullgör värnplikt samt
administrationskostnader för dessa
bidrag. Utbetalning sker efter
rekvisition från
Riksförsäkringsverket.

Fin dok

HP PROD
Eivor Persbjer
08-7889953

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida
12(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Var i ÅR?

Produkt- alt. sakansvarig

7

Anslagsposten får användas för
ekonomiskt stöd enligt
förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga
som fullgör värnplikt. Utbetalning
sker efter rekvisition från
Totalförsvarets pliktverk.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

8

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
på Västra Balkan, i Kaukasus och
Centralasien. Stödet får uppgå till
högst 2 000 000 kronor.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

9

Högst 108 000 000 kronor får
användas för ersättning till de
frivilliga försvarsorganisationerna
för deras utbildningsverksamhet.

Fin dok

HP PROD
Kerstin Wetterström
08-7888823

10

Högst 3 000 000 kronor får efter
rekvisition betalas ut till frivilliga
försvarsorganisationer för deras
stödjande verksamhet i Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Ukraina
och Ryssland.

Fin dok

HP PROD
Kerstin Wetterström
08-7888823

Datum

HÖGKVARTERET

Bilaga 7
23 386:62434

2006-02-17

Sida
13(17)

Nr enl.
RB

Omfattning

Var i ÅR?

Prudukt- alt, sakansvarig

11

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.

Fin dok

HP PROD
Göran Brodén
08-56281670

12

Av anslagsposten har 172 000
000 kronor beräknats för statliga
ålderspensionsavgifter för
totalförsvarspliktiga som fullgör
värnplikt. Beloppet skall i
enlighet med förordningen
(1998:512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m.
inbetalas till
Riksförsäkringsverket.
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 därutöver betala lönen för
Värnpliktsnytts chefredaktör och
redaktionschef.

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

Fin dok

HP PROD
Lars Larsson
08-7888990

Fin dok

HP PROD
Lars Larsson
08-7888990

13

14

HÖGKVARTERET

Datum

Bilaga 7
23 386:62434

2006-02-17

Sida
14(17)

15

16

17

18

19

20

21

22

Högst 1 650 000 kronor får
användas för central verksamhet
inklusive värnpliktskongressen
samt regional verksamhet vid
Värnpliktsrådet. Försvarsmakten
skall därutöver 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 2005.
Högst 640 000 kronor får
användas för att bedriva
drogförebyggande arbete inom
ramen för verksamheten Försvar
mot droger. Försvarsmakten skall
därutöver betala lönen för
verksamhetsledaren vid Försvar
mot droger.
Högst 500 000 kronor får
användas för utgifter för svensk
elevmedverkan vid Baltdefcol.
Högst 15 500 000 kronor får
användas för genomförandet av
verksamhet enligt
årsarbetsplanerna avseende det
säkerhetsfrämjande samarbetet
med Estland, Lettland och
Litauen.
Högst 3 700 000 kronor får
användas för genomförande av
verksamhet enligt
årsarbetsplanerna avseende det
bilaterala samarbetet med
Ryssland och Ukraina.
Högst 1 430 000 kronor får
användas för betalning av
administrativa kostnader till
Statens haverikommission.

Fin dok

HP PROD
Lars Larsson
08-7888990

Fin dok

HP PROD
Lars Larsson
08-7888990

Fin dok

HP PROD
Lars Larsson
08-7888990

Fin dok

HP PROD
Lars Larsson
08-7888990

Fin dok

HP PROD
Monica Larsson
08-7888879
HP PROD
Bo Hansson
08-7888689

Fin dok

Fin dok

HP PROD
Eivor Persbjer
08-7889953

Fin dok

HP PROD
Carl Nordbeck
08-7889917

Datum

HÖGKVARTERET

2006-02-17

Bilaga 7
23 386:62434

Sida
15(17)

23

4.2.2
Nr enl.
RB
1

Högst 485 000 000 kronor får
användas för den militära
underrättelse- och
säkerhetstjänsten (MUST) i
enlighet med vad regeringen
beslutar i hemligt beslut.

Omfattning

ALTHEA i Bosnien
och Hercegovina
KFOR i Kosovo
ISAF i Afghanistan
UNMIL i Liberia
ATHENA
Övrigt
Får användas först
efter beslut av
regeringen
Summa
Försvarsmakten
skall till
Europeiska
unionen (EU)
inbetala belopp
enligt de
fakturor som
kommer
avseende både
Sveriges
nationella
kostnader och
Sveriges del av
gemensamma
kostnader inom
Athena.

4.2.3
Nr enl.
RB

HP PROD
Robert Cagnell
08-7887780

Finansiella villkor för anslagspost 6:1.2
Var i ÅR?

Högst 1 400 000 000 kronor får
användas för Försvarsmaktens
deltagande i internationella
insatser 2005 enligt fördelning
nedan:

2

Fin dok

Ansvarig

Fin dok

HP PROD
Mikael Johansson
08-7888585

Fin dok

HP PROD
Eivor Persbjer
08-7889953

134 000 000
523 000 000
259 500 000
422 000 000
6 000 000
11 500 000
44 000 000

1 400 000 000

Finansiella villkor för anslagspost 6:2.1
Omfattning

Var i ÅR?

Ansvarig

HÖGKVARTERET

Datum

Bilaga 7
23 386:62434

2006-02-17

Sida
16(17)

1

2

3

4

Anslaget disponeras av
Försvarsmakten för utgifter för
utveckling, anskaffning,
vidareutveckling, vidmakthållande
och avveckling av materiel
(inklusive materielavvecklingen
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 och
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.
Försvarsmakten får disponera 470
000 000 kr av positivt
överföringsbelopp från 2004
(anslagssparande). Resterande
anslagssparande får ej disponeras
av myndigheten utan särskilt
beslut 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.
Anslagsposten får användas för
utgifter för underhåll m.m. av
fartyg och flygplan som av
Försvarsmakten ställs till
Försvarets radioanstalts
disposition.
kall till Europeiska unionen (EU)
inbetala belopp enligt de fakturor
som kommer avseende Sveriges
del av de gemensamma kostnader
som kan komma att uppstå i
samband med den Europeiska
försvarsbyrån.

HP PROD
Kerstin
Königsson
08-7888503

Fin dok

HP U/I
Jan Borling
08-7887536

Fin dok

HP PROD
Kerstin
Königsson
08-7888503

Fin dok

HP PROD
Kerstin
Königsson
08-7888503

Fin dok

HP PROD
Kerstin
Königsson
08-7888503

Datum

HÖGKVARTERET

Bilaga 7
23 386:62434

2006-02-17

Sida
17(17)

5

Försvarsmakten skall efter
rekvisition betala högst 90 000 000
kronor till Försvarets materielverk
för Försvarets materielverks
verksamhetsgren Internationella
materielsamarbeten och
industrifrågor m.m.

4.2.4
Nr enl.
RB
1

3

4.2.5
Nr enl
RB
1

2

HP PROD
Kerstin
Königsson
08-7888503

Finansiella villkor för anslagspost 6:2.3
Omfattning
Försvarsmakten får disponera 30
000 000 kr av positivt
överföringsbelopp från 2004
(anslagssparande). Resterande
anslagssparande får ej disponeras
av myndigheten utan särskilt beslut
av regeringen.
Försvarsmakten skall efter
rekvisition betala högst 16 000 000
kronor till Totalförsvarets
forskningsinstitut för deltagande i
internationell verksamhet inom
försvarsmateriel- och
forskningsområdet samt för
exportstöd som utförs på uppdrag
av regeringen
Högst 20 000 000 kronor får
användas för det nationella
flygtekniska
forskningsprogrammet (NFFP), i
enlighet med de beslut som fattas
av detta programs beslutsorgan.

2

Fin dok

Var i År?

Ansvarig

Fin dok

HP U/I
Stefan Silfverskiöld
08-7887756

Fin dok

HP U/I
Stefan Silfverskiöld
08-7887756

Fin dok

HP U/I
Stefan Silfverskiöld
08-7887756

Finansiella villkor för anslagspost 6:9.1
Omfattning

Högst 535 000 kronor får användas
för bidrag till vissa militära
tidskrifter.
Högst 1 035 000 kronor får
användas för bidrag till Försvarets
civila idrottsförbund.

Var i År?

Fin dok

Fin dok

Prudukt- alt, sakansvarig

HP PROD
Kerstin Wetterström
08-7888823
HP PROD
Kerstin Wetterström
08-7888823
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