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Återrapportering per organisationsenhet
Allmänt
Av regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten framgår följande
återrapporteringskrav.
”30. Återrapportering per organisationsenhet
Försvarsmakten ska i årsredovisningen för 2007 samt i delårsrapporten och årsredovisningen för 2008 per organisationsenhet kortfattat redovisa vilken verksamhet som har
bedrivits och utfallet för denna under anslagsposten 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Redovisningen ska göras i förhållande till av myndigheten fastställd plan och
budget. Eventuella avvikelser ska förklaras.
Försvarsmakten ska, utöver de prognoser som lämnas i Hermes, under 2008 månatligen
till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna en redovisning av plan, budget,
utfall och prognos för den verksamhet som bedrivs under anslagsposten 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Avvikelser i förhållande till plan ska särskilt kommenteras, liksom vilka åtgärder Försvarsmakten avser att vidta till följd av dessa. Redovisningen ska ske nedbrutet på relevanta ekonomiska delkomponenter”.
Struktur för återrapporteringen
Följande struktur ligger till grund för återrapporteringen av 2007 och kommer jämväl
att vara struktur för återrapporteringen under 2008. Prognos lämnas inte avseende återrapporteringen 2007. Kolumnen Diff budget-prognos (tkr) ersätts då också med en kolumn Diff budget helår-utfall helår (tkr).
Organisationsenhet
(kortnr)

(pongil)

Verksamhet

Budget
(tkr)

Utfall
(tkr)

Kommentar

Prognos
utfall
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(tkr)
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Återrapportering av budgetåret 2007
Organisationsenhet
(kortnr)
LG

Verksamhet

LG skall utbilda:
11. Säkbat (--)
En reducerad insatsledning
Tre säkplut mark
En säkplut mark (ur Fv)
En säkplut sjö (ur M)
14. MP-komp
Ett förstärkt MP-komp
16. Lätt mekbat (--)
Ledningsdelar
161. Lätt mekskyttekomp
163. Lätt mekskyttekomp
En lätt strftpplut5
Övrigt
Beriden vakt och insats skvadron
En bevakningspluton varje termin
Genomföra termin tre med NBG

(pongil)

Kommentar

Verksamhet:
Förbandet 11. Säkerhetsbataljonen har uppnått PersQ 2 i
bataljon och PersQ 3 skvadron. Utbildningsmålen har på
grund av ekonomiska reduceringar under året sänkts. Brister
i tillämpning på skvadronsnivå.
Förbandet 16. Lätt mekaniserad bataljon har uppnått PersQ 2
i bataljon och PersQ 3 komp. Utbildningsmålen har på grund
av ekonomiska reduceringar under året sänkts. Målsättning
för skjututbildning PBV 302 är sänkt pga. reducerad ekonomisk ram, redundansen hos besättningarna minskar.
Utbildningen av 15. Militärpoliskompani är slutfört. Målsättningen PersQ 4 är uppfylld till huvuddel. Brister kvarstår
avseende utbildning på typfordonet RG 32.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av kostnadsökningar för lönejusteringar. Detta gjordes pga. för lågt satt snittlön.
Medel är tillfört pga. uppsättande av ett tillfälligt högvaktskompani (anställda soldater) som skulle lösa högvaktstjänsten under jul-nyår då det saknades värnpliktiga som kunde
lösa uppgiften.
Löne- och verksamhetsmedel har tillförts för personal till
CIMIC-enheten ingående i NBG.

Budget (tkr)

715 683

Utfall (tkr)

Diff. utfall helår budget helår (tkr)
- = underutnyttjande
787 896
72 213
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I 19

I 19 skall utbilda:
191. Mekbat (-)
Stabs-/understödskomp
Mekskkomp 90
Mekskkomp 90
Strvkomp
Mektrkomp (-)
Strftpplut
193. Jägarbat (--)
jskvadron
jskvadron (-)
211. Ingkomp
Ett ingkomp
Övrigt
En bevakningsplut varje termin i Boden och Arvidsjaur
Genomföra termin tre med NBG

Värnpliktsresorna blev dyrare än vad som var planerat. Soldaterna var inte lokalrekryterade i samma utsträckning som
förut.
Reduceringar: Olika reduceringspaket under året enl. HKV
direktiv samt en reducerad slutövning för förbandet.
Verksamhet:
Utbildningen av 191. Mekaniserade bataljonen är slutförd.
PersQ 3 har uppnåtts. Identifierade brister berör främst följande delmål:
– Pansarskytte- och stridsvagnskompanierna har ej uppnått
befäst duglighet i utförande av korsvis underställande.
– Manöverkompanierna har endast uppnått grundlagd duglighet i utförandet av att understödja sidokompani från
stridsställning.
– Rätt måluppfyllnad avseende samövning inom bataljonen
har ej uppnåtts.
Utbildningen av 193. Jägarbataljon är slutförd och målsättningen PersQ 4 är i allt väsentligt uppnådd. Bristerna vid
utryckning finns i tillämpad utbildning CBRN och SIB (Strid
I Bebyggelse)
Skyttekompaniet (NBG-förband) har uppnått PersQ 4. Anledningen till att kompaniet ej når PersQ 5 beror främst på
avsaknad av skarpskjutning i kompani ram, samt sena leveranser av sambands-, lednings- och mörkermateriel.
Trosskompaniet (NBG-förband) har uppnått PersQ 2. Kompaniet har saknat effektavgörande materiel. Detta har påverkat utbildningen och måluppfyllnaden. Det är främst brister
avseende materiel för TOLO-(tankning och laddningsom-

1 054 396

1 023 303

-31 093
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gång), sjukvårds- samt reparationsplutonen.

K3

K3 skall utbilda:
31. Lb bat (--)
Ledn-/uhskvadron
Lb skvadron
Lb (ust)skvadron
32. Undbat (---)
Undkomp (tre undplut och lednplut)
UAV-plut
Övrigt
En bevakningsplut varje termin
FJS
Genomföra termin tre med NBG

Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av olika kostnadsökningar. En
sådan är att förbandet har tillförts medel för att lösa nya
uppgifter såsom utbildning i grundläggande soldatutbildning
av Hemvärnet. Även ökade kostnader för Arméns slutövning, CC-07, har tillkommit. Tillägguppdrag för övningen
Cold response-07, restkostnader för avveckling enligt FB-04
(försvarsbeslutet) har också bidragit till kostnadsökningen.
Reduceringspaket under året har utdelats enligt HKV.
Verksamhet.
Utbildningen av 31. Luftburna bataljonen är slutförd. Målsättningen, PersQ 4, är i allt väsentligt uppnådd. Dock finns
brister avseende bataljonens förmåga till luftburna operationer eftersom tillgången till helikopter och transportflyg har
varit begränsande under utbildningen.
Utbildningen av 32. Underrättelsebataljonen är slutförd.
Målsättningen, PersQ 4, är i allt väsentligt uppnådd.
NBG: Under hösten har utbildning skett av luftburen skvadron, ISTAR-ledning och undpluton vilket är ett led i utbildningen av NBG-förband. Målsättningen (PersQ 5) har inte
nåtts ( jmf mot Luftburen skvadron PersQ 3, ISTAR-ledning
PersQ 3 och undpluton PersQ 2-3). Främsta anledningen till
att uppställda mål ej har nåtts beror på sena materielleveranser, främst avseende fordons- och ledningsmateriel.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av

362 124

361 902

-222
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P4

P4 skall utbilda:
41. Mekbat (-)
Stabs-/understödskomp
Mekskkomp 90
Mekskkomp 90
Strvkomp
Mektrkomp (-)
Strftpplut
16. Lätt mekbat (---)
162. Lätt mekskyttekomp
Övrigt
En bevakningsplut varje termin
Genomföra termin tre med NBG

Ökade utgifter pga. integreringen av FJS (fallskärmsjägarskolan) i regementet. Försvarets överlevnadsskola (FÖS) har
genomfört utbildning i SERE- Survival Evasion Resistance
Extraction - för enheter i NBG som inte fanns i grundbudgeten då detta var en tillkommande uppgift. Ökade kostnader
har även uppstått då förbandet fick omplanera sin verksamhet i samband med NBG slutövning.
Olika reduceringspaket har utdelats under året enl. HKV
direktiv.
Verksamhet:
Utbildningen av 41. Mekaniserade bataljonen är slutförd.
Målsättningen PersQ 4 är uppnådd i allt väsentligt. Med
hänsyn till att förbandet inte under aktuellt utbildningsår
beviljats att skjuta enligt SPAMEK (skjutreglemente pansar/mek)1.0 finns brister gällande målsättningar på kompaninivå och Lvkvplutonen avseende FUSA (förbandsutbildning skarp ammunition).
NBG; enhet Core batalion gemensam:
Bataljonen har i huvudsak genomfört verksamheten enligt
plan. Viss kursverksamhet har ställts in pga. att stödjande
organisation ej klarat av att genomföra utbildning.
1. Stridsvagnstransportkompaniet
Utbildning har genomförts av en strvtpplut mot mål PersQ 4.
Måluppfyllnad motsvarar PersQ 4 i funktionen. Brister finns
avseende samordning inom kompaniets ram.
NBG-förband och den strategiska reserven:
Under hösten har utbildning av stabs/grkkompani till NBG
och utbildning av 411. mekskyttekomp mot PersQ 5 genom-

768 247

861 134

92 887
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förts.
Stabs/grkkompaniet har uppnått PersQ 3. Den främsta anledningen till att uppställda mål ej uppnåtts beror på sena
materielleveranser av fordons-, lednings- och vattenreningsmateriel.
411. Mekskyttekomp har uppnått PersQ 4. Den främsta anledningen till att uppsatt mål ej har nåtts beror på att inskjutning av CV 90 ej har kunnat genomföras på ett korrekt sätt.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av
kostnadsökningar gentemot Teknikkontor Mark (som har P 4
som värdförband) då enheten har haft svårt att genomföra
tillförlitliga prognoser pga. sena fakturor från bl a FMLOG.
P 4 har tilldelats medel för att lösa transportkostnader som är
kopplade mot Teknikkontor Mark. Detta för att kunna hämta
och lämna materiel vid olika förråd. P 4 har även redovisat
ökade kostnader för grundutbildningen 06/07 då bl a mark-,
ammunitions- och övningsdygnskostnader ökade mot budgeterat värde.
Utbildningen av det strategiska kompaniet kostade mer än
vad som var budgeterat då man saknade erfarenhetsvärden
samt att utfallet kom sent. Även värnpliktsersättningarna
ökade då förbandet hade fler tjänstgöringsdagar än ursprungligt budgeterat.
Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.
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P7

P 7 skall utbilda:
71. Mekbat (-)
Stabs-/understödskomp
Mekskkomp 90
Mekskkomp 90 (anst Accelerationskomp)
Strvkomp
Mektrkomp (-)
Strftpplut
Övrigt
En bevakningsplut varje termin
Genomföra termin tre med NBG

Verksamhet:
Utbildningen av 71. Mekaniserade bataljonen är slutförd.
Målsättningen PersQ 4 får anses uppnådd men förbandet har
dock generella brister i förhållande till huvuduppgift inom
följande områden;
– Förbandet har ej genomfört systemskjutning i bataljon.
– Förbandet har endast viss förmåga att anfalla genom minering.
– Förbandet har ingen förmåga att anfalla över vattendrag.
1. Stridsvagnstransportkompaniet
Utbildning har genomförts av en strvtpplut mot mål PersQ 4.
Måluppfyllnad motsvarar PersQ 4 i funktionen. Brister finns
avseende samordning inom kompaniets ram.
NBG: Utbildning av 712. Mekskyttekompani har genomförts
och PersQ 4 har uppnåtts. Förbandet har vissa begränsningar
i förmåga till strid med låg intensitet samt förmåga till interoperabilitet.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av kostnadsökningar i form av
genomförd befattningsutbildning på strf 9040 C och att
Hemvärnet skulle deltaga vid Ystad Tattoo. Förbandet har
tillförts tilläggsuppgifter såsom ansvar för fältbageri och
Team Culinar utan att ha tilldelats medel för detta. Detta
justerades under året. Ytterligare kostnadsökningar återfinns
för kompletteringar av den personliga utrustningen för NBGpersonalen samt att förbandet har fått hyra in personal (bemanningsföretag) för att lösa ut personaltjänsten. Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.

557 550

554 301

-3 249
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A9

A 9 skall utbilda:
91. Haubbat (--)
Stabskomp (-)
Haubkomp (-)
Haubkomp (-)
Trosskomp (-)
93. Artrrkomp (--)
Artrrplut

Lv 6

Verksamhet:
Utbildningen av 91. Haubitsbataljonen är slutförd. Förbandet
har uppnått PersQ 3. PersQ 4 nåddes ej på grund av brist på
samövning med andra förbandsenheter då förbandet genomfört lokal slutövning i Bodenområdet, vilket i sin tur beror på
ekonomiska reduceringar.

221 752

-26 823

320 331

333 598

13 267

NBG: Under hösten har utbildning av AR 03 genomförts och
PersQ 4 har uppnåtts. Uppställt mål har ej nåtts med anledning av att systemkontroll ej genomförts på levererad radar.

61. Lvbat
Ledn/trkomp
Rb 97 komp
Rb 70 komp (+)

Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av kostnadsökningar för kursplats FAC (forward air control) och kostnader avseende
samarbetet inom funktionen indirekt eld med Norge. Reduceringspaket har utgått under året initierat av HKV. Värnpliktsresorna visade sig bli billigare än vad som var planerat
samt att antalet resor för elever blev färre än planerat. Förbandet har även återlämnat medel för funktionsutveckling
CAS (close air support) och för funktionsutveckling indirekt
eld.
Verksamhet:
Ur 61. Lvbat har följande delar utbildats under 2006/07:
Lednkomp, Rb 97 komp, Rb 70 komp (+), Logkomp och en
plut rb 23 (eldenhet).
Utbildningen av 61. Lvbat enl. ovan är slutförd. Målsättningen PersQ 4 bataljon har uppnåtts.

Övrigt
En plut rb 23 (eldenhet) för DEMO (Befäl).
En bevakningsplut varje termin

611. och 612. Lvkomp har uppnått PersQ 3 i Strid Mot luftmål och PersQ 4 i övriga funktioner.
610. Lvledningskomp med bataljonsstab har uppnått PersQ 4

Lv 6 skall utbilda:

248 575
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Genomföra termin tre med NBG

i sina resp. huvudtjänster.
614. Lvlogkomp har uppnått PersQ 4 i huvudtjänsterna.
Införandet av robotsystem 23 följer införandeplanen, viss
förskjutning/omplanering kommer att genomföras då industrin skjutit på verifierings/skjutveckor. Övning FOCUS och
skarpskjutning med robot 23 genomfört med mycket gott
resultat.
Under hösten har utbildning av 611. lvkomp (NBG-förband)
genomförts och PersQ 4 har uppnåtts. Uppställt mål har ej
nåtts med anledning av försenade leveranser av IFF (identify
friend or foe) och fordonsmateriel.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av ökade kostnader för CC-07
(Armén slutövning) då förbandet tilldelades en tillägguppgift
som ej fanns i grundbudgeten. Förbandet fick genomföra en
reducering av robotskjutning som genererade i ett återlägg
pga. felaktiga beräkningar. Det blev en fördyring av övning
Focus pga. upphandlade transporter och hamnavgifter. Förbandet redovisar ökade kostnader för genomförda övningsdygn mot NBG.
Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.
Förbandet har reducerats för robotskjutning med robot-97
enligt spardirektiv från HKV.
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Ing 2

Ing 2 skall utbilda:
21. Ingbat (-)
stab-bro-trkomp (-)
Ingkomp int
Ingkomp
Amröjkomp
Övrigt
En bevakningsplut varje termin
Genomföra termin tre med NBG

LedR

NBG:
Operativt Lednkomp (F)HQ utbildas till PersQ 5
Sambandskomp NBG, utbildas till PersQ 5
EW-to NBG utbildas till PersQ 5 inom kompaniram

Verksamhet:
Utbildningen av 21. Ingbat är slutförd. Målsättningen PersQ
4 är i allt väsentligt uppnådd. Bataljonen har relativt god
teknisk fältarbetsförmåga.

402 557

-14 868

704 742

684 592

-20 150

NBG: Under hösten har utbildning av 21. Ingkomp och 23.
GeoSG, genomförts och uppnått PersQ 3. Främsta anledningen till att anbefallt mål ej har uppnåtts beror på sena
leveranser av fordons- och ledningsmateriel.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av kostnadsökning av utbildning av EOD-grupp (explosive objective device) till EN-04.
Det har även tillkommit utgifter för vaccinationer för personal tillhörande NBG. Ökade kostnader gentemot NBG går
också att återfinna då förbandet har tilldelats medel för lönetillägg samt resor och traktamente. Förbandet har ökade
utgifter pga. ökat stöd till samhället för bland annat Hemvärnets insatser vid översvämningar.
Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.
Verksamhet:
Ledningsregementet har också under året fått reduceringspaket från HKV att hantera i form av reducerad verksamhet
och stöd. Dessa har dock med omplanering hanterats och de
ställda målsättningarna uppnåtts med undantag av telekrigsresp. betjäningsförband till FHQ, där främst materielbrist
ledde till sänkt måluppfyllelse.

Psyops-to NBG utbildas till PersQ 5
Övriga förband till insatsorg:

417 425

Ekonomi:
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Delar till Op lednbat, TK-bat samt Bevplut utbildas till
PersQ 4
EW-to för övriga insatser till PersQ 4
Delar av brigadstridsgrplednkomp utbildas till PersQ 4

Den största avvikelsen rör hyror som sänktes kraftigt i början av året. Orsaken till den felaktiga prognosen hänförs till
FM organisationsförändrig (Fastighetskontoren lades ner
fr.o.m. 2007 och verksamheten övertogs av FortV) varvid
spårbarheten gick förlorad.

Övrigt;
Utveckla och bemanna FM LS UtvC samt genomför
drift av anläggningen.
Utveckla förmågor avseende PSYOPS, markbaserad
telekrigsfunktion, ledning av ledningssystemet samt
insatsledning.
org-, metod- samt materielförsök skall vara genomfört
för PSYOPS-förbandet.
Delta i arbetet med att utveckla Försvarsmaktens förmåga att genomföra informationsoperationer.
Deltaga i och genomföra en Ledningssystemövning 07
och Ledningssystemutvecklingsövning 07.
Deltaga i och genomföra lednings-, funktions- och
interoperabilitetsövningar.
Försörj FM Insatsorganisation med telekrigbibliotek
genom FM TK SE
Stöd FM med METOCC-information.

TrängR

Utbilda Hemvärnsförband till PersQ 4 samt genomför
frivilligverksamhet vid utbildningsgrupperna.
TrängR skall under 2007 utvecklas till ett försvarsmaktgemensamt regemente med funktionsansvar inom

Verksamhet:
TrängR har under 2007 genomfört verksamhet med följande

275 223

289 576

14 353
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logistikområdet.
I uppgiften ingår även uppbyggnad av FM Logistikskola och FM Motorskola.
TrängR skall utgöra kompetenscentrum för logistikledning, förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.
TrängR skall genomföra studier av framtida logistikledning och luftburen försörjning samt genomföra
materielförsök.

1. ubflj

TrängR skall utbilda och vidmakthålla taktiska och
operativa logistikförband för insatsorganisationen.
Under 2007 utbildar TrängR:
21. Logistikbataljon
2 MOVCON-pluton (transportpluton)
MOVCON ledning (transportledning)
Sjukvårdsenhet för kvalificerad kirurgi
Tandvårdsenhet, samgrupperas med det norska
fältsjukhuset
Vidmakthåll 1.ubflj i PersQ 4.

avvikelser:
21. Logistikbataljonen har uppnått PersQ 4 (mål PersQ 5) på
grund av viss personal och materielbrist (funktionscontainer,
lednings- och sambandsmateriel samt tältsystem).
FM trafiksäkerhetsverksamhet har genomförts i begränsad
omfattning pga. personalbrist.
Ekonomi:
Underdimensionerad stödkostnadsram i budget med hänsyn
till utökad verksamhet 2007 (motorskolan, logskolan och
NBG).
Stödkostnadsreduceringen under våren blev orimligt stor.
Oförutsedda merkostnader i NBG slutövning på grund av
utökad tids- och övningsomfattning (övningsdygn, transporter, centralt förhandlade lönetillägg mm).

Vidmakthåll internationella ubåtsstyrkan i PersQ 5.

Verksamhet:
Ubåtsbesättningsutbildningen är genomförd till planerade
målsättningar.

Vidmakthåll HMS Orion genom utbildning av två
stycken utbildningsomgångar i PersQ 4.

Utbildning av internationell beredskapssatt ubåt med underhållslag genomförd till planerad målsättning.
Fartygsutbildningen av HMS Orion är genomförd till planerad målsättning.

249 146

231 030

-8 116
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Ekonomi:
Ekonomiska reduceringspaket har maa FM ekonomiska läge
ålagts förbandet. Effekter utav dessa paket har lett till ytterligare reduceringar på 1. ubflj verksamhet och materielunderhåll. Dock har förbandet genom omplanering kunnat lösa de ställda uppgifterna.

3. sjöstriflj

Vidmakthåll 3. sjöstridsflottiljledning i PersQ 4.

Avtalet med FMV avseende exportåtagandet "Northern
Lights" (utbildning av ubåtsbesättningar för Singapore)
påverkar också förbandets budget sett över ett enskilt budgetår. Då starten av åtagandet på grund av Singapore försenades ca 3 månader har inte alla medel upparbetats enligt
plan under 2007.
Verksamhet
Grundläggande fartygsutbildningar av 31 kvdiv och 33
mröjdiv samt stödfartygsdivision med underhållsresurser
genomfördes till lägre målsättningar än de planerade på
grund av reducerade ekonomiska resurser under hösten. I
praktiken innebar det att förbandsövningar till sjöss fick
utgå. PersQ3 uppnåddes.

Beredd
Stödja 4. Sjöstriflj genomförande av ML 02.

Vidmakthållande av 3. sjöstridsflottiljledning i PersQ 4 uppnåtts enligt planeringen.

Stödja HKV OPE avseende bemanning, utbildning och
genomförande av ML 03 till PersQ 5 i samverkan med
MarinB.

Stöd till 4. sjöstriflj har lämnats för genomförande av UNIFIL (ML02).

Vidmakthåll 31.kvdiv i PersQ 4.
Vidmakthåll 33..mröjdiv i PersQ 4.
Vidmakthåll ett stödfartyg med lag i PersQ 4.

Ekonomi:
Prognosen sänktes för förbandets lönekostnader på grund av
oplanerade vakanser och stöd till det insatta förbandet
ML01/02 i Medelhavet samt att man insåg att förväntade

286 971

264 216

-22 754
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bemanningsuppdrag från andra förband ej skulle inträffa i
planerad utsträckning.

4. sjöstriflj

Vidmakthåll 41. kvdiv i PersQ 4.
Vidmakthåll 42. mröjdiv i PersQ 4.
Vidmakthåll ett stödfartyg med lag i PersQ 4.
Vidmakthåll 4. sjöstridsflottiljledning i PersQ 3.
Vidmakthåll internationella minröjningsstyrkan för
internationella insatser i PersQ 5.
Utveckla och utbilda EOD Sjö för Nordic Battlegroup
till PersQ 5.
Stöd HKV OPE avseende bemanning, utbildning och
genomförande av ML 01 till PersQ 5 i samverkan med
MarinB.
Stöd HKV OPE avseende bemanning, utbildning och
genomförande med IEDD-grupp för tjänstgöring i PRT
MeS preliminärt vecka 652-716.

Reduceringspaket från HKV innefattande övningsverksamhet och utbildningsaktiviteter påverkade negativt uppfyllandet av målsättningen för förbandets samtliga produkter enligt
ovan.
Verksamhet:
Grundläggande fartygsutbildningar av 41 kvdiv och 42 mröjdiv (undantag för HMS Styrsö som nådde mål enligt planeringen) samt stödfartygsdivision med underhållsresurser
genomfördes till lägre målsättningar än de planerade på
grund av reducerade ekonomiska resurser under hösten. I
praktiken innebar det att förbandsövningar till sjöss fick
utgå.
Vidmakthållande av 4. sjöstridsflottiljledning i PersQ 4 uppnåddes enligt planeringen.
Röjdykarutbildning genomfördes till angivna målsättningar.
Utbildning av beredskapssatt del av 41. korvettdivision slutförd enligt planeringen.
Förbandet har avdelat del av 41. kvdiv till INS och insats
genomförd inom UNIFIL (ML02).
Utbildning av internationell beredskapssatt del av 42. mröjdiv slutförd till målsättningar under planerade på grund av
minskad övningstid till sjöss på grund av reduceringar i
ekonomiska resurser. Detta gäller inte ledning-, dyk- och

307 331

287 963

-9 368

HÖGKVARTERET

Datum

2008-02-22

Underbilaga 5.1 till
23 386: 63353
Sida 15

logistik som nått målen enligt plan.
Utbildning av beredskapssatt EOD-grupp för NGB08
genomfördes till planerad nivå.

Amf 1

Vidmakthåll 2. Amfibiebataljonen i PersQ 4.
Vidmakthåll 17. Amfibiebevakningsbåtskompani i
PersQ 4.
Stöd HKV OPE avseende bemanning, utbildning och
genomförande av KS 15 till PersQ 5 i samverkan med
bla F 17 och MarinB.
Utveckla och utbilda IAS till PersQ 5 till 2007-07-01.
Vidmakthåll därefter IAS för internationella insatser i
PersQ 5.
Genomför utbildning av hemvärnsförband till PersQ 4.

Ekonomi:
Förbandet har av HKV fått stora reduceringspaket att hantera
under året. Detta med anledning av att produktionskapaciteten på 4. sjöstriflj beräknades nedgå då beslut fattades om
förlängning av insatsen i Medelhavet (ML02) och förbandets
deltagande där. Dock har de ekonomiska begränsningarna
även inneburit avvikelser för övriga delar av förbandets
verksamhet enligt ovan.
Verksamhet:
Utbildningen av 2. Amfibiebataljonen har påbörjats under
hösten och uppnått målsättningar som är lägre än de planerade. Det beror på att fältövningsveckor har fått reduceras
och övningar med skarp ammunition flyttats till termin 2.
Utbildningen av 17. Amfibiebevakningsbåtskompani har
uppnått väsentligt lägre målsättningar än planerat. På grund
av ekonomiska reduceringar har endast övningar inom kompaniet kunnat genomföras. Reducerad samövning med övriga sjöstridsförband.
Utbildning av internationell beredskapssatt del av 2. Amfibiebataljon slutförd till målsättningar under planering. Detta
har framför allt berott på att brist på materiel har gjort att
kompletteringsutbildning på korrekt materiel krävs före
insats

600 673

632 468

31 795
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Ekonomi:
Den ekonomiska avvikelsen består till huvuddelen av personalkostnader, vilka ökade kraftfullt i början av året maa
kvarstående avvecklingskostnader för FB04-personal i Berga/Haningeområdet. Lönekostnaderna för beredskapssoldater och reservofficerare ingående i beredskapsförbandet blev
också högre än planeringsvärden på grund av sent fastställda
avtal.
Som garnisonsansvarigt förband uppstod på grund av organisatoriska förändringar även kostnader som Amf 1 inte
kunnat förutse i form av ex rörlig media (elförbrukning) för
kajer samt avhjälpande fastighetsunderhåll. (Fastighetskontoren lades ner fr.o.m. 2007 och verksamheten övertogs av
FortV)
Erfarenheterna visade tidigt på en underfinansiering av utbildningen på Amf 1. Dock medgav inte FM ekonomiska
läge en ytterligare tilldelning av resurser i nödvändig omfattning. Detta medförde konsekvenser enligt ovan.
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MarinB

Vidmakthåll Marin basbataljon i PersQ 3.

Verksamhet:
Sjölägesinformation har skett mot fastställd målsättning enl.
FM BerO.

Vidmakthåll internationella underhållsenheter för internationella insatser i PersQ 5.

Grund- och befattningsutbildningen av sjömännen är genomförd till angivna målsättningar.

Genomför utbildning av en säkerhetspluton sjö för
säkerhetsbataljon till PersQ 4.

Utbildningen av säkerhetspluton sjö genomförd i till lägre
målsättningar än planerat pga. reducerade fältövningar under
termin 2.

Vidmakthåll Sjöinfobataljon i PersQ 4.

Stöd HKV OPE avseende bemanning, utbildning och
genomförande av EB 06 till PersQ 5 i samverkan med
bla Hkpflj, LSS och Amf 1.
Stöd F 21 genomförande av FS 13.
Stöd 4. Sjöstriflj genomförande av ML 01.
Genomför centraliserad grundläggande soldatutbildning (GSU) och yrkeskurser (YK) för personal ingående i fartygs- och basförband till PersQ 4.
Genomför utbyte av sjölägesinformation med svenska
myndigheter och Finland enl. gällande avtal till TjänsteQ 5.
Genomför rustningskontroll till TjänsteQ 5.
Genomföra funktionsutbildning inom dykerifunktionen
i Försvarsmakten till PersQ4.

Utbildning av internationella underhållsenheter för internationella insatser har genomförts enligt plan. Stöd till ML
01/02 har skett.
Ekonomi:
Reduceringspaket för MarinB omfattande såväl verksamhet,
stöd som materielunderhåll har inkrävts av HKV.
I likhet med det andra garnisonsförbandet inom marinen
(Amf 1), har MarinB drabbats av oförutsedda kostnader maa
omstrukturering av Fastighetskontoren och överföring till
FortV.

741 987

729 793

-12 194
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Genomför utbildning av hemvärnsförband till PersQ 4.
Avveckla SSK Härnösand senast 2008-12-31 enligt
särskild order.
Beredd
Stödja 4. Sjöstriflj genomförande av ML 02.
F7

Stödja 3. Sjöstriflj genomförande av ML 03.
F7 skall:
Genomföra incidentberedskap med JAS 39 och flygstridsledning
Genomföra förberedelser inför NBG
Genomföra förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130
Genomföra JAS 39 pilotutbildning (svenska och export)
Genomföra exportstöd
Genomföra logistikplanering, integrationsarbete samt
central materielunderhållsbudget TeK Flyg

F 17

F7 skall:

Verksamhet:
Verksamheten är fullföljd med följande avvikelser:

1 089 435

1 068 812

-20 623

1 016 442

988 060

-28 382

Insats med C-130 mot Afghanistan förlängd under året.
Förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130, målsättning PersQ4, resultat PersQ3 på grund av eftersatt utbildning.
JAS 39 pilotutbildning (försenad och inställd utbildning av
svenska piloter).
Ekonomi:
Resultat -20 623 tkr relativt VU.
I förbandet ingår HKV resursen TeK Flyg.
Minskad flygtid med -1 400 fh. Kopplat till reduceringar och
utlandsuppdrag.·Reducering, inom materielunderhållsområde flyg ~5%, begränsat p.g.a. tillkomna kostnader för Hkp 4
inför NBG 08 och substitutmtrl. AB 01 resp. SE 01 samt
oplanerade fördyringar UE/RD motsv. belopp.
Verksamhet:
Verksamheten är fullföljd med följande avvikelser:
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Genomföra incidentberedskap med JAS 39 och flygstridsledning
Genomföra förberedelser inför NBG
Genomföra förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130
Genomföra JAS 39 pilotutbildning (svenska och export)
Genomföra exportstöd
Genomföra logistikplanering, integrationsarbete samt
central materielunderhållsbudget TeK Flyg

F 21

F 21 skall:

Insats med C-130 mot Afghanistan förlängd under året.
Förmågeutveckling av Transportflygenheten C-130, målsättning PersQ4, resultat PersQ3 på grund av eftersatt utbildning.
JAS 39 pilotutbildning (försenad och inställd utbildning av
svenska piloter).
Ekonomi:
Resultat -20 623 tkr relativt VU.
I förbandet ingår HKV resursen TeK Flyg.
Minskad flygtid med -1 400 fh. Kopplat till reduceringar och
utlandsuppdrag.·Reducering, inom materielunderhållsområde flyg ~5%, begränsat p.g.a. tillkomna kostnader för Hkp 4
inför NBG 08 och substitutmtrl. AB 01 resp. SE 01 samt
oplanerade fördyringar UE/RD motsv. belopp.
Verksamhet:
Verksamheten är fullföljd med följande avvikelser:

Genomföra incidentberedskap luft
Utbilda och upprätta SE 01
Ombeväpna en stridsflygdivision till JAS 39

SE 01 målsättning PersQ5. Resultat PersQ4 beroende på
minskad flygtid.
Ombeväpning från JA 37 till JAS 39 med målsättning
PersQ2 blev PersQ1 beroende på minskad flygtid.

Genomföra FS 13 i Afghanistan
Deltaga i nationella och internationella övningar
Utbilda värnpliktskontigenten

Ekonomi:
Resultat -23 177 tkr relativt VU.
Minskad flygtid med -1 600 fh. beroende på gjorda flygtidsreduceringar samt bristande

718 479

695 302

-23 177
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Hkpflj

Genomföra regional transportflygning
Hkpflj skall:

produktionskapacitet, bl a beroende på begränsad tillgång på
UE/RD. (Utbytesenheter och reservdelar)
Verksamhet:
Verksamheten är fullföljd med följande avvikelser:

823 471

763 653

-59 818

-66 000

-116 985

-50 985

Genomföra insats med SWE Heli Unit Kosovo
Upprätta och utbilda HU 01

Leveransförseningar av Hkp 14 har reducerat planerade
utgifter bl.a. för behörighetsutbildningar.

Genomföra stöd till civila samhället

Förseningar i uppdragsutrustningar till HKP 15.

Utbilda värnpliktskontigenten

Leveransförseningar av HKP 10B samt HKP 4 medfört att
HU 01 ej har helikoptrar i förbandet.

Ersätta leveransförsenade HKP 14 och 15 med HKP 4
och 10B i HU 01

FMLOG

FMLOG skall utgöra Försvarsmaktens resurs för stöd
till grundorganisation och insatsorganisation
FMLOG skall utveckla funktionen logistik och förmågan att stödja insatsförband.
FMLOG skall tillhandahålla varor, tjänster och materielunderhåll antingen inom egen regi eller via utkontraktering.
FMLOG skall vara logistiksamordnare till NBG. I

Ekonomi:
Resultat -59 818 tkr relativt VU.
Minskad flygtid med -3 000 fh beroende på minskad ambition samt reducerat deltagande i övningar.
Leveransförseningar av Hkp 14 har reducerat planerade
utgifter bl.a. för behörighetsutbildningar.
Verksamhet:
FMLOG har under 2007 genomfört verksamhet med följande avvikelser:
NBG har krävt mer underhållsresurser än planerat vilket har
ökat kostnaderna.
Omförrådsställning och avveckling av ammunition har påverkats negativt av plötsligt inträffad begränsning i tillgång
på bevakningsresurser.
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uppgiften ingår att rekrytera och utbilda personal till
National Support Element (NSE).
FMLOG skall avveckla förnödenheter som ej erfordras
för insatsorganisationens och grundorganisationens
behov.

Materielunderhållet har påverkats av försenade och otydliga
leveranser från industrin samt brister i tillgängligheten i
materielbeståndsregistret.
Ålagda omkostnadsbesparingar har orsakat att kompetensutveckling av personal blivit eftersatt.
Ekonomi:
Anbefallda omkostnadsminskningar till FMLOG har genererat ett förbättrat resultat för förbandet.

FMTM

Vidmakthålla och vidareutveckla förmågan att stödja
internationella insatser
Skapa förutsättningar för ledning av insatsorganisationen för stöd till viktiga samhällsfunktioner.
Öva och samträna med militärstrategisk nivå, operativ
och taktisk insatsledning.
Utveckla/utbilda FMTM insatsorganisation till TjQ 5
och PersQ 5
Utveckla IT-försvarsförbandet i enlighet med fastställd
målsättning. Utbildning ska ske till PersQ 4.
Stöd utvecklingen av NBG inom FMTM funktionsan1

Först efter beslut från HKV PROD

Därtill påverkas resultatet av övriga anbefallda ambitionssänkningar och restriktioner (anställningar, inköp mm).
Verksamhet:
FMTM har i allt väsentligt genomfört planerad verksamhet
enligt plan.
Ekonomi:
Differensen i utfallet är relaterat till materielunderhåll och
NBG samt hyror som inte var kända vid tidpunkten för prognos i november.

481 228

494 814

13 585
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svar (telekommunikationssystem, datakommunikation,
ledningsplatser och fjärrsamband).
Fortsätta utvecklingen av Teknikkontor ledningssystem, TeK Ledsyst, i samarbete med LogI (funktionsansvarig). Särskild tyngdpunkt skall läggas på samarbetsformer med understödda förband.
Utveckla samarbetsformerna med FMLOG inom ledningsområdet. Samarbetsformerna skall vara byggda på
en tydlig ansvarsfördelning mellan ansvar för insatsledningssystem (FMTM) och verksamhetsledningssystem (FMLOG). Dessa samarbetsformer ska tas fram i
samverkan mellan FMLOG och FMTM.
Stöd Krisberedskapsmyndigheten, KBM, i arbetet med
utbyggnad och vidmakthållande av system RAKEL.
Fortsätta arbetet avseende konsolidering av driftverksamheten från Teledriftcentralerna, TDC. Driftverksamheten (TDC) ska utvecklas och dimensioneras för
stödet till förband insatta i internationella missioner
och övningar.
Fortsätta utvecklingen av ”Försvarsmaktens taktiska
datalänkcentral (JDLOC)” för ledning av Link16utnyttjandet.
Deltaga i arbetet med att utveckla Försvarsmaktens
förmåga att genomföra informationsoperationer.
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Fortsätta utvecklingen avseende arbetsformerna mellan
FMTM, Försvarets Materielverk och FORTV vid utbyggnad och avveckling av system och anläggningar.
Stöd övningar med främst komponenter ur NBG.
Deltag i och stöd övningar enligt FM övningsplan
(Ledningssystemövning 07 och Ledningssystemutvecklingsövning 07)
Deltag i och genomför lednings-, funktions- och interoperabilitetsövningar.
Beredd att i samverkan med MarinB och LSS, integrera
och överta FMLC 1
Stödjer HKV avseende vidareutveckling av FMTM
driftansvar för insatsledningssystem till mark-, sjö-,
luft- och infoarenan
Utveckla en obruten funktionskedja med enkla ledningsförhållanden, anbefalld säkerhet och beredskap
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MHS K

Genomföra utbildning av blivande officerare inom
ramen för grundläggande officersutbildning. Genomföra taktisk utbildning.
Genomföra kartläggning av Försvarsmaktens kursutbud inklusive FMLOG.
Genomföra och utveckla fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ramen för managementområdet, den internationella dimensionen beaktas särskilt i
utvecklingsarbetet.

MHS H

Utöva funktionsansvar för Fysisk Prestationsförmåga,
Friskvård och Idrott.
Genomföra utbildning av blivande officerare inom
ramen för grundläggande officersutbildning.
Genomföra taktisk utbildning (TU).
Samordna och stödja Försvarsmaktens Avancerat Distribuerat Lärande (ADL) verksamhet med ledning av
FM ADL-plan.

Verksamhet
– Uppnått eftersträvat resultat, balans mellan uppgifter och
resurser.
– Har utbildat Officers programmet 07-10/ Specialistofficersutbildningen 07-08, 184 elever mot planerat 245. Taktisk
utbildning har haft 89 elever.
– FMIF bra bredd, högt deltagande, god nyrekrytering, bra
prestationer nationellt/ internationellt.
Ekonomi
Utökade vpl.– och stödkostnader OP 07-10 och SOU 07-08
m h t slutligt besked om antal elever (oklara planeringsförutsättningar m h t beslut av studiemedelsfinansiering).
Verksamhet
Verksamheten har genomförts enl. plan.

159 288

160 556

1 267

91 728

100 144

8 416

217 421

239 263

21 842

Taktisk utbildning 07/08 mycket gott resultat. 334 elever på
Yrkes Officers Program vid skolan.
Skolan har haft som flest 450 elever.
FMADLE uppgifter långt utöver de resurser som förfogas.
Ekonomi
Underdimensionerad stödkostnadsram i VU.

MSS

MSS skall fortsätta att vidmakthålla och utveckla för-

Ökade resekostn vpl. (stort antal vpl. med flygtpbehov samt
bristande erfarenhetsvärden i planeringen).
Verksamhet:

HÖGKVARTERET

Datum

2008-02-22

Underbilaga 5.1 till
23 386: 63353
Sida 25

mågan i insatsorganisationen inom ramen för markstridsfunktionen.

MSS har inom ramen för utlandssamarbetet och utveckling
av internationella kontakter genomfört det 5. Europeiska
InfanteriSeminariet (5. EIS) med mycket gott resultat.
Övning Bold Quest är genomförd i USA med ett mycket gott
resultat och många erfarenheter.
Slutövning för Armén 2007 (CC 07) är genomförd under
ledning av Arméinspektören och med stöd av MSS. En viktig erfarenhet som bör betonas är behovet av en gemensam
övning med fältstarka förband och samtliga funktioner på
markarenan som stöd för utveckling/utbildning av förbandschefer samt möjlighet att värdera/validera förbanden fullt ut.
Taktiskutbildning 2006-2007 har slutfört sin utbildning genom att genomföra befattningsutbildning under första halvåret med 37 st studerande. Planering av ny utbildning mot
nivå 5 har påbörjats. Taktisk utbildning 2007-2008 är påbörjad med 89 st studerande.
Yrkesofficersprogrammet 06-09 har genomfört termin 2 mot
målsättningar med bra resultat. Planering av termin 5-6 har
genomförts.
Planering av Operativa programmet 07-10 termin 4-5 (verksamhetsförlagd utbildning) har genomförts.
Specialistofficersutbildningens termin 1 med 96 studerande
har genomförts med studerande från alla funktioner ingående
i Arméinspektörens ansvarsområde. Målsättningarna har i all
väsentlighet uppnåtts. Planering av påföljande Yrkes- och
befattningsinriktade kurser har påbörjats.
Planering av ny befattningsutbildning nivå 4 (kompanichef,
Stabsmedlem) och nivå 3 (bataljonschef) har påbörjats.
Yrkes- och befattnings kurser har i stort sett genomförts
enligt plan.
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SSS

Genomför fackkurser och nivåhöjande utbildning till
nivå 4 och nivå 5 till TjänsteQ 5.
Led och samordna doktrin- och taktikutvecklingen i
marinen till TjänsteQ 4.
Genomför studieverksamhet och utarbetar förslag till
förbandsmålsättningar enligt särskild plan till TjänsteQ
4.
Utbilda Skoldivision så att kursverksamhet inom marinens ram kan genomföras till TjänsteQ 5.
Utbilda Skonertdivision så att kursverksamhet inom
marinens ram kan genomföras till TjänsteQ 4.
Utveckla den marina delen av stridsgruppsstaberna

Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av
kostnadsökningar för övningen Bold Quest (ökade transportkostnader än vad som var budgeterat). Inga medel fanns
budgeterade vid skolan för utbildning av SOU (specialistofficerare). Detta beslut tillkom senare då enheten redan hade
tilldelats en ekonomisk ram. FMLOGkostnaderna har dragits
över då det fasta grundbeloppet som ingår i stödavtalet har
varit alldeles för lågt budgeterat för 2007.
Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.
Enheten har reducerat sina pendlingskostnader och man har
gjort en medveten kalkylering av reduceringar avseende
antalet kurser och deltagare i olika kurser.
Verksamhet:
Utbildningsverksamheten har i stort bedrivits enligt plan till
fastställda målsättningar. Viss omplanering har skett mht
ekonomiska begränsningar och effekter därutav (ex övriga
marina förbands möjligheter att skicka elever).
Ekonomi:
Reduceringspaket från HKV samt effekter därutav har minskat SSS möjligheter att stödja med övningsplanering/evaluering etc. av marina övningar
Lägre lönekostnader maa ej förutsedda vakanser.
Förseningar av infrastrukturuppbyggnad kopplat till FB04
har inneburit lägre ekonomiskt utfall vad avser stöd och
omstruktureringsmedel än planerat.

275 660

236 221

-39 439
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med stöd av Amf 1 och i samverkan med S 1 och MSS.
LSS

LSS skall:

Verksamhet:
Verksamheten är fullföljd med följande avvikelser:

Genomföra incidentberedskap luft
Genomföra utveckling av flygstridskrafterna

Nyrekrytering av officerare till stril och sambandsutbildning
är mycket låg.

Genomföra grundläggande pilot- och strilutbildning

Strilbat 08 processen försenad.

Genomföra transformeringsprocess från Strilbat 04 till
Strilbat 08

Ekonomi:
Resultat -24 512 tkr relativt VU.
Den 16 % reduceringen av verksamheten baseras huvudsakligen på följande:
-800 fh. Sk 60 samt effekter av en bra ledning vid en genomgripande analys och reducering av
Förbandets samtliga verksamhetsområden. Detta utmynnande i reducerade stöd- och adm. kostnader samt förändrad
införandeplan vid uppgradering av StriC.
Även förbandets rekrytering av ekonomichef har haft märkbart positiv effekt på ordning och reda.

518 903

494 390

-24 512
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HvSS

FMTS

HvSS skall genomföra samordning av utbildning inom
de nationella skyddsstyrkorna genom utbildningsanvisningar, uppföljning och kontroll samt stöd till Rikshemvärnschefen.

FMTS skall utgöra Försvarsmaktens kompetenscent-

Verksamhet:
Hemvärns och frivilligverksamheten har, efter ett antal reduceringar under året genomförts med lägre ambition än i VU
angivna mål. Målsättningar för verksamheten har inte kunnat
kan nås med de efter hand reducerade resurserna. Därmed
möter inte utbildningsresultatets volym målsättning och inte
heller insatsförbandens behov av chefer. Detta innebär att
PersQ för chefer i insatsorganisationens nationella skyddsstyrkor inte kan innehålla PersQ 4 utan bedöms röra sig mot
PersQ 3 och 2.
Skolans huvudverksamheter samordning av utbildning,
chefsutbildning samt utveckling av utbildningsmetoder,
förband och mtrl har trots besparingar genomförts men med
minskad resultatvolym och i vissa fall även kvalité.
– Resultatet når inte uppsatta verksamhetsmål och fastställd
prognos har inte kunnat innehållas. Båda iakttagelserna leder
med bakomliggande orsaker till slutsatsen att mål skall justeras när resurser minskas och att HvSS resursreducering i maj
var för stor vilket även har anmälts under ”osäkerheter” som
uppenbar risk.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av
kostnadsökningar då snittlönerna var för lågt satta, vilken
justerades under året. Ett fåtal kurser/aktiviteter har stått för
de största enskilda ökningarna, t ex en plutonschefskurs.
Vidare konstateras att kostnader för utbildningspremier tillkommit.
Reduceringspaket har utgått under året initierat av HKV.
Verksamhet:

36 272

35 393

-879

357 594

342 945

-14 649
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rum inom teknisk tjänst.
FMTS skall utveckla funktionsansvaret inom Teknisk
Tjänst
FMTS leder Försvarsmaktens studie i teknisk tjänst och
skall stötta andra förband med sin kompetens inom
området.

FMTS har under 2007 genomfört verksamhet med följande
avvikelser:
Verksamhetssäkerheten, IT-säkerhet och flygstationstjänst
inte kunnat hålla anbefalld nivå pga. personalbrist (tjänstgöring i utlandsstyrkan samt singelkompetens).
Infrastrukturen är ej optimalt utbyggd vilket har påverkat
rationalitet och effektivitet i utbildningens genomförande

FMTS skall utveckla insatsförband (Teknisk bataljon).
FMTS skall utbilda för:
– Yrkesofficersprogrammet
– Yrke och befattningar för Försvarsmaktens tekniska
personal
– Teknisk värnpliktsutbildning
– Teknisk utbildning för att innehålla lagar, förordningar och säkerhet inkl. verksamhetssäkerhet
– Teknisk personal till utlandsstyrkan
FMTS skall genomföra exportåtaganden enligt gällande avtal
Under 2007 utbildar FMTS:
– 1. Tekbat (del av) till PersQ5

Antalet genomförda yrkes- och befattningskurser har kraftigt
reducerats på grund av Försvarsmaktens besparingsåtgärder.
Ekonomi:
Personalkostnaderna reducerades (minskning med 27 årsarbetskrafter yrkesofficerare i form av bemanningsuppdrag)
efter reviderad beräkning kvartal ett.
Reducerade stödkostnader till följd av anbefallda ambitionssänkningar och sparpaket.
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SWEDEC

SWEDEC utvecklar FM förmåga att uppträda i insatsområden med ett alltjämt ökande hot från IED (terroristbomber).

Verksamhet:
– Genomförande av stöd till utlandsstyrkan har genomförts
med överlag mycket goda resultat med undantag av utbildningen av FS 13b IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) team vilka hade för låg utbildningsståndpunkt vid
inryckningen för att kunna nå målet.
SWEDEC har genomfört utvecklingsarbete och delstudier
inom bl a IED-området.
Stödet till SF (Specialförbanden) har genomförts enligt önskad ambition med mycket gott resultat.
Stödet till RPS (Rikspolisstyrelsen) har genomförts enligt
önskad ambition med gott resultat.
SWEDEC har under 2007 tagit fram och utvecklat ett underlag för nationell säkerhetsutbildning avseende ammunition,
explosiv- och pyrotekniska ämne som genomfördes i Villingsberg under hösten. Syftet var att öka kunskapen hos de
verksamhetsutövare som kommer i kontakt med dessa typer
av effekter på eller från militära skjutfält.
Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av kostnadsökningar då enheten har tillförts medel pga. ny uppgift att utbilda mot NBG.
Även vissa utbildningskostnader blev högre än planerat t ex.
konsultkostnader.
Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.
Enheten har reducerat sina pendlingskostnader. Man har
även återlämnat av medel pga. inställd utbildning FM IEDD.

83 326

75 695

-7 631
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SkyddC

NBC komp 04
NBC befäl

Verksamhet:
Utbildning av CBRN kompani är slutförd Målsättningen
PersQ 4 är i allt väsentligt uppnådd.

101 493

100 932

-561

103 688

100 651

-3 036

TrängR utbildar sjukvårds delar av CBRN komp åt SkyddC
som skall ingå i CBRN kompani. Utbildningen har i stort
genomförts enligt gjord planläggning och har genomförts
med de förutsättningar som givets på ett godkänt sätt.
Utbildning av NBG-förband
Under hösten har utbildning av CBRN-undgrupp genomförts
och uppnått PersQ 5.

FMUndSäkC

Genomföra utbildning inom ramen för Officersprogrammet (OP) med inriktning underrättelsetjänst och
säkerhetstjänst.
Genomföra grundutbildning av förhörsledare, språktolkar och underrättelseassistenter.
Genomföra Taktisk Utbildning med inriktning underrättelsetjänst och säkerhetstjänst.

Ekonomi:
Differensen i budget förklaras av
kostnadsökningar då medel har tillförts för att kunna genomföra en försvarsmaktsdag, för att möjliggöra samövning med
finska CBRN-styrkan som ingår i NBG. SkyddC tilldelades
också en tilläggsuppgift i form av FoT-planering (forskning
och teknik).
Reduceringspaket har utgått under året enl. HKV direktiv.
Verksamhet
Utbildningsverksamheten huvuddel mött behoven, med goda
till utmärkt goda resultat. OP 32 kadetter, 23 TU examinerade elever och 27 tolkar (startat utbildning i arabiska).
– 700 elever (inkl vpl.) fördelat på ~50 kurser.
– Begränsad utvecklingsverksamheten maa bristande styrning.
– FM bildtekniklaboratorium låg verkningsgrad.
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RekryC

Genomföra fristående utbildningar och kurser inom
ramen för underrättelse- och säkerhetstjänsten på
stridsteknisk, taktisk och operativ nivå enligt Försvarsmaktens kurskatalog
Skall utgöra Försvarsmaktens kompetenscentrum för
rekrytering samt psykologisk lämplighetsprövning.

Ekonomi
Reducerad ambition inom hela utbildningsområdet. Då
främst inom resor, övningar och utb av bildtolkar, tolkar och
YOP.
Verksamhet
Rekrytering/antagningsarbete har underskridits med 152
pers.

Säkerställer att Försvarsmakten uppnår TjQ 5 vid rekrytering.

Medverkat i 55 mässor/event med mycket gott resultat.

Säkerställer att urvalsmodeller och psykologiska lämplighetsprövningar uppnår TjQ 5.

120 uppvisningar har genomförts med FM uppvisningsgrupp.
Lämplighetsbedömningar enl. de behov som FM haft.
Hög arbetsbelastning trots ett gott personalläge.
Ekonomi
HKV INFO har tagit en större del av kostn för ”rekryteringskampanj” än beräknat.
– Ej betalad köpt verksamhet avs reklamkampanjer som
ligger över årsskiftet (ej slutförda tjänster får ej betalas).

52 172

51 041

-1 131
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FömedC

FöMusC

FömedC skall under 2007 utvecklas till ett försvarsmaktgemensamt kompetenscentrum med funktionsansvar inom Försvarsmedicin
FömedC skall omsätta medicinsk utveckling till försvarsmedicinska krav.
FömedC deltar med försvarsmedicinsk kompetens i
Försvarsmaktens studier och projekt
FömedC skall utbilda värnpliktiga sjukvårdare, enheter
till utlandsstyrkan och samtliga kategorier försvarsmaktsanställd personal.
FömedC ansvarar för och kvalitetssäkrar all sjukvårdsutbildning överstigande 40 timmar i Försvarsmakten.
FömedC skall rekrytera, utbilda samt vidmakthålla
medicinsk personal till enheter inom Nordic Battle
Group. I uppgiften finns även stöd vid anskaffning av
medicinsk materiel.
Följande enheter berörs:
Sjukvårdsenhet för kvalificerad kirurgi
Tandvårdsenhet, samgrupperas med det norska
fältsjukhuset
Taktisk sjuktransportmodul, transport av skadad med
Hercules
Medicinsk evakuering med helikopter
FömedC ansvarar för rekrytering av kvalificerad medicinalpersonal till utlandsstyrkan
FömedC har ett nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
FöMusC skall genomföra och utveckla Ordinarium,

Verksamhet:
FömedC har under 2007 genomfört verksamheten med följande avvikelser:

262 966

255 463

-7 503

82 390

91 636

9 246

Uppgiften flygmedicinska antagningsundersökningar i Linköping har tillkommit.
Uppgiften att utveckla en mer rörlig sjukvårdsenhet till NBG
har tillkommit.
Omfattningen av utlandsstyrkan (Tchad, Sudan samt Afghanistan) har tillkommit/ökat.
Uppstarten av ny verksamhet (antagningsundersökningar i
Linköping och medicinsk underrättelsetjänst) har på grund
av anställningsstopp fördröjts.
Försenade materielleveranser till NBG har lett till förseningar i utbildning och ökade kostnader.
Ekonomi:
Differensen förklaras av: reducerade personalkostnader
(reservofficerslöner och verksamhetskostnader) till följd av
under året anbefallda ambitionssänkningar och sparpaket
(övningsdeltagande reducerat/utgått).
Lägre utnyttjande av verksamhetsmedel p g a långsammare
personaltillförsel än beräknat samt tilldelning av färre bevakningsvärnpliktiga än planerat.
Verksamhet
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spel vid statsbesök, högvakter, VIP-besök samt enligt
FM ledning behov.
FöMusC skall genomföra och utveckla kultur & kommunikation.

Allt Ordinarium genomfört med gott resultat.
Tre stadsbesök, åtta audienser och musik vid 214 högvaktsavlösningar.
230 konserter/arr över hela landet samt ett mindre antal
internationellt.
Ekonomi
Analys av perstjänsten har varit svår då FöMusC har brist på
personalchef.
Musiksoldaterna var rekryterade från hela landet med ökade
hemresekostnader som följd.

HKV

Högkvarteret (HKV) skall biträda ÖB och myndighetsledningen vid ledning av Försvarsmakten. Det högst
prioriterade målet är att förbanden ges uppdrag och
direktiv med tillräcklig framförhållning
Verksamheten inom Försvarsmakten skall samordnas
till hög effektivitet och god hushållning. Härvid skall
strävan vara att förband och enskilda soldater, efter
grundläggande utbildning, kan sättas in med ett minimum av kompletterande utbildning.
HKV skall, för att skapa en kvalité i ledningen som
svarar mot detta, på kort sikt utveckla organisation och
metoder enligt HKV 05 och på längre sikt fullfölja
införandet av FEM och PRIO.

Reduceringspaket under året enl. HKV
Verksamhet:
– FOB UAE (Basering av flyg i Förenade Arabemiraten)förlängd. (C-130 basering i Förenade Arab Emiraten)
– FM produktionsplan 2008 - 2013 har fastställts med reducerad kvalitet.
– Ekonomistabens analysverksamhet har delvis fått stå tillbaka till förmån för omfattande verksamhet inom PRIO samt
för att förstärka produktionsplaneringsprocessen.
– De ekonomiska reduceringarna har inneburit att ingen FNrelaterad verksamhet har genomförts samt en låg frekvens av
beordrad uppföljning av utsänd personal, bl a PSEofficerarna och EU verksamheten i Bryssel.
– Övningsverksamheten har genomförts i mindre omfattning
beroende ekonomi.
– Långsiktigt planeringsarbete inom armén har stått tillbaka

1 383 122

1 434 824

51 702
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HKV skall vidare:
– Under 2007 skall stabsberedskap ständigt upprätthållas så att begränsat stabsarbete kan igångsättas omedelbart.
– Etablera en strukturerad styrning av FM innehållande
strategisk styrning, process styrning, förvaltningsstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation.
– Fördjupa beslutad strategisk utvecklingsinriktning/reform mot ett insatt insatsförsvar genom att målsätta Sveriges bidrag till EU:s snabbinsatsstyrka
(NBG).
– Utarbeta FM budgetunderlag för 2008 och 2009.
– Inrikta FM interoperabilitet samt deltagande EU:s
krishanteringsförmåga.
– Inrikta FM långsiktiga förmågeprofil.
– Utveckla FM ekonomisystem mot en mer effekt/produktbaserad styrning och uppföljning (FEM).
– Utveckla FM målsättningsarbete samt förmågebeskrivningar.
– Planera, led och följ upp verksamheten så att förband
enligt Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) och
Försvarsplan finns tillgängliga med rätt förmåga och
beredskap vid angiven tidpunkt samt att erforderliga
kompetenser finns tillgängliga som kan stödja Försvarsmaktens utveckling.
– Genomför planerad internationell övningsverksamhet
samt leda rustningskontrollen i enlighet med givna
regeringsbeslut.
– Utveckla förmågan att delta i och leda multinationel-

beroende av extra arbete med NBG.
– Inom FV har arbete relaterat till exportstöd inneburit brist
på personal därmed reducering av egen verksamhet.
– Kostnader i samband med HKV flytt och omstrukturering,
såsom bevakning, larm och hyror, har ökat.
Ekonomi:
Följande större förändringar har påverkat ekonomin:
– HKV flytt och omstrukturering, såsom bevakning, larm
och hyror, har ökat med 30 mkr.
– Reduceringsåtgärder i verksamheten har skett med 35 mkr.
– Begärd underrättelseinhämtning har ökat med 9,3 mkr
– PRIO har ökat med 4,5 mkr
– FM slutövning NBG, Nordic Resolution, har ökat med
33,5 mkr.
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Drivmedel

Central kassa

la operationer, PersQ 5.
Drivmedel är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationsenhet för drivmedelskostnader. Verksamheten omfattar:
– Provning och kontroll enligt gällande föreskrifter
– Cisternförhyrningar
– Anskaffning bensin/diesel
– Anskaffning flygfotogen
– Anskaffning övriga produkter (oljor, smörjmedel
mm)

Centrala kassan är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationsenhet för centrala kostnader
inom Försvarsmakten. Verksamheten omfattar:
– SPV utbetalningar för avtalspensioner
– MUST försvarsattachéverksamhet
– Försvarsmaktens stöd till Frivilligorganisationerna.
– Exportåtagande Ungern och Tjeckien samt Ubåt i
Västerled.
– Centrala beställningar till FMLOG för logistik och IT
stöd.
– Program PRIO
– Utlandsstationerad personal i utbildning.
– Koncerngemensam verksamhet inom områdena information, fastighetsåtgärder, miljö och säkerhetsinspektion.
– Värnpliktsrådet och värnpliktsnytt samt värnplikts-

Verksamhet:
Verksamheten har genomförts med följande avvikelser:

0

-38 771

72 213

3 100 568

3 699 188

598 620

Oljeprisutvecklingen under året har överträffat förväntningarna. En relativt lugn prisutveckling på råolja förväntades
från ca 60$/fat till strax under 50$/fat. Under året har i stället
priserna stigit till över 90$/fat med spikar upp mot 100$/fat.
Ekonomi:
Drivmedelsförsörjning är helt intäktsfinansierad och det
årliga resultatet planerades till 0 tkr
På grund av högre intäkter än beräknat samt av HKV ålagd
reducerad återanskaffning om 20 mkr av flygfotogen har en
avvikelse in resultatet uppstått.
Ekonomi:
Justeringsposterna har inneburit ett ökat utfall med 888 mkr.
SPV pensioner har ökat med 138 mkr
VPL. pensioner 41 mkr i förändring regleringsbrev (ej med i
VU)
SPÅ 33 mkr för mycket budgeterat
Exportåtagande 144 mkr mer fakturerat än planerat i VU.
Besparingar i övrig verksamhet 357 mkr
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FM FAST

pensioner.
– Projekt Genderforce
– Försvarsmaktsgemensamt stöd från FOI och FHS.
– Koncernjusteringsposter
FM FAST är inget förband utan en central redovisningsenhet/organisationsenhet för centrala lokalkostnader och hyror som inte betalas av förbanden.

Ekonomi:
Överskridandet av budget beror på brister i prognoser mellan
FortV och FM vid årets början.

161 832

286 493

124 662

