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Härmed insänds utredning – uppdrag att överse MD-organisationen.

Utredningens uppfattning är att alla redovisade alternativ är genomförbara. Ett genomförande
av alternativ 3 ger största besparingar men kräver också omfattande förändringar i synen på
den territoriella verksamheten.

Utredningen förordar en utveckling av MD-organisationen enligt utredningens alternativ 2 in-
nebärande:

� Att C MD leder den territoriella verksamheten och insatser inom militärdistriktet
� Att C MD leder den territoriella säkerhetstjänsten inom militärdistriktet
� Att C MD leder den fysiska planeringen inom militärdistriktet

Att C MD nuvarande roll som C MLA utgår och att mobiliseringsansvaret för förband i för-
bandsgrupp 1 i sin helhet åvilar berörd förbandschef.

Att ansvaret för utbildning av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna övergår från C
MD till förbandscheferna.

Att MD-grupperna omorganiseras till utbildningsgrupper och att reduceringar av antalet grup-
per genom nedläggningar och sammanslagningar sker enligt utrednings förslag som innebär
en reducering av 60 militära och 12 civila tjänster.

Att MD-staberna S, M, N reduceras med vardera minst 15 befattningar varav 5 är civila
tjänster och att översyn genomförs över hur ytterligare reduceringar kan ske genom samord-
ning av alla stabs/stödfunktioner i garnisonen (distriktstab och förband).

Vidare förslås att MD G utgår och att verksamheten överförs till P 18 varav minst 5 miltära
och 3 civila tjänster utgår.
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Förordat alternativ innebär att reduceringar om minst 155 miljoner kan identifieras. Utred-
ningen uppfattning är att ytterligare reduceringar kan redovisas då förordat alternativ omsätts i
ett grundorganisationsalternativ där faktiska hyreskostnadsförändringar och konsekvenserna
för FMLOG olika uppdrag kan detaljberäknas. Utöver detta kan FM ställningstagande till am-
bitionsnivå i utvecklingen av övriga frivilligorganisationer också innebära reduceringar.

Anders Lindström
Rikshemvärnschef
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Utredning MD-organisationen

Utredning MD-organisationen överlämnas som bilaga till BU 05/SR.

Bilaga 3 till bifogad utredning utgörs av en bild, den bifogas ej.

Redovisade förslag och slutsatser i bifogad utredning utgör grund för För-
svarsmaktens fortsatta beredning.

Överbefälhavaren avser återkomma med Försvarsmaktens förslag till ut-
formning av MD-organisationen

Innehåll

1. Utredning – uppdrag att överse MD-organisationen (HKV 2004-01-
29/02 324:61339)
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1 Uppgiften – Uppdrag att utreda MD-organisationen

1.1 Uppgiften

Inom ramen för arbetet med Försvarsmaktens underlag inför FB 04 skall MD-organisationen
utredas med syftet att anpassa verksamheten till nya krav och förutsättningar. MD-
organisationen har för närvarande ansvar för territoriell ledning, beredskap, insatser, lokal och
regional samverkan med civila myndigheter samt utbildning av hemvärn och frivilligorgani-
sationer.

I översynen av Försvarsmaktens territoriella ledning (MD G skrivelse 2002-12-10,
02 300:4023) redovisades att MD-organisationen är dimensionerad för att lösa idag förelagda
uppgifter och att större förändringar som medför reduceringar av personal och lokaler måste
hänga samman med att uppgifter utgår.

I översynen av mobiliseringsfunktionen (HKV skrivelse 2003-06-13, 01 800:69778) redovi-
sades att mer radikala förändringar av organisationen kräver större strukturella omdaningar. I
utredningen återfinns förslag som innebär en ökad samordning mellan C MD och förbands-
/garnisonschefer.

Utredningen skall överse nuvarande uppgifter för MD-organisationen utifrån förändrade krav
på förmågor avseende ledning, samordning och insatsledning m m och redovisa andra alter-
nativ hur kvarstående förmågor skall organiseras i insatsorganisationen.

Vidare skall utredningen redovisa olika alternativ för hur utbildning av hemvärnet och stöd till
frivilligorganisationerna kan förändras utifrån en lägre organisationsstyrka och andra princi-
per än som gäller idag. Utredningen skall också pröva att denna utbildning lyfts ut från MD
ansvar och överförs till våra utbildningsförband.

Uppgift

Utredaren, generalmajor Anders Lindström, uppdras att göra en översyn av MD-
organisationen och dess nuvarande ansvar för territoriell ledning, beredskap, insatser, lokal
och regional samverkan med civila myndigheter samt utbildning av hemvärn och frivilligor-
ganisationer. Utredaren skall ge förslag på hur anpassning kan göras till nya krav och förut-
sättningar. Anpassningen innebär samtidigt att kostnader skall reduceras.
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Handlingsregler

Utredaren skall pröva översyn av Försvarsmaktens territoriella ledning (MD G skrivelse
2002-12-10, 02 300:4023) samt översyn av mobiliseringsfunktionen (HKV skrivelse 2003-06-
13, 01 800:69778).

Utredningen skall ske i nära samarbete med MD-staberna och i samverkan med Utredning
Central ledning (utredare genmj Björn Anderson) syftande till en gemensam syn på ledning
samt med C GRO utredningsuppdrag, enligt C HKV planeringsdirektiv 4, underbilagorna 1.1
och 1.3.

Utredningen skall utgå från de militärstrategiska koncepten med krav på förmåga som utgör
grunden för utformningen av planeringsalternativen för respektive ekonomisk nivå.

Utredningen skall redovisa alternativ som innebär att:

� nuvarande uppgifter för MD-organisationen reduceras, utgår eller överförs till förband
samt att en ökad samordning mellan nuvarande C MD och förbands-/garnisonschefer upp-
nås med syfte att bygga upp en integrerad organisation.

� hemvärnets organisationsstyrka är 30 000 alternativt 15 000.
� stöd till hemvärn och frivilligorganisationerna genomförs enligt dagens omfattning alter-

nativt reduceras med 50 %.
� samverkan med civila myndigheter genomförs enligt dagens omfattning alternativt redu-

ceras med 50 %.
� ansvaret för hemvärnsutbildning och stöd till frivilligorganisationerna överförs till utbild-

ningsplattformar som återfinns i grundorganisationen.
� utbildning av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna endast sker från de platser där

utbildningsplattformar är lokaliserade.

Redovisningar

� Analys av uppgiften skall redovisas för C STRA senast 2003-11-24.
� Delredovisning skall ske för C STRA senast 2003-12-16.
� Slutredovisning skall ske för C STRA senast 2004-01-30.

Redovisning för direktionen och ÖB har skett i särskild ordning.
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1.2  Analys av uppgiften

I samband med underlagsframtagning och olika överväganden inför ÖB ställningstagande till
FM utveckling på olika ekonomiska nivåer har kraven på översyn av nuvarande MD organi-
sation och uppgifter växt fram successivt. Orsakerna till detta står främst att finna i nedanstå-
ende faktorer:
� FM utveckling innebär en förändrad balans mellan det nationella försvaret och de ökande

behoven att kunna agera med förband på den internationella arenan.
� FM utveckling ställer krav på att reducera FM totala nationella insatsförmåga både till

bredd och djup samt att reducera kostnaderna inom alla verksamhetsfält för att kunna
uppnå olika minimikrav på prolongerad ekonomisk nivå och de två lägre ekonomiska ni-
våerna.

� Utifrån ett antagande om ekonomisk reduktion av nuvarande volym inom MD verksam-
hetsfält pröva en reduktion om 20 % och redovisa vilka konsekvenser detta medför utifrån
ställda handlingsregler. Omfattning av denna reduktion, 20 %, har definierats tillsammans
med uppdragsgivaren efter den inledande analysen av uppdraget. Möjliga områden som
omfattas av reduceringsmöjligheter är i första hand personal, lokaler mm som medför
minskade hyreskostnader och reducering av verksamhetsmedel.

� För att kunna genomföra prioriterad verksamhet krävs det att nuvarande principer överses
och andra lösningar än nuvarande skall övervägas och prövas såväl i genomförande av den
territoriella verksamheten som i utbildningsuppdraget.

� Inom det nationella försvaret är hemvärnsinsatsförband en efterfrågad resurs vilket har
framkommit i genomförda spel som genomförts av STRA i underlagsframtagning av för-
svarsbeslutsunderlaget. Behoven av insatsplutoner med särskilda förmågor och som dess-
utom har förutsättningarna att kunna utnyttjas som beredskapsförband i fred och kris har
lyfts fram i särskild ordning i dessa studier. Övriga hemvärnsförband är mindre efterfrå-
gade utifrån nuvarande omvärldsläge.

� Utvecklingen av hemvärnsförbanden skall utgå från de principer och uppgifter som ÖB
beslutade 2003-04-11 HKV 02 316:64502

� Behovet att pröva nya metoder för utbildning av hemvärnsförbanden utgår från en organi-
sationsstyrka på 30 000 soldater där förbandsorganisation, urval, utbildning mm sker en-
ligt dagens modell samt att stöd till frivilligorganisationerna sker med en lägre ambition.

� Behovet att pröva om nuvarande territoriella uppgifter som åvilar MD kan genomföras
med lägre ambition eller att vissa uppgifter kan utgå med syfte att nå ekonomiska redu-
ceringar. Inom ramen för denna översyn också pröva andra lösningar där uppgifter över-
går till OPIL respektive C garnison/förband och att nuvarande MD-staber utgår.

� Slutligen pröva ett utbildningsalternativ där endast 15 000 hemvärnssoldater organiseras i
förband och hur utbildning för denna styrka och stödet till frivilligorganisationerna i sin
helhet utgår från utbildningsförband.

Uppgiften samt handlingsreglerna och genomförd analys pekar på behovet att pröva föränd-
ringsmöjligheter inom ramen för genomförandet av den territoriella verksamheten samt ut-
bildningen av hemvärnsförbanden. Dessa två faktorer är de storheter som är dimensionerande
såväl till sin storlek i ekonomiska termer som betydelsen i den nationella integriteten. Övriga
faktorer kan varieras under dessa storheter.
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Utredningen har till uppgift att endast pröva slutsatser utifrån militära utgångspunkter och
skall inte belysa eller värdera slutsatser och konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. Denna
prövning torde ske i de fortsatta beredningarna när allt underlag sammanvägs eller i den poli-
tiska beslutsprocessen.

FM tidigare fyra olika uppgifter har efter dialog mellan HKV och Försvarsdepartementet för-
tydligats till en övergripande uppgift, förmåga till väpnad strid. Utredningen ser detta som ett
tydligt ställningstagande att FM skall fokusera sin verksamhet till det som är militärt unikt
och annan verksamhet som direkt eller indirekt varit styrande under invasionsförsvaret skall
utgå eller genomföras med lägre ambition.

En huvudfråga är behovet av nationell territoriell verksamhet i den framtida FM. Skall den
territoriella verksamheten fortsätta enligt dagens principer eller kan den ske med lägre ambi-
tion och endast genomföras på central nivå i nuvarande hotbild. Kraven på territoriell samver-
kan med det civila samhället har minskat avsevärt eftersom kraven på allsidig försvarsplane-
ring ej föreligger nu. Utveckling av den samverkan som berör FM uppgift att stödja samhället
vid civila katastrofer skall utgå från de andra myndigheternas behov och inte FM behov eller
krav. ÖCB tidigare roll har utgått och dess uppgifter har bara till delar övertagits av Krisbe-
redskapsmyndigheten. Dagens samverkan har som övergripande mål att stärka samhällets
robusthet vid civila katastrofer. FM roll i detta är att i första hand förstärka ansvarig myndig-
het med de resurser som återfinns inom FM när behov uppstår. Förändringen av tidigare upp-
gift att stödja det civila samhället har ändrats till att bistå när så krävs. Utredningens uppfatt-
ning är att detta innebär att annan myndighet har ett ansvar att kalla till samordning. Vid ge-
nomförande av insatser riktade för att bistå samhället har FM en självklar roll att samordna sin
egen verksamhet och med den som skall understödjas.

Utredningen utgår från det omvärldsbedömande som FM har till grund för försvarsbeslutsar-
betet. Bland annat innebär detta att risken för ett militärt angrepp är liten i närtidsperspektivet
medan risken för storskalig terrorism inte kan uteslutas. I ett längre perspektiv ställs grund-
läggande krav på att utveckla allsidiga förmågor för att kunna stå emot ett begränsat militärt
angrepp. Utifrån detta berör utredningen främst en utveckling av förmågor som skall kunna
verka i fred och kris. Åtgärder för att kunna leda insatser mm i en krigssituation värderas
mycket översiktligt.

I utredningen redovisas ett antal förändringar som berör reduceringar i eller avveckling av
nuvarande MD-organisation med militärdistriktsgrupper i olika ambitionsnivåer. Utredningen
berör inga fysiska individer eftersom förändringar av grundorganisationen genomförs i sär-
skild ordning av en av Regeringen utsedd arbetsgrupp. Utredningen skall dock redovisa prin-
ciper och fakta som underlättar fortsatta överväganden i eventuella grundorganisationsföränd-
ringar.
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I utredningen föreslagna åtgärder skall vara genomförbara inom försvarsbeslutsperioden.
Redovisade konsekvenser och möjliga ekonomiska besparingar skall vara förankrade och
kvalitetssäkrade. Möjliga reduktioner skall utgå från förändrade uppgifter, att uppgifter utgår
eller att förändrade krav på olika förmågor beslutas som leder till minskade behov av befatt-
ningar, infrastruktur och verksamhetsmedel.

Innebörden av ordet folkförankring varierar beroende på i vilket sammanhang denna fråga
diskuteras. När det gäller utbildning av hemvärn som rekryteras lokalt och ofta utnyttjas i
hembygden som stöd vid olyckor mm är innebörden central och viktig. På samma sätt upp-
fattas det vara betydelsefullt med geografisk spridning av förband och staber eller annan mi-
litär verksamhet över landet.

Andra aktörer har uppfattningen att det inte är närvaron som är det viktiga utan att den verk-
samhet som FM genomför nationellt eller internationellt är grundad på en bra och modern
utbildning där individen uppmärksammas och att verksamheten som genomförs är efterfrågad
och professionellt genomförd. Utredningen ställer sig bakom den sistnämnda definitionen.

1.3  Beskrivning av vald arbetsmetodik

MD - organisationen har nyligen genomgått en översyn av utredaren brigadgeneral Bengt
Jerkland. Efter beslut av ÖB i december 2002 hänvisades fortsatta överväganden och beslut
till kommande försvarsplanering inför FB 04. Utredningens analyser och slutsatser utgör ett
viktigt underlag i denna utredning varför delar av utredning redovisas nedan i sammandrag.
Utredningen i sin helhet finns att tillgå i MD G rapport 2002-12-10 MD G 02 300:4023.

Projektet ”Översyn av FM territoriella ledning” har haft i uppgift att överse
Försvarsmaktens territoriella ledning, hemvärnsutbildning och stöd till
frivilligorganisationerna samt ge förslag på förändringar i ledningsstrukturen samt möjliga
rationaliseringar.

Som utgångspunkt har nyttjats bakgrund, förslag och motiv i de ledningsutredningar som
genomfördes inför försvarsbeslut 2000 och som följaktligen är grunden för dagens organisa-
tion. En jämförelse har därefter skett mellan de överväganden och beslut som då förelåg och
hur det ser ut i organisationen idag, både avseende struktur och uppgifter. Kontroll har också
gjorts med underlag framställda utanför Försvarsmakten: försvarsberedningens rapport, sår-
barhets- och säkerhetsutredningen samt 11-septemberutredningen. Utifrån ovanstående jäm-
förelse har olika möjligheter till organisationsutveckling kunnat granskas och översiktligt
värderas. Förslag till åtgärder angående personalområdet har tagits fram.
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MD-staberna och MD-grupperna har idag arbetsuppgifter som överstiger vad som förutsattes
både i LO 2000 och i de personalramsberäkningar som genomfördes inför upprättande av
organisationskorten. Bedömningen är att någon allmän minskning av personalramarna inte
är lämplig. Belastningen är stor och det krävs snarare en reducering av antalet uppdrag och
uppgifter så att den mest väsentliga verksamheten kan genomföras på ett bra sätt med nuva-
rande personalramar. Inom nu givna personalramar finns dock vissa möjligheter att omför-
dela militära tjänster till civila. Vilka befattningar civila anställda har i MD-organisationen
varierar från plats till plats. Sammantaget bedöms dock att 50 militära befattningar skulle
kunna växlas mot civila. Vilka befattningar, som kan växlas var, måste det föras dialog om
med varje enskilt verksamhetsställe. Det bör observeras att meranvändbarheten av persona-
len minskar då det krävs officerare för utbildning i väpnad strid.

För långsiktig personalförsörjning av MD-organisationen krävs att vissa befattningar, främst
inom MD-grupperna, ges ett meritvärde som kan utnyttjas vid ansökan till nivåhöjande ut-
bildning och befordran.

Skall ytterligare personalreduceringar och/eller förändringar kunna göras krävs en omda-
ning av hela MD-organisationens struktur och uppgifter.

MD-organisationens verksamhet regleras i VFM. Av där angivna verksamhetsfält konstateras
att territoriell verksamhet, utbildning av hemvärnsförband och stöd till frivilligorganisatio-
nerna bör vara MD-organisationens kärnverksamhet.
Vad gäller verksamhetsfältet mobilisering föreslås att det snarast bör göras till föremål för en
särskild utredning. En utgångspunkt bör därvid vara att minska antalet aktörer och förkorta
därtill hörande beslutsvägar. Även verksamhetsfältet insatser föreslås bli föremål för en sär-
skild granskning för att tydligare utröna förutsättningar för hur insatsledning skall ske i fred,
kris och krig.

Militärdistriktsgrupperna förutsätts vara kvar i nuvarande gruppering. I de län som har mer
än en MD-grupp bör man överväga en reducering av dessa. Överväganden har också gjorts
att lägga ner ytterligare MD-grupper oavsett principen ett län en MD-grupp. De negativa
konsekvenserna av detta bedöms klart överstiga de begränsade personella vinster som kan
göras.

Att förändra antalet MD-staber och samtidigt behålla nuvarande struktur på MD-
organisationen bedöms inte vara en framkomlig väg för organisationsutveckling. Utredningen
har belyst möjligheterna till samordning mellan C MD och förbands-/garnisonschefsrollen.
En samordning mellan C MD och förbands-/garnisonschefsrollen föreslås bygga på en helt
integrerad organisation. Ledningsstrukturen måste medge att chefen ges tillräcklig möjlighet
att ägna sig åt de territoriella uppgifterna samtidigt som grund- och förbandsutbildning mm
kan ledas och genomföras med erforderlig kraft.
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Vid en allmän jämförelse mellan dagens organisation och en integrerad kan konstateras att
dagens organisation sannolikt kan hålla en högre kompetensprofil sett över militärdistriktets
alla nuvarande verksamhetsfält. Det integrerade alternativets främsta fördelar är en större
redundans vad avser total personaltillgång och en allmänt bredare kompetens. I en integre-
rad organisation kortas och förenklas beslutsvägarna i flera avseenden inte minst vid insatser
för stöd till samhället. Samverkanslinjerna till det civila samhället förenklas. Personalför-
sörjningen för utbildning av hemvärnsförband säkerställs.

 Goda möjligheter ges till en förenklad mobiliseringsorganisation. Med en prioritet att lösa
uppgifter som berör fredsverksamhet (jfr LO 2000) och med högst tio garnisoner med territo-
riell uppgift bedöms ca 25 yrkesofficerare och lika många civila kunna sparas. Sammantaget
innebär ovanstående åtgärder att MD-organisationens behov av yrkesofficerare skulle kunna
minskas med 75-100 och antalet civila skulle kunna bibehållas på dagens nivå.

I Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslut 2004 bör förslag till en ny organisations-
struktur för militärdistriktsorganisationen redovisas. Strukturen föreslås bygga på en sam-
ordning av C MD och garnisonschef. Förslag kan då också lämnas avseende antal och grup-
pering av militärdistriktsgrupper. Nya personalramar för både militär och civil personal i
militärdistriktsorganisationen bör anges först i samband med intagandet av ny organisation.
Några förändringar avseende organisation eller personalramar före kommande försvarsbe-
slut föreslås sålunda inte.

Nedanstående åtgärder föreslås vidtas så snart som möjligt:

� Utarbeta underlag för ett nytt mobiliseringsreglemente där särskilt principerna för
mobiliseringsledning granskas.

� Genomför en översyn av principerna för insatsledning i fred, kris och krig i syfte att
klargöra kraven på militärdistriktsorganisationen.

� Klargör meritvärde för tjänstgöring i olika befattningar i MD-organisationen främst
vid MD-grupper. Meritvärdet bör räknas mot nivåhöjande utbildning och befordran.

Tidigare genomförd utredning om MD-organisationen understryker att om förändringar skall
genomföras måste uppgifter utgå eller ambitionsnivån tydligt reduceras  inom den territoriella
verksamheten. En faktor som måste belysas i särskild ordning är kraven och behoven att sam-
ordna den militära planeringen och stödet till det civila samhället. Redan idag har FM upp-
giften att stödja det civila samhället men med underkravet att detta stöd ej skall vara dimen-
sionerande för FM utformning. Inför planeringen av kommande försvarsbeslut är denna upp-
gift ändrad till lydelsen ”bistå”.
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MD – organisationens uppgifter framgår i FFS 2003:9 och  kan översiktligt redovisas enligt
nedanstående bild ;

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

� Ledningsbenet redovisar omfattningen av den territoriella verksamheten.

� Samordningsbenet redovisar behoven av samverkan på alla nivåer för att FM försvars-
planläggning och genomförande av stöd vid civila katastrofer/olyckor skall ske i samord-
ning med det civila samhället. Viss samordning sker också för att kunna stödja det civila
samhället vid räddningstjänst eller större katastrofer.

� Det tredje benet redovisar utbildningsuppgiften som idag sker idag vid 29 militärdistrikts-
grupper under ledning av MD - cheferna.

Utifrån analys av given uppgift och slutsatser från Bgen Jerklands utredning kan reduceringar
inom nuvarande MD- organisation endast ske genom en förändrad syn på MD- organisation,
roll och uppgifter innebärande att uppgifter utgår eller genomförs med lägre ambition. Detta
gäller såväl genomförande av den territoriella verksamheten som utbildning av hemvärnsför-
band och stöd till frivilligorganisationerna.

Utredaren har valt en modell där MD- organisationen studeras och prövas utifrån 3 hypoteser.
Modellen utgår från att oberoende av ledningsalternativ skall förändringar av utbildning till
hemvärnet och stödet till frivilligorganisationerna studeras i särskild ordning. Vald modell för
utbildning av hemvärnet bildar stomme i alla alternativen.
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För att pröva eventuella förändringar i den territoriella verksamheten värderas tre olika alter-
nativ där

� alternativet 1  MD behåller dagens organisation och struktur men där det prövas
att vissa uppgifter utgår eller verksamheten genomförs med lägre ambition

� alternativet 2  Pröva att MD endast är en territoriell ledningsstruktur och konse-
kvenserna av att utbildningsuppgiften överförs i sin helhet till utbildningsförban-
den. Övervägande bör också ske om ansvaret för insatser också skall övergå till
OPIL/förband i detta alternativ

� alternativet 3 Pröva att MD med staber utgår och konsekvenserna av att all ter-
ritoriell ledning sker genom OPIL ansvar och all utbildning av hemvärn och stöd
till frivilligorganisationerna samt insatser sker av C Förband.

Arbetsmetodiken har utgått från att inhämta kunskaper, olika aktörers uppfattningar och kon-
sekvenser för att värdera ovanstående tre alternativ genom:

� Frågeformulär beträffande territoriell ledning där samtliga chefer med ansvar för ter-
ritoriell ledning intervjuats

� Arbetsinternat utbildning med deltagande från MD-staber och MD-gruppchefer

� Arbetsinternat territoriell ledning med deltagande av SC ur MD och OPIL

Därefter har övervägande skett utifrån följande frågeställningar:

1. Reducera uppgifter i nuvarande MD-staber?
2. Reducera personal i nuvarande MD-staber?
3. Reducera antalet MD-grupper utifrån en lägre utbildningsvolym?
4. Överväga och pröva konsekvenserna av att all utbildning av hemvärn och stöd till fri-

villigorganisationerna överförs till förbanden.
5. Överväga och pröva konsekvenserna av att MD-staberna utgår och att C OPIL övertar

ansvaret för den territoriella verksamheten och att utbildning av hemvärn och stöd till
frivilligorganisationerna sker vid förbanden.

6. Överväga olika konsekvenser av pågående utredning beträffande FM centrala ledning
med syfte att bästa ledningssystem skall uppnås inom givna förutsättningar.

Utifrån ovanstående har utredningen värderat olika alternativ med konsekvenser och ekono-
miska reduceringsmöjligheter. En förutsättning för att kunna pröva olika alternativ och redo-
visa konsekvenser är att genomföra en allsidig nulägesbeskrivning.
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2. Nulägesbeskrivning

2.1 Grunder

Dagens militärdistriktsorganisation upprättades 2000-07-01 med 4 militärdistriktsstaber och
29 militärdistriktsgrupper
Enligt FFS 2003:9, Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten, ut-
görs insatsorganisationen av HKV med operativa insatsledningen, militärdistrikten, de opera-
tiva insatsförbanden och de nationella skyddsstyrkorna. I denna föreskrift regleras att C OPIL
skall förbereda och leda operativ verksamhet varvid cheferna för militärdistrikten lyder under
honom. Vidare regleras att den taktiska verksamheten skall ledas av cheferna för TK och vid
behov kunna ledas av chef för militärdistrikt. Cheferna för militärdistrikt skall leda territoriell
verksamhet inom ramen för operativa insatsledningens order och planer samt i händelse av
mobilisering vara chefer med mobiliseringsansvar. Utöver dessa uppgifter har också C MD
samordningsuppgifter vad avser fysisk planering och den militära säkerhetstjänsten inom re-
spektive militärdistrikt.

Ovanstående ansvarsområden kan översättas till verksamhetsfält enligt nedan;
� Territoriell verksamhet
� Försvarsplanering
� Mobiliseringsförberedelser
� Underrättelse- och säkerhetstjänst
� Hemvärnsutbildning
� Frivillig försvarsverksamhet
� Fysisk planering
� Insatser

MD-organisationens resurskort för 2004 redovisar total ekonomi samt personella resurser.
(Utdrag ur VU 04)

MD Budget ANFA Mil 1) Ram 2) Civ 1) Ram 2) BFA RO Antal grp
Mkr3) Mkr På På På På På På

MD S 378,5 41,6 176 176(13) 75 75(26) 6 7 11
MD M 351,4 44,8 147 156(18) 73 77(27) 1 - 10
MD N 297,7 59,6 125 118(11) 58 57(20) - - 7
MD G 50,5 2,6 26 25 11 12 - 1 1

Summa 1078,1 148,6 474 475 217 221 7 8 29
1) Enligt SUF 2003-11-20
2) Av C GRO fastställd 2003-11-14. Siffra inom parantes anger fastighetskontoren,

FK.
3) Mkr avser miljoner kronor och På avser personår
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2.1.1 Ekonomi

Utfallet efter 2002 redovisar en verksamhet som genomförts på en ekonomisk nivå motsva-
rande 935 miljoner kronor. Översiktligt ger detta ett förhållande där kostnadsutfallet blir upp-
delat enligt nedan:

� Personal-  343 miljoner kronor, dvs.  ca  36 % av verksamheten
� Utbildning av Hv/Friv-  230 miljoner kronor, dvs. ca 25 % av verksamheten
� Hyror till FK- 171 miljoner kronor, dvs. ca knappt 20 % av verksamheten
� Stöd från FM- LOG 150 miljoner kronor, dvs. ca drygt 16 % av verksamheten
� Övrigt MD -41 miljoner kronor

Påverkbara kostnader med ambitionsförändringar av verksamheten verkar inom ett intervall
mellan 20-30 miljoner kronor. Detta visar erfarenheter med att reducera uppdragsförslagen
under åren 2002, 2003 och arbetet inför VU 2004. Större reduceringar kräver strukturella för-
ändringar som bara kan ske genom personalreduceringar, en förändrad utbildning av hem-
värnsförbanden på färre platser eller att flera dimensionerande verksamhetsfält utgår eller
genomförs med betydligt lägre ambition.

2.1.2 Personal

Nuvarande militärdistriktsstaber är lite olika bemannade utifrån gällande uppgifter. Samtliga
staber är J-indelade med funktionerna J1-J9 med vissa varianter. MD M och MD S har också
en särskild samverkansdel i Stockholm respektive Malmö. Aktuell personaltablå exklusive
fastighetskontor redovisas i nedanstående tabell.

MD Yoff i stab Civil i stab Yoff i grupper Civ i grupp Summa
MD S 33 ram 33 17 ram 15 130 32 163 mil 49 civ
MD M 29 ram 33 20 ram 17 105 30 138 mil 50 civ
MD N 33 ram 31 16 ram ?? 75 (+ 5 ut ram) 22 107 mil 37 cil
MD G 16 ram 16 7 ram 9 10 3 25 mil 12 civ
En hypotetisk reducering med 20 % av personalen motsvarar:

� 433 militära befattningar minus 20 % ger en reducering om 86 tjänster.
� 148 civila befattningar minus 20 % ger en reducering om 30 tjänster.

2.2 Beskrivning av dimensionerande verksamhetsfält och överväganden

2.2.1 Territoriell verksamhet och försvarsplanering

 Territoriell verksamhet syftar till att genom samverkan;
� samordna militära och civila resurser
� skapa förutsättningar för att stödja militära och civila insatser
� upparbeta en bearbetad lägesbild som underlag för insatser
� samt genom en gemensam planering medverka i skapandet av ett samhälle som kan

motstå svåra påfrestningar och begränsade väpnade insatser
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Dessa uppgifter är basen i MD - organisationens verksamhet och innefattar även till del MD-
gruppernas verksamhet. Vid en jämförelse med tidigare invasionsförsvar har denna samord-
ning reducerats till en mycket låg nivå. Nuvarande kris- och krigsfallsplanering sker också
med en betydligt lägre ambition i såväl djup som bredd än tidigare. Mycket av dagens sam-
verkan sker i första hand på den centrala nivån under ledning av STRA och OPIL och där
förutsättningarna för olika planeringsfall kan prövas mera översiktligt.

Vid den regionala samverkan upparbetas ett stort kontaktnät som ger möjligheter att föra ut
FM budskap om kommande förändringar till myndigheter på stor bredd. Detta kontaktnät un-
derlättar också i hög grad genomförandet av såväl militära insatser som insatser med stöd en-
ligt räddningstjänstlagen (RL). Kontaktytorna är i första hand länsstyrelserna men också andra
statliga myndigheter som finns inom militärdistrikten. Betydelsen av denna samverkan kan
inte underskattas och är en viktig förutsättning för att sprida kunskap om FM och inte minst
markera FM uppgifter, roller och närvaro i hela landet.

På den kommunala nivån sker samverkan mer sporadiskt och är mest inriktad på att skapa
förutsättningar för snabba insatser när hjälp påkallas enligt  RL.

Resultatet av den territoriella samverkan omsätts i beredskapsorder och övriga planverk för att
möta de uppgifter och planer som C OPIL har beslutat.
MD M har en större utflyttad avdelning som samordnar all territoriell verksamhet med Stock-
holms län och alla de olika frågor som berör huvudstadens säkerhet. Inom MD S finns på
motsvarande sätt en mindre utflyttad enhet i Malmö.

Huvuddelen av militärdistriktsstabernas personal verkar inom ovan beskrivna verksam-
hetsfält. Skall förändringar ske som leder till större personalbesparingar bör det i första
hand omfatta ambitionen i den territoriella verksamheten eftersom den är dimensionera-
de till sin karaktär.

2.2.2 Mobiliseringsansvar

Som tidigare redovisats har MD ett särskilt ansvar för att förbereda och genomföra mobili-
sering inom eget område. Funktionen mobilisera har utretts i särskild ordning med anledning
av införandet av ett nytt beredskapssystem och att kraven på att kunna mobilisera de fåtal för-
band som finns i högre förbandsgrupper har höjts. Denna utredning ( HKV 2003-06-13 HKV
01 800:69778, Redovisning av uppdrag att överse mobiliseringsfunktionen) föreslog bland
annat ( utdrag):

Utredningen kan ånyo konstatera att FM har ett väl genomarbetat mobiliseringssystem som
är utvecklat under många år. Utredningen kan också konstatera att detta system fungerar väl
under förutsättning att organisationen följer beslutade bestämmelser och rutiner. En orsak till
att så alltid inte sker är att kompetensen inom detta fackområde har reducerats kraftigt i
samband med FM omställning med tillhörande personalreduceringar. En annan orsak är att
ordet mobilisering upplevs eller har använts under pågående omställning som ett uttryck för
ett konservativt synsätt som hörde hemma i invasionsförsvaret. Ett uttryck för detta är att



Bilaga 16 till HKV skr 2004-02-27,
23 383:62995 (BU 05/SR)     Sida

MD utredning Bilaga 1 till:
Gmj Anders Lindström HKV skr: 2004-01-29

02 324: 61339
Sida 14(54)

funktionen mobilisering inte återfinns i HKV processbeskrivningar trots att HKV i allra
högsta grad är den som styr denna funktion i alla avseenden.

Utredningen är tydlig på att även den nya FM och tillhörande insatsorganisation skall ha ett
fungerande mobiliseringssystem, dvs. FM skall ha förmåga att genomföra mobilisering av
förband för såväl nationella som internationella behov. Utredaren anser dock att begreppet
allmän mobilisering skall utgå då den förmågan ej är efterfrågad i dagens insatsorganisation
eller av vår uppdragsgivare Riksdagen.

Utredningen har använt och föreslår följande definition på mobilisering: Att sammanföra
personal, materiel och förnödenheter samt i förekommande fall anläggningar till ett förband
som skall ha förmåga att lösa uppgifter enligt TOEM efter anbefalld tid.

Införandet av det nya beredskapssystemet har på ett bra sätt tydliggjort vilken förmåga FM
skall ha att kunna mobilisera utpekade krigsförband och vilka förband som har lägre bered-
skap än dessa. I detta system redovisas ett antal åtgärder som skall vidtagas inom bered-
skapssystemet för att ha beredskap och kunskaper som krävs för att kunna mobilisera ett stör-
re antal förband. Utredaren föreslår att endast förband som ingår i förbandsgrupp 1 skall
ingå i föreslaget mobiliseringssystem.

Övriga förband hanteras i den normala produktionsplaneringen och om åtgärder skall vidta-
gas för att ett krigsförband skall ingå i förbandsgrupp 1 regleras det i produktionsuppdrag
som en konsekvens av andra beslut inom HKV.

Mobiliseringsförberedelser bör omfatta förband som skall kunna utnyttjas internationellt eller
nationellt och kunna mobiliseras helt eller styckevis, planerat eller oplanerat. Övriga förband
skall ha en åtgärdsplanering vars ambition styrs genom produktionsuppdrag. För att tydlig-
göra förbandschefens ansvar skall det i produktionsuppdragen tydligt framgå vilka krigsför-
band som skall ha förmåga att mobilisera respektive för vilka förband det skall genomföras
någon form av återtagandeplanering.

I utvecklingen av FM ledningssystem har processanalyser utnyttjats för att tydliggöra ansva-
ret på ett bättre sätt än tidigare. Utredningen har eftersökt ett tydligare ansvar främst inom
HKV, och en tydligare koppling mellan vad som är förmågeskapande respektive förmågeut-
nyttjande samt hur detta skall överföras till mobiliseringssystemet och dithörande ansvar.
Utredningens uppfattning inom detta område är enligt nedan:

1. Mobiliseringen är alltfort att betrakta som operativ verksamhet och den är en delmängd
av beredskapssystemet. Styrs av FM BERO. Processägare STRA.

2. Ansvaret för att förband uppfyller anbefallda krav på beredskap och mobilisering är en
förmågeskapande process där KRI och GRO är huvudaktörer  men det är KRI som är
processägare.

3. Ansvaret för att kontrollera, följa upp och genomföra mobilisering är en förmågeutnytt-
jande process som leds av OPIL med flera. OPIL är processägaren.
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4. Ansvaret för samordning av fackmässiga och territoriella mobiliseringsförberedelser är
delat mellan flera aktörer. Behovet finns av ”facksamordnare”. Utredarens uppfattning
är att OPIL skall ha denna roll.

5. Styrning av FMLOG bör samordnas av OPIL när det gäller mobiliseringsåtgärder för
förbandsgrupp 1 och när mobilisering av förband sker för såväl nationella som  interna-
tionella  insatser.

6. Fackmässiga mobförberedelser i dess gamla betydelse var lika med produktion (lång- och
kortsiktig). Det omfattande ”MOB-tabellverket” (K-tabeller etc.) var ett medel att styra
produktionen. I dagens processer innebär det förmågeskapande och således ett ansvar för
KRI och GRO. Utredningen anser att begreppet fackmässiga mobiliseringsförberedelser,
om behov föreligger, således fortfarande kan utnyttjas.

Utredningen föreslår att nuvarande begreppet MLA (mobiliseringsledningsansvar) utgår eller
omdefinieras så att det är berörd förbandschef i grundorganisationen som har ansvaret att
förbereda och genomföra mobilisering av krigsförband som återfinns i förbandsgrupp 1.
Detta medför en bättre fokusering till betydelsen av att kunna mobilisera hela eller delar av
utpekade förband för såväl internationella som nationella uppgifter.

Militärdistrikten skall ha samma ansvar för egna krigsförband enligt ovan men också ett an-
svar för territoriella samordningsuppgifter utifrån OPIL order eller delegering.
Vid mobilisering av förband bör OPIL ha ansvaret att samordna FMLOG åtgärder när prio-
riteringsfrågor uppstår. Vid mobiliseringsförberedelser dvs. åtgärder för att berört förband
intager anbefalld beredskap, bör KRI ha ansvaret att samordna FMLOG åtgärder.

Inom militärdistrikten är det en till två handläggare som har denna verksamhet som sin
huvuduppgift.

En förändring av ansvaret för genomförande av mobilisering av förband i FG 1 från MD till
förband leder inte till några personella reduceringar eller lägre kostnader. Ett motiv till en
förändring finns snarare att finna i att detta är en viktig attitydfråga dvs. att våra insatsförband
med hög beredskap skall utbildas, vidmakthållas och mobiliseras av utsedd förbandschef i
syfte att erhålla rätt fokus på denna viktiga uppgift.

2.2.3 Underrättelse- och säkerhetstjänst

Säkerhetstjänsten är till sin karaktär mycket omfattande och ingen avmattning av nya behov
har noterats inom detta område. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med säkerhets-
polisens regionala kontor och förbanden inom militärdistriktens område. Verksamheten sker
också i nära samarbete med MUST. All verksamhet inom detta område sker mer eller mindre
sektionerat från övrig verksamhet men resultatet integreras självklart i den territoriella verk-
samheten.
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Inom militärdistrikten är J 2 - avdelningarna ganska snarlika och det är ca 10 personer
som har detta som sin huvuduppgift och verkar främst inom eget verksamhetsfält.

Betydelsen av att hålla denna funktion intakt är tydlig om nuvarande ambition skall kunna
upprätthållas. Ingenting tyder på att behoven av denna kompetens kommer att minska i närtid.
Beroende på sekretess och tidsbrist finns det anledning att rekommendera en separat översyn
av hela detta verksamhetsområde för att efterse om funktionen kan reduceras, samordnas eller
genomföras på annat sätt.

2.2.4 Fysisk planering

Försvarsmaktens deltagande i den fysiska planeringen kan i huvudsak indelas i tre om-
råden:

� Bevakning av sådana intrång från omvärlden som kan vara till hinder för
Försvarsmaktens verksamhet vid befintliga anläggningar och etablissemang.

� Säkerställande att tillkommande anläggningar och mark för grund- och insatsorga-
nisationens behov kan anskaffas/produceras eller nyttjas.

� Tillhandahålla underlag för kommunernas översikts- och detaljplanearbete.

Intresseredovisning av försvarets användning av mark och byggnader och anspråk på
utbyggnad och förändrad användning är viktig med hänsyn till den lovgivning och till-
ståndsprövning som kommuner eller statlig myndighet har ansvar för.

Inom FM regleras ansvarsförhållandet genom verksamhetsordning under Kap 14
”Fysisk planering” med följande skrivning:

1 § Högkvarteret leder och samordnar arbetet med att tillhandahålla underlag
för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10)
avseende militärt försvar samt handlägger överklagade ärenden rörande fysisk
planering. Av 18 kap. 1 § i denna författning framgår att chefen för den juridiska
staben i Högkvarteret, eller den han sätter i sitt ställe, företräder Försvarsmakten
i rättsliga ärenden.
2 § Cheferna för militärdistrikten skall med stöd av garnisonscheferna leda och
samordna Försvarsmaktens deltagande i den fysiska planeringen inom respektive
militärdistrikt.

Aktuell arbetsfördelning enligt följande:
HKV ansvarsområden i den fysiska planeringen är främst att
-   leda, utveckla och samordna den fysiska planeringen
-   svara för överklagande vid intressekonflikter.
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C MD med stöd av utpekade garnisonschefer samverkar med respektive länsstyrelse. MD får
överlämna till underlydande chef att svara för Försvarsmaktens yttrande utom vad gäller:

� uppförande  av vindkraftverk
� dragning och lokalisering av gasledning
� hinder för flygning på låg höjd
� byggobjekt som kan komma att störa totalförsvarets operativa lednings - och sam-

bandssystem
� koncessionsärenden avseende kraftledningar.

Inom militärdistrikten är det en till två handläggare som har denna verksamhet som sin
huvuduppgift. Genomförandet av den fysiska planeringen är viktig för att säkerställa
militära intressen över tiden. Möjligheterna till personalreduceringar inom detta område be-
döms som små.Trots detta bör det övervägas om denna funktion kan överföras till annan nivå
i syfte att erhålla synergieffekter som kan ge besparingar på sikt.

2.2.5 Insatser

En av MD - organisationens viktigaste uppgifter är att kunna genomföra insatser i fred och
kris. Insatser kan lite förenklat delas in i nedanstående tabell. Redovisningen utgår från in-
hämtat underlag av MD.

Insatstyp Omfattning Insatsförband
Insatser pga av larm/fellarm vid
militär installation

Dagligen- Varje
vecka

GU

Insatser enligt RL omfattande
eftersök, större bränder osv.

Dagligen -Varje
vecka

GU och Hv

Omhändertagande av explosiva
varor

Varje vecka -
Varje månad

Special utbildad per-
sonal, Polis

Insatser enligt RL omfattande
större civil olycka

1-3 gånger per år GU och Hv

Insatser typ säkerhetsoperation 1-2 gånger år per
MD

Särskilda enheter

Insatser med militära förband i
en krishöjning

Insatsorganisationen

C OPIL har det övergripande ansvaret för alla insatser men utnyttjar såväl MD som de taktis-
ka kommandona. Beslut om större insatser sker av C OPIL eller om så är delegerat till C MD
eller C TK.

Vid genomförandet av insatser leds verksamheten av MD -stab men genomförandet sker nor-
malt av utsett förband eller MD-grupp genom utsedd militär insatsledare beroende på vilket
förband som är insatt. VB-funktionen är bemannad på HKV, OPIL, MD-stab samt vid FM
förband.
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Betydelsen och behoven att kunna genomföra insatser i fred och kris utifrån militära utgångs-
punkter är konstant. Kraven på att kunna bistå eller stödja samhället enligt RL och vid större
katastrofer kommer att finnas även i framtiden. Genomförandet av insatser kommer även
framgent ledas av chef förband.

2.2.6 Hemvärnsutbildning

Dagens hemvärnsutbildning sker vid 29 militärdistriktsgrupper (MD-grupper) utifrån ett or-
ganisatoriskt behov om cirka 56 000 hemvärnssoldater. I denna siffra ingår hemvärnsmusiken
omfattande ca 1500 och driftvärnspersonal omfattande ca 2000. Hemvärnsförbanden skall
enligt ÖB beslut våren 2003 organiseras i färre men bättre uppfyllda förband och utbildning
skall ske differentierat i olika övningsutbud med variationer på 40, 50, 100 timmar för solda-
ter och en högre siffra för befäl beroende på befattning. Utbildningstiden ligger sedan till
grund för de olika avtal som tecknas med individen utifrån vilka befattningar som avses. Med
start från 2004 skall insatsplutoner utbildas inom varje bataljon och inom varje MD-grupp
skall en insatskompaniledning organiseras.

Dessa plutoner skall kunna utnyttjas såväl under fred som kris med gällande lagstöd eller med
särskilda beredskapskontrakt. I gällande krigsorganisationsplan består hemvärnet av 120 ba-
taljoner som bedöms år 2005 nedgå till ca 100 stycken. Personalen i hemvärnsförbanden be-
står av tidigare värnpliktiga som genomgått minst 85 dagars militärtjänstgöring samt frivilliga
från olika avtalsorganisationer.

Antalet avtalsbefattningar är för närvarande 13000 fördelat på olika befattningar som lednings
och stabspersonal, sambandspersonal, förplägnadspersonal, sjukvårdspersonal, bilförare, båt-
förare, hundförare samt piloter för att bemanna Frivilliga Flygkårens plan.

Hemvärnets organisation har stadigt sjunkit under den senaste 10-årsperioden.
Avtalssuppfyllnaden pendlar mellan 35-45 % i ett riksgenomsnitt. Övriga krigsplacerade
hemvärnssoldater eller avtalspersonal genomför betydligt färre timmar och ett stort antal är att
betrakta som ”Nollor” dvs. de fullföljer ej kontrakterad tid. Många av dessa ”nollor” slutar
efterhand i hemvärnet av egen vilja eller blir efterhand uppmanade att lämna in vapen och
utrustning. Beslutet att införa ”hemvärnet efter 2004” innebär att hembygdens försvar är ersatt
med krav på kvalitet och förmåga att leda och genomföra uppgifter och insatser inom
gruppens eller militärdistriktets område. Rekrytering sker lokalt och ca 3500-4000 rekryteras
årligen. Rådande rekryteringsvolymer tillsammans med avgångar från gruppen ”nollor” och
andra avgångar innebär en årlig nettoförlust av hemvärnets krigsorganisation. Medelåldern i
dagens hemvärn ligger under 40 år och vid insatsplutonerna på cirka 26 år.

All utbildning sker vid de 29 MD-grupperna året runt med ett övningsutbud som framförallt
genomförs under helger och till viss del under kvällstid. Befälsutbildning sker i huvudsak vid
HvSS. Grupperna är organiserade olika i landet men generellt kan en ”typgrupp” omfatta chef
med 11 officerare och 1-2 civila assistenter med ett utbildningsansvar för 3-6 bataljoner.
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Hemvärnsförbanden har en stark lokal förankring och utnyttjas regelmässigt till olika uppgif-
ter för att stödja samhället enligt räddningstjänstlagen och vid behov vid militära insatser.

Parallellt med denna utredning pågår internt inom Rikshemvärnsavdelningen en översyn av
driftvärnet. Remiss är utskickad till MD med flera med frågan om driftvärnet i sin nuvarande
form är efterfrågad av FM eller inte. Konsekvenserna av remissvaren kommer att inarbetas i
denna utredning.

Den stora utmaningen för morgondagens hemvärn är att dels kunna rekrytera lämpliga och
villiga ur ett reducerat antal vpl per åldersklass under/efter GU dels att åstadkomma en mo-
dern och kvalitativ utbildning som medför att förbanden kan lösa förelagda uppgifter enligt
fastställt (P)TOEM 2003-11-05 HKV 01 631:74379.

2.2.7 Frivilligutbildning

I den senaste översynen som har genomförts av den frivilliga försvarsverksamheten antog
riksdagen regeringens proposition och framhöll betydelsen av att i framtiden ta tillvara det
engagemang och kunnande som finns i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Regeringen beslutar om vilka organisationer som är frivilliga försvarsorganisationer efter ytt-
rande från FM och Krisberedskapsmyndigheten, KBM.

För sin verksamhet erhåller organisationerna ett organisationsstöd för att kunna leda sin egen
verksamhet samt utbildningsmedel och förbandsstöd för att genomföra planerad och beslutad
verksamhet. Inom FM sammanhålls dialoger och resursfördelning av C GRO.

Huvuddelen av den utbildningsverksamhet som genomförs sker sedan med stöd från militär-
distrikten i form av uppdrag att genomföra olika centrala och regional kurser.
Utbildningsverksamheten 2002 omfattade direkta utbildningskostnader om 128,5 miljoner
kronor som medförde att ca 60 000 män och kvinnor deltog i olika utbildningar. Utöver detta
tillkom ett förbandsstöd om 110 miljoner kronor varav mer än 50 % är arbetstidskostnader.
Den totala kostnaden är således 238 miljoner kronor. Det övriga stödet omfattar stöd till fri-
villig kursverksamhet och frivillig ungdomsverksamhet. I MD budget återfinns huvuddelen av
dessa medel för genomförande av beordrad kursverksamhet medan övriga resurser återfinns
hos de olika organisationerna.

Övergripande skall de frivilliga försvarsorganisationerna svara för följande uppgifter:
� Personalbemanna ett antal avtalsbefattningar i hemvärnet med 13000 avtalsbefattning-

ar och 10000 befattningar i insatsförband ur försvarsgrenarna
� Upprätthålla befälsutbildning
� Upprätthålla kompetenser som kan behövas i en anpassningssituation
� Utbilda instruktörer som skall understödja grundorganisationen
� Genomföra internationell verksamhet
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Huvuddelen av utbildning och stöd till frivilligorganisationerna sker från MD-grupperna och
Flygvapnets frivilligenheter. Stödet omfattar främst ansvar för genomförande av kurser men
också att administrativt understödja verksamheten i de olika regionerna.

I likhet med hemvärnet sker en minskning av medlemsrekryteringen och vissa organisationer
har svårt att uppfylla sina bemanningsavtal i synnerhet med hemvärnet. Frivilligorganisatio-
nen är också under en förändringsprocess för att anpassa sin verksamhet till FM och KBM
krav. FM har nyligen på uppdrag av regeringen genomfört en översyn om nuvarande frivillig-
organisationer skall behållas eller om vissa organisationer skall erhålla förändrad status. FM
föreslår i sitt svar att några organisationer skall utgå. Fortsatta överväganden kommer att ske i
denna fråga i samband med underlagsarbetet inför kommande försvarsbeslut.

Skall större förändringar ske, bör dessa utgå från vilka behov FM har av att teckna beman-
ningsavtal med frivilligorganisationerna. Ett mindre behov av bemanningsuppdrag än vad
som är efterfrågat idag torde vara en naturlig konsekvens av en betydligt mindre
 insatsorganisationen i kommande försvarsbeslut.

2.2.8 Slutsatser nulägesbeskrivning

Genomförd nulägesanalys visar ånyo att det råder balans mellan MD-stabernas verksamhet
och personella resurser och att huvuddelen av militärdistriktsstabernas personal verkar inom
ovan beskrivna verksamhetsfält. Skall förändringar ske som leder till större personalbespa-
ringar av MD-staberna bör det i första hand omfatta ambitionen i den territoriella verksamhe-
ten eftersom den är dimensionerade till sin karaktär.

Utbildning av hemvärnsförband och stöd till frivilligorganisationen som idag genomförs på 29
platser kan reduceras eftersom volymen på utbildningsomfånget har minskat och tendensen är
fortsatt minskande över stora delar av landet.
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3. Förändringsfaktorer

3.1 Beskrivning av förändringsfaktorer

Omställningen av FM från ett invasionsförsvar till en insatsorganisation är fortfarande i ett
inledande skede. Kommande FB blir ytterligare ett steg i den omställning mot en utveckling
som allt tydligare ställer ökade krav på internationell förmåga och en anpassning till nya för-
bandstyper med nya förmågor och med en mindre volym av stridskrafter.

Oavsett kommande beslut om ekonomisk nivå kommer det säkert att ställas krav på föränd-
ringar i grundorganisationen och andra reduceringar för att skapa utrymme för fortsatt sats-
ning på moderna förband som skall kunna verka nu och i ett längre tidsperspektiv.

FM omvärldsbedömande 2003 prolongerar i stort tidigare slutsatser att risken för ett väpnat
angrepp mot Sverige i ett 10-årigt perspektiv är låg. Risken för fortsatta konflikter på den in-
ternationella arenan enligt den bild vi har sett det senaste decenniet är däremot hög. Detta
ställer ökade krav på internationellt engagemang för våra stridskrafter. På den nationella are-
nan finns det en ökande riskbild med asymmetriska hot av karaktären terrorangrepp riktade
mot Sverige endera som egen nation eller som en del av det internationella världssamfundet.

Ovanstående utveckling  är en fortsättning på en vad som har skett sedan 90-talet och pekar
entydigt på ett ökat engagemang mot den internationella arenan och att betydelsen av plane-
ring för det nationella försvaret minskar. Behoven av nationell försvarsplanering kan aldrig
utgå. Däremot kan de förändras till karaktär och innehåll och olika ambitionsnivåer kan över-
vägas. Dessa bör omfatta antal förband och förmågor samt även volymen av ledningsnivåer
som krävs för nationellt bruk.

Dimensionering av den nationella ledningsnivån har flera utgångspunkter från militära skäl
men det finns också ett inbyggt arv från invasionsförsvaret. Dagens försvarsplanläggning för
det nationella bruket är mera inriktat på grundläggande beredskapsåtgärder med syfte att sä-
kerställa den nationella integriteten. Behovet av omfattande försvarsplaner som kräver bred
samverkan med det civila samhället föreligger inte. Omställningen av det tidigare totalförsva-
ret pågår också. Här träder sakta nya former för samverkan fram. Krisberedskapsmyndigheten
är nyligen upprättad med andra uppgifter än ÖCB. Rådande inriktning har ett tydligt fokus på
fredstida krishantering där samverkan har till syfte att bland annat skapa möjligheter att ut-
nyttja FM resurser i stöd till civila myndigheter.

Betydelsen av centrala samverkan ökar för att kunna samordna fredsamhällets resurser på
bästa sätt. Denna samverkan  avser i första hand samordning av policy, planering och inrikt-
ningsfrågor. Försvarsmakten har inget eget ansvar för att hantera fredstida kriser men  har
dock ett ansvar att kunna stödja eller kunna bistå samhället vid svåra katastrofer. Utöver detta
skall FM kunna ställa upp på insatser enligt RL.
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Rent allmänt gäller för all samverkan och ansvar inom den civila verksamheten den så kallade
närhetsprincipen. Den civila beredskapen är i huvudsak en kommunal angelägenhet med
långtgående ansvar. Länsstyrelserna hanterar kärnkraft och oljeutsläpp.

Regeringen har varit mycket tydlig på att dessa uppgifter inte skall vara dimensionerande för
var organisationsenheter finns och hur FM organiserar sin verksamhet. Däremot skall FM ha
en faktisk förmåga att ställa upp när stöd/bistånd efterfrågas. Utredningen uppfattar uppgiften
att bistå som ett tydligt ställningstagande till att det är de civila aktörerna som har ansvaret att
kalla till samverkan och diskutera eventuellt resursstöd när behoven uppstår.

Ovan beskrivna förändringar leder till minskade krav på bred territoriell samverkan i rådande
omvärldsläge. Utredningens bedömning är att det är den centrala samordningen och samver-
kan som är efterfrågad i första hand. Omvänt gäller att när det avser stöd till samhället enligt
RL är det den lokala och regionala samverkan och samordningen som efterfrågas. FM kan
även lämna stöd till civila myndigheter då RL inte råder. Detta stöd beslutas i särskild ordning
av HKV.

Tillsammans utgör ovanstående resonemang ett antal motiv till förändringar som i sin tur
ställer krav på att bl.a. pröva om nuvarande MD-organisation och uppgifter skall förändras.
Är det tillräckligt med att all nationell territoriell verksamhet genomförs av OPIL eller ställs
det krav på en fungerande regional ledningsnivå som har förmåga att såväl leda insatser som
att genomföra beordrad samverkan med det civila samhället? Utredningen bör pröva en ut-
veckling där all territoriell verksamhet i princip underställs och leds av OPIL samt värdera
konsekvenserna av att gå i denna riktning där bland annat ett långvarigt förhållande av regio-
nal närvaro bryts upp. Ett tillsättande av samverkansofficerare vid våra länsstyrelser kan vara
en åtgärd som bör övervägas för att reducera effekterna.

Genomförda spel och avdömningar pekar på att antalet nationella stridskrafter kan minskas
ytterligare i avvägningen mellan internationell och nationell förmåga. Planerade reduceringar
innebär ett ökat risktagande långsiktigt. Detta ställer ökade krav på de förband som efterfrågas
inom ramen för begreppet nationella skyddsstyrkor bland annat hemvärnet. Hemvärnsförban-
den är en efterfrågad resurs med en tyngdpunkt på de förmågor som återfinns i insatsplutoner
och insatskompaniledningar. Ökade krav ställs på att dessa förband kan utbildas med högre
kvalitet än idag. Intentionerna på det framtida hemvärnet med modern utrustning och i många
fall med högre tillgänglighet ställer krav på tillgång till moderna utbildningshjälpmedel, öv-
ningsfält samt inte minst kunniga instruktörer.

Utvecklingen av grundorganisationen går i annan riktning med ytterligare förbandsnedlägg-
ningar som troligen kommer att innebära att ännu större delar av landet ej har utbildningsför-
band. Antalet soldater som fullgör värnpliktstjänst kommer också att minska till nivåer i ett
spann mellan 10 000 -14 000. Detta  medför konsekvenser för förmågan att kunna rekrytera
hemvärnsförband lokalt över hela Sveriges yta. Statistik från Pliktverket visar att andelen
värnpliktiga som mönstrar och fullgör sin värnplikt i allt högre grad kommer från storstadsre-
gionerna. Sveriges inland och Gotland är två exempel där rekryteringsbara soldater till ett
modernt hemvärn efterhand understiger 100 stycken per år i regioner om 30 mil omkrets.
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Ovanstående kan också utryckas så att FM inte har möjlighet att bedriva rationell och efter-
frågad verksamhet i hela landet som en konsekvens av omfattande förbandsnedläggningar och
en reducerad värnpliktsutbildning.

En ökad direktutbildning till hemvärnsförband har övervägts av GRO i underlagsarbetet inför
FB 04. Nuvarande ställningstagande innebär endast en fortsatt utbildningsvolym omfattande
300 värnpliktiga. Oavsett volymen på en direktutbildning bör information om hemvärnet och
de frivilliga försvarsorganisationerna ske till de värnpliktiga före utryckning eller efter
genomförd internationell tjänst. Denna uppgift bör förtydligas till förbandscheferna i deras
verksamhetsuppdrag.

Personalförsörjning av MD-grupper är en uppgift som är mycket omfattande eftersom det är
förbanden som har bemanningsansvaret och de upplever inte alltid att MD-organisationen har
högsta prioritet. En annan orsak är att det idag finns obalans mellan hur många officerare som
finns och hur många befattningar som skall och kan bemannas. Utredningen bedömer att detta
kommer att kvarstå och snarare öka efter kommande försvarsbeslut med ytterligare neddrag-
ningar. Ett bibehållande av grupper över hela Sveriges yta med en kvalitativ personalförsörj-
ning torde bli allt svårare att uppfylla när ytterligare förband är nedlagda.

En volymreducering av hemvärnet till 30 000 tillsammans med de faktorer som beskrivs ovan
gör att vissa reduceringar kan och bör ske av antalet grupper och bemanningen av dessa. Ett
mindre hemvärn ställer också lägre bemanningskrav på avtalsorganisationerna vilket också
kan medföra volymförändringar på MD-gruppernas personalstyrka. Detta tillsammans med
färre utbildningsförband och längre avstånd till moderna utbildningsanordningar, färre rekry-
teringsbara värnpliktiga samt krav på reduceringar leder till att FM bör pröva olika föränd-
ringar i utbildningen av hemvärnsförbanden.

Behoven av skyddsförband som komplement till de operativa insatsförbanden ökar. Kravbil-
den pekar entydigt mot en utveckling som innebär färre men bättre kvalitativt och kvantitativt
uppfyllda förband. Utvecklingen pekar också mot en ökad differentiering och selektering av
uppgifterna mellan olika hemvärnsförband vilket också ställer ökade krav på utbildningen och
tillgång på specialinstruktörer som främst finns vid utbildningsförbanden.

Ökade krav ställs också på förmåga att stödja de operativa insatsförbanden och även med en
förmåga att kunna verka tidigt i ett skymningsläge. Eventuella konsekvenser om FM får en
tydligare roll vid ett terroristangrepp i någon form och hur det påverkar hemvärnet och insats-
förbanden inom hemvärnet skall inte påverka utvecklingen. Behoven att insatsplutoner även
skall kunna utnyttjas i beredskapssystemet i fred ställer krav på FM att upprätta frivilliga be-
redskapskontrakt med avsedda soldater.

Övervägande bör både göras av hur dagens MD-grupper skall dimensioneras för att på bästa
sätt klara av utbildningsuppdraget och hur detta skall kunna genomföras över hela landet på
ett rimligt sätt. De ökade kraven på kvalitet och hög beredskap för insatsförbanden (insats-
pluton och insatskompaniledning) är en viktig förändringsfaktor som gör det angeläget att
pröva att återföra utbildningsansvaret till förbanden. Dels för att på ett bättre sätt säkerställa
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kvalitet i utbildningen dels för att förbandens moderna utbildningshjälpmedel bättre kan nytt-
jas för denna utbildning.

En reducering av hemvärnets volym men även övriga stridskrafters antal ställer krav på att
förtydliga vilka behov FM har på frivilligorganisationerna för att bemanna vissa funktioner.
En halvering av dagens volymer på 13 000  befattningar i hemvärnet kan inte uteslutas.
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4. Övervägande MD territoriella uppgifter och ambitionsnivåer

4.1                Grunder

Som tidigare redovisats måste uppgifter utgå eller genomföras med lägre ambition för att per-
sonella och ekonomiska reduktioner skall kunna uppnås vid militärdistriktsstaberna och mili-
tärdistriktsgrupperna. Uppgifter som utgår eller genomförs med lägre ambitioner bör inte
överföras till annan nivå om det inte ger besparingar eller synergieffekter som efterhand ger
reduceringseffekter alternativt kvalitetsökningar. Som en del i underlagsinhämtningen som är
en viktig del i utredningens övervägande har nedanstående frågor diskuterats med berörda
chefer MD, OPIL och STRA.

1. Vilka uppgifter till MD är mest viktiga och dimensionerade, undantaget utbildning och stöd till Hv
och Friv?

2. Antagande; C OPIL leder insatser med stöd av TK och underställda förband. MD har uppgiften att
stödja med territoriella åtgärder samt vara beredd att leda insats. Behövs MD i denna insatskedja?

3. MD är territoriell chef. Vad är rådande definition av territoriell verksamhet? Vem reglerar och styr
ambitionsnivå i såväl krigsförberedelsearbetet som i den fredstida pågående samverkan?

4. C MD uppgifter i krigsförberedelsearbetet kräver viss samordning med statliga myndigheter och
länsstyrelser. Viss samordning genomförs också på regional nivå. Kan denna samordning ske av
OPIL? Kan denna samordning ske genom att vissa länsstyrelser bemannas med samverkansoffi-
cer?

5. C MD genomför löpande samverkan med myndigheter och kommuner på regional och kommunal
nivå. Är denna samverkan efterfrågad i nuvarande hotbild? Innebär uppgiftsförändringen  från
”stödja” till ”bistå” förändringar i ambitionsnivån?

6. Tidigare genomförd utredning föreslår att MD nuvarande uppgift att samordna och leda mobili-
sering utgår och löses i annan ordning. Är detta en riktig förändring utifrån de reduceringar som
sker av antalet krigsförband, minskad GRO mm?

7. Fysisk planering är relativt omfattande verksamhet. Kan denna verksamhet utgå från MD och
hanteras centralt?

8. MD ansvar inom säkerhetstjänsten är mycket omfattande. Kan denna verksamhet tas bort från den
regionala och lokala nivån vad avser ledning och samordning?

9. Vid en förändring av uppgifterna till MD kan det övervägas att kvarvarande uppgifter överförs till
C Garnison alternativt att uppgifter från den centrala nivån överförs till MD. Vilka uppgifter kan
respektive kan inte överföras till Garnisonschef? Ge exempel på uppgifter som kan överföras till
MD?

10. Vilka motiv är viktigast för att motivera en tydlig regional ledning med MD som
       utgångspunkt?
11. MD har idag ett ansvar för interregional samverkan som regleras i särskild ordning.
      Är denna verksamhet efterfrågad? Kan denna verksamhet genomföras av andra aktörer?
12. C Garnison(vissa) har idag en relativt fri roll och är inte chef för krigsförband vilket medger
      möjligheter att överföra nya uppgifter. Vilka resurser krävs för att överta uppgifter enligt     
      nedan:

� Ledning och stöd av utbildning till hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer?
� Insatsledning inom tilldelat område?
� Mobiliseringsansvar för egna krigsförband?
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4.2  Övervägande att bibehålla dagens system med vissa reduceringar

Inom ramen för ett bibehållande av dagens MD-system kan det övervägas att reducera den
territoriella ambitionen i olika uppgifter som genomförs inom MD - organisationen. Verk-
samheten vid MD-staberna och MD-grupperna omfattar en samling av olika aktiviteter som
krigsplanläggning, beredskapsplanläggning, deltagande i fältövningar och samverkan med
kommuner, länsstyrelser och landsting eller regionala funktioner av centrala myndigheter.

Ett annat motiv för att reducera gruppernas territoriella verksamhet är att analysera uppgiften
bistå samhället mycket snävt och att ingen lokal återkommande samverkan sker för att planera
insatser utan att det sker mera generellt på central eller regional nivå. Förändring av ambi-
tionsnivå från att stödja till att bistå har utredningen uppfattat som ett klart ställningstagande
från uppdragsgivaren. FM resurser skall kunna utnyttjas när så krävs men FM verksamhet i
övrigt inte skall styras i några avseenden. Utredningens slutsats är att stöd till samhället enligt
”Räddningslag” eller utifrån andra beslut skall ske Ad HOC och FM skall/kan minska sin
ambitionsnivå att genomföra spel, övningar mm inom detta område. Önskar det civila sam-
hället detta är det deras ansvar att ställa krav på oss med allt vad det innebär i form av bland
annat krav på mera resurser. Ovanstående resonemang ger möjligheterna att framförallt be-
trakta morgondagens MD-grupper som rena utbildningsgrupper med uppgift att kraftsamla på
att utbilda hemvärnsförbanden och stödja frivilligorganisationerna.

Utan att ändra andra förhållanden i nuvarande system har analys och överväganden återigen
visat att de uppgifter som idag genomförs vid MD-staberna har en balans mellan uppgifter
och resurser. Trots detta är det genomförbart att genomföra smärre personalreduceringar vid
dagens MD-staber genom att i det interna stabsarbetet tydligare fokuseras till kärnuppgifterna.

Utredningens uppfattning är:

� Nuvarande mobiliseringsansvar skall förändras enligt de förslag som redovisas i tidigare
genomförd mobiliseringsutredningen.

� Ansvaret för den fysiska planeringen skall övergå till FK.

� Om MD skall ha ett övergripande ansvar för insatser inom eget område i fred och kris bör
samordning ske med OPIL så att inte dubbelarbete genomförs inom OPIL/ATK.

� Dagens staber med en reducering av uppgifter enligt ovan kan reduceras med 5 militära
tjänster i varje MD-stab och att varje MD-grupp kan reduceras med 1 militär tjänst eller
totalt 29 stycken.
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4.2.1 Slutsatser

Ett bibehållande av rådande system ger många fördelar bland annat en tydlig regional närvaro
i en period av stora och omfattande omställningar och förbandsnedläggningar. Alternativet
ger också stadga i utvecklingen av hemvärnet som är relativt känsligt för större omställningar
då personalens engagemang bygger på frivillighet.

4.3 MD - staber utan ansvar för utbildning och insatser

Detta alternativ förutsätter att ansvaret för att utbilda hemvärnsförband och stödja frivillighe-
ten utgår och att ansvaret för att genomföra insatser sker helt inom ramen för OPIL ansvars-
område varvid ATK erhåller ett renodlat ansvar för markterritoriet såväl nationellt som inter-
nationellt. Denna utveckling medför ytterligare reduceringar i dagens MD-stabsorganisation
genom reduceringar på personalsidan och utbildningssidan för hemvärn samt att funktion in-
satsplanering och ledning ytterligare kan reduceras. Omfattning av dessa reduceringar bedöms
uppgå till 10 tjänster per stab varav 5st är militära tjänster och 5st är civila tjänster.

Kvarvarande verksamhet vid MD-stab fokuseras till territoriell planering inom ramen för för-
svarsplaneringsverksamheten och säkerhetstjänsten. Staben får mera karaktär att direkt under-
stödja OPIL i deras verksamhet. Denna utveckling ger en fortsatt regional närvaro av FM med
de fördelar detta har. Detta alternativ ger också möjligheten att från ett anpassningsläge i nu-
varande omvärldsläge kunna utvecklas eller avvecklas beroende på vad som sker under kom-
mande försvarsbeslutsperiod.

När det gäller ansvar, ledning och organisation för att genomföra insatser i fred och kris som
är riktade utifrån FM behov eller stöd till samhället i någon form bör  ansvaret för insatsen
utgå enligt närhetsprincipen. Förbanden genomför idag i princip alla insatser medan ledning
och samordning sker på regional eller central nivå. Med färre förband över ytan och med stora
geografiska områden utan förbandsnärvaro ställs fortsatta  krav på samordning och insatsbe-
slut från central/regional nivå. Ambitionen i FM insatsförmåga och dess ledning måste avvä-
gas mellan att genomföras helt i OPIL regi med ATK som ansvarig för landterritoriet eller att
fullfölja enligt idag rådande system.

Utredningens uppfattning är att MD nuvarande mobiliseringsansvar enligt VFM skall föränd-
ras enligt de förslag som redovisas i den nyligen genomförda mobiliseringsutredningen. Ut-
redningens uppfattning är också att ansvaret för den fysiska planeringen skall övergå till FK.

4.3.1 Slutsatser

Detta alternativ förutsätter att resurserna vid MD-grupper överförs till förband för att lösa
beslutade utbildningsuppgifter. Utredningens uppfattning är att denna uppgift kan ske inom
nuvarande förbandsramar förutsatt att inga territoriella uppgifter tillkommer från OPIL till
förbanden. Utredningen bedömer att OPIL/ATK sannolikt måste förstärkas med 5 officerare
för att kunna organisera en nationell ”deskfunktion”.



Bilaga 16 till HKV skr 2004-02-27,
23 383:62995 (BU 05/SR)     Sida

MD utredning Bilaga 1 till:
Gmj Anders Lindström HKV skr: 2004-01-29

02 324: 61339
Sida 28(54)

Som en konsekvens av om utbildning av hemvärn mm samt ansvaret för insatser överförs till
förband bör övervägande ske om inte MD G verksamhet skall inordnas i P 18 verksamhet för
att skapa en rationell verksamhet i denna region. En sammanslagning ger också möjligheter
till personalreduceringar och ett reducerat lokalbehov. En annan slutsats är att detta alternativ
bör utvecklas så att en sammanslagning mellan MD-stab och förband skall prövas fullt ut.
Motiven för detta är att det ger större samordningsmöjligheter men också en tydligare roll för
militärdistriktscheferna och deras regionala och territoriella ansvar.

4.4 MD utgår - All territoriell verksamhet övergår till OPIL

Alternativet innebär att MD-organisationen utgår i sin helhet och att ansvaret för den territori-
ella verksamheten  övergår till OPIL ansvarsområde. Förbanden övertar ansvaret för utbild-
ning av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna. Insatser leds av OPIL som utnyttjar
ATK och förbanden för genomförande av denna verksamhet.

Djupet av den territoriella samverkan med civila myndigheter och funktioner skall utgå från
FM behov av planer för att möta hot i fred, kris och krig. Nuvarande omvärldsläge, MUST
omvärldsbedömande, Riksdagens och regeringens inriktningar redovisar en hotbild där
asymmetriska hot, terrorism eller andra påfrestningar mot det civila samhället är dimensione-
rande. Tidigare krav på en genomarbetad territoriell samsyn med civila lokala och regional
myndigheter är ej dimensionerande. Det som är mera efterfrågat är en bred samverkan på
central nivå vad avser såväl resursutnyttjande, samordning samt beslut om vem /vilka som har
vilka mandat i fred och kris. Detta krav på en ökad samverkan motiverar ett risktagande med
lägre regional förankring.

Utredningens bedömning är dock att nuvarande organisation för territoriell samverkan i
Stockholm skall bibehållas av operativa skäl. För att säkerställa kompetens inom ett ökat cent-
ralt ansvarsområde är det utredningens uppfattning att också OPIL/OPL J9  funktion bör för-
stärkas med uppskattningsvis 5 officerare. Ställs det krav på återkommande regional samver-
kan bör detta regleras genom uppdrag till C garnison/C förband som i samband med detta får
erforderliga resurser. Ett annat alternativ är att alla, eller vissa länsstyrelser bemannas med
samverkansofficer som lyder under OPIL.

Ansvaret för att genomföra insatser bör genomföras enligt de principer och resursbehov som
redovisats i föregående alternativ.

Utredningens uppfattning är att MD nuvarande mobiliseringsansvar enligt VFM skall föränd-
ras enligt de förslag som redovisas i den nyligen genomförda mobiliseringsutredningen. Ut-
redningens uppfattning är också att ansvaret för den fysiska planeringen skall övergå till FK.

Som tidigare redovisats är behovet av en regional säkerhetstjänst tydlig. I detta alternativ när
MD-stab utgår kan denna funktion med dagens resurser underställas C garnison inom de regi-
oner där J2- funktionen idag är etablerad. Ett annat alternativ är att denna verksamhet funk-
tionsleds direkt från MUST. Relevansen i detta måste prövas ytterligare.
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4.4.1 Slutsatser

Detta alternativ ger de största ekonomiska besparingarna genom reducering av personal, inf-
rastruktur och verksamhetsmedel eftersom flera av funktionerna i dagens organisation redan
är etablerade på annan nivå antingen vid OPIL eller vid förband.

Konsekvenserna av detta alternativ är mycket omfattande då det regionala inflytandet och
närvaron i huvudsak utgår. Stora brister uppstår också i förmågan att samordna territoriell
verksamhet med syfte att understödja operationer över Sveriges yta.

4.5 Konsekvenser av utredning ”Central ledning”

Ömsesidiga orienteringar har skett av respektive utredare för att säkerställa att alternativ som
redovisas i de olika utredningarna skall vara genomförbara utifrån de olika förslag och redu-
ceringar som föreslås.

4.6 Övergripande slutsatser

Utredningen kan konstatera efter genomförda analyser och övervägande att nyckelfrågan att
besvara vid en reduktion av MD-staberna är betydelsen och behovet av regional närvaro och
betydelsen av en regional territoriell verksamhet eller om omvärldsläget och hotbildsutveck-
lingen medger att denna verksamhet i huvudsak kan ske från central nivå. Är svaret på denna
fråga att behoven kvarstår bör MD-staberna vara kvar. Mindre reduktioner kan ske i staberna.
Funktionen fysisk planering och MD ansvar som MLA kan och bör överföras till FK respek-
tive till chef förband.

Är svaret på ovanstående fråga att behoven inte kvarstår bör MD-staberna utgå och verksam-
heten i sin helhet överföras till OPIL och C garnison/C förband. Detta alternativ ger större
besparingar men också mera omgripande förändringar i kontakten med civila myndigheter
och i den territoriella verksamheten på regional nivå.

Oberoende av alternativ bör MD-gruppernas verksamhet kraftsamlas till utbildningsuppgif-
terna för att ge utrymme till personella reduktioner av grupperna men också mycket tydligare
kraftsamla och fokusera till kärnverksamheten.Ett mindre hemvärn med ökade krav på mera
rationell och modern utbildning kan inte längre upprätthållas med efterfrågad kvalitet och
uppfylla förband på alla platser där utbildningen bedrivs idag.

Kommande personalreduceringar och förbandsnedläggningar innebär att personalförsörjning
av dagens MD-grupper kommer att påverkas i negativ riktning. Ett sätt att hantera detta är att
grupperna underställs förbandschef varigenom bemanningsansvaret blir tydligt. Som tidigare
redovisats är också rekryteringen av nya hemvärnssoldater en nyckelfråga. Utredningens upp-
fattning är att rekryteringen skulle underlättas och bli tydligare om förbandschefen hade detta
ansvar i sin huvuduppgift.
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Utredningen ser ingen utveckling där MD-stabernas verksamhetsfält i mindre form överförs
till 6-10 garnisonschefer för att bibehålla ett tydligt regionalt alternativ. Motivet för detta är
att det inte är kostnadsbesparande och att effekten blir sämre än nuvarande system. Däremot
kan en samordning eller sammanslagning mellan nuvarande MD-staber och större garnisoner
vara ett framkomligt alternativ. En sådan utveckling skulle kunna innebära en fortsatt tydlig
regional ledningsnivå samtidigt som personalreduktioner kan genomföras. En risk i en sådan
utveckling är att den territoriella verksamheten övertar fokus från utbildningsverksamheten.
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5. Övervägande dimensionering av organisation för att utbilda
    hemvärnsförband och stödja frivilligorganisationerna

5.1 Utgångsvärden

Utgångspunkten för dessa överväganden är att hemvärnets organisationsstyrka reduceras till
30 000 varvid ca 15 000 av denna styrka skall organiseras i insatsplutoner och plutoner med
särskilda förmågor. Kraven för hemvärnets utbildning utgår från genomförd utredning hur
hemvärnet skall utvecklas efter 2004 och som ÖB fastställde våren 2003 med innebörd enligt
nedan:

� Förbanden skall ha en större numerär dvs uppfyllnadsgraden skall vara hög i alla
förband. Hemvärnsbataljoner bör innehålla 325 – 600 pers. Vid omorganisationer bör
hemvärnsbataljoner slås samman så att varje ny hemvärnsbataljon består av minst 500
pers.

� Bättre uppfyllda förband skapar förutsättningar för bättre samövningsmöjligheter. Fle-
ra övningar i hemvärnsbataljons ram och färre övningar i plutons ram skapar rationa-
litet. Stridsenheten inom hemvärnet är fortfarande hv(insats)plut även om övnings-
verksamheten sker inom hemvärnsbataljons ram.

� Totalt sett kan antalet övningar nedgå. De övningar som genomförs i
hemvärnsbataljons ram kan ha bättre tillgång till duktiga instruktörer. Övningarna kan
bestå av:
– Befälsutbildning
– Befattningsutbildning i form av stationssystem
– Skjututbildning/stridsskjutningar inom grupp och pluton
– Stridsmoment av formell och tillämpad karaktär
– Övningarna bör bedrivas vid de större skjut-/övningsfälten och bedrivas under två
dygn lör-sön inkl kvälls-/nattövningar. Staberna och instruktörerna påbörjar i vissa fall
övningarna redan fredag em/kväll

� Borttagande av hembygdsbegreppet innebär att hemvärnet kan användas inom större
områden och kommer att få ett flexiblare uppträdande. Genom att antalet skyddsobjekt
minskar och saknas helt inom vissa hemvärnsbataljoners områden måste förbanden
kunna ges uppgifter vid de mest prioriterade objekten. Alla hemvärnsförband skall
därför kunna uppträda inom MD-grupps hela område. Därutöver måste insatsförban-
den kunna uppträda inom hela MD område.

� Genom färre förband utökas hemvärnsbataljoners och hemvärnskompaniers områden
vilket överlag ger större rekryteringsmöjligheter.

För hemvärnet och frivilligorganisationerna innebär en minskning av utbildningsförband och
en reducering av skjut- och övningsfält längre transporter för hemvärnsförbanden. För att den
enskilde inte skall uppleva transporterna som onödigt ingrepp i fritiden kan detta motverkas
med färre men längre övningar. En förutsättning för att kunna utbilda hemvärnsförbanden är
att de har tillgång till skjutfält som medger stridsskjutning i plutons ram.
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Ett hemvärn om 30 000 hemvärnssoldater innebär svårigheter att genomföra utbildning på 29
platser. Redan idag finns det förutsättningar att samordna verksamheten genom att reducera
antalet grupper och därigenom göra den mer kostnadseffektiv.                                                   
Uppluckringen av värnpliktssystemet, färre mönstrade, vikande intresse och ökande krav är
några av de faktorer som påverkar detta. Även om det av andra skäl t.ex. ett behov av att visa
militär närvaro över landet är det inte försvarbart att i rådande ekonomi att upprätthålla alla
nuvarande grupper.

Styrande uppgifter som hemvärnsförbanden skall kunna lösa även i framtiden torde vara:

� Bevakning
� Skydd
� Ytövervakning
�  Beredd att kunna bistå  samhället

På längre sikt kan efterfrågan av nya förmågor öka där hemvärnet kan utnyttjas avseende vis-
sa specialförband ex

� NBC
� Räddnings- och röjningsförband
� Pionjärförband
� NBF
� Tp- och vägvisning

5.1.1 Dimensionerande verksamhet

Dagens MD-grupper är dimensionerade utifrån omfånget på den verksamhet som nu genom-
förs. En analys har gjorts för att se hur resurserna utnyttjas inom alla verksamhetsområden för
att pröva eventuella reduceringar av vissa uppgifter men också för att säkerställa att erforder-
liga behov för kärnverksamheten kan kvantifieras i olika organisationsalternativ. Nedanståen-
de beskrivning är sammanställd av representanter från
MD S, MD M och MD N och redovisar ett bedömt medelvärde av tidsåtgången.
Utbildning av Hv- förband och stöd till frivorg. Bedömd tidsåtgång ca 50% av verksamheten

� Omfattar bl.a planering , genomförande och uppföljning av hemvärnsutbildning som
sker genom MD - grp personal, så som kurser, stridskjutningar och andra övningar
som kräver kvalificerad personal eller specialkompetens.

� Stöd till hemortsutbildning omfattar bla utarbetande av övningsprogram, stöd med in-
struktörer och materiel samt kontroll av övningsplaner ( utbsäkanalys).

� Stöd och genomförande av central/regional/lokal kursverksamhet för de frivilliga för-
svarsorganisationerna.

� Administration samt ” allmänt stöd ”till frivorg tex, bil/buss, målmtrl, osv.
� Kompetensutveckling av personal som skall tjänstgöra som instruktörer vid gruppen.
� Stöd och utbildning av hemvärnsmusik och driftvärn.
� Verksamhetssäkerhet och särskilda projekt tex ” Noll Noll –utb”.
� Ungdomsutbildning av hv – ungdomar samt stöd till frivorg ungdomsutbildning.
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� Högvaktsutbildning ( vissa grupper ).
� Samverkan och samövning sker med operativa förband bla vid ASÖ, FMÖ, FVÖ och

SamMarin.

Territoriell verksamhet. Bedömd tidsåtgång 15% av verksamheten

� Säkerhetstjänst omfattande bland annat samverkan med polis (KUT) och SÄPO i syfte
att bygga/upprätthålla nätverk sant ömsesidig orientering och samverkan/åtgärder mht
personrelaterade händelser.

� Militär/civil samverkan på lokal och i vissa delar på regional nivå i syfte att byg-
ga/upprätthålla nätverk samt att förbereda krishantering och  i vissa fall underlags-
framtagning för gemensam skyddsobjektsförteckning.

� Mobiliseringsplanering, Beredskapsplanering och fält-/ledningsövningar.
� Insatsorganisationsvärdering.
� Ledningsinsatser (stöd till samhället/räddningstjänst).

Administration. Bedömd tidsåtgång 25% av verksamheten
� Personaladministration främst i PLIS och i IS Undsäk ( RK ).
� Ekonomiadministration i TELLUS och FM PUB. Inköp och faktura hantering.
� Administration av stöd så som dialoger med garnison, FM LOG   och FK.
� Ledning av respektive grupp (lön, semester, arbetsmiljö mm).
� Stab- och expeditionstjänst, Materielhantering, Signalskyddsnycklar.

Övrig/Brus. Bedömd tidsåtgång ca 10 % av verksamheten
� Traditionsvård, Medinflytande
� Info (webb)/rekrytering och försvarsinformation
� Deltaga i möten, remissarbeten mm .
� Internutbildning av vid gruppen anställd personal, personlig färdighet, INU samt anbe-

fallda projekt, FM baskrav, Facklig verksamhet
� Krisstöd
� RO - hantering
� Hv- musik
� Interregional samverkan

Utredningen visar att allt för stor tid åtgår till administrativa uppgifter. Denna tid kan reduce-
ras om mera moderna och gränsöverskridande system fanns tillgängliga. En annan slutsats är
att reduceringar i den territoriella verksamheten kan genomföras utifrån det resonemang som
redovisades under kapitel 4.

Utbildning av och stöd till frivilligorganisationerna sker såväl vid MD som vid Flygvapnets
förband. Nuvarande verksamhet omfattar främst:

� Planering, genomförande och uppföljning av frivorg - utbildning som sker genom MD
-grupp personal, så som kurser, stridsskjutningar och andra övningar som kräver kvali-
ficerad personal eller specialkompetens.
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� Stöd till hemortsutbildning omfattar bla utarbetande av övningsprogram, stöd med in-
struktörer och materiel samt kontroll av övningsplaner ( utbsäkanalys).

� Stöd och genomförande av central/regional/lokal kursverksamhet för de frivilliga för-
svarsorganisationerna.

� Administration samt ”allmänt stöd ”till frivorg tex, bil/buss, målmtrl , osv.
� Kompetensutveckling av personal som skall tjänstgöra som instruktörer vid gruppen.
� Personaladministration främst i PLIS och i IS Undsäk ( RK ).
� Verksamhetssäkerhet och särskilda projekt tex ” Noll Noll –utb”.
� Ungdomsutbildning av hv – ungdomar samt stöd till frivorg ungdomsutbildning.
� Medinflytande, Info (webb)/rekrytering, försvarsupplysning

En reducering av detta stöd innebär rent generellt färre kurser och en allmän reducering av
verksamheten då antalet befattningar som FM efterfrågar reduceras rejält. Ett ökat behov från
andra myndigheter ställer krav på att de betalar eventuellt ökade kostnader.

5.1.2 Hemvärn omfattande 15 000 hemvärnssoldater

Skillnaden mellan ett hemvärn på 30000 eller 15000 är mycket omfattande om principerna i
enlighet med ”Hv efter 2004” skall vara styrande. Utredningen har kommit till slutsatsen att
ett hemvärn omfattande 15000 hemvärnssoldater med en tydlig inriktning mot insatsförmåga
inte kan vidmakthållas över landet enligt dagens principer. Ett sådant vägval leder snarare till
att all utbildning bör ske vid utbildningsförbanden och att uttagning och rekrytering måste
utgå från ett mera tydligt kontraktsförfarande där FM och individen har reglerade förpliktel-
ser.

Om numerären15 000 hemvärnssoldater gäller måste det övervägas om hemvärnsbataljoner
skall utgå och högsta ledningsnivån är hemvärnskompani omfattande en organisation om 75 st
insatskomp om 4 plutoner om 40 man (kompledningen ca 40 man). Totalt bedöms cirka 300
hemvärninsatsplutoner kunna organiseras. Huruvida alla av dagens avtalsorganisationer  skall
finnas kvar i denna organisation måste analyseras ytterligare men behoven torde bli mindre än
idag. Med mera rationella upptagningsområden skulle en framtida MD/Utbildningsgrupp
erhålla ett ansvar för 2-3 hemvärnskompanier. Detta bedöms inte vara rationellt och kostnads-
effektivt. Antalet grupper samt personalramarna torde kunna reduceras kraftigt Gruppens per-
sonal kommer sannolikt ha en viktig roll vad avser bemanning av kompaniledning mm. efter-
som bataljonsnivån bedöms utgå. Utbildningssystemet bör utgå från årligen obligatorisk ut-
bildning om 7-10 dagar som genomförs vid förband med ersättningar enligt SGI (betald ut-
bildning som kompensation för förlorad arbetsinkomst). Frågan om frivillighet kontra plikt
måste också analyseras ytterligare i detta alternativ.

En annan slutsats är att denna utbildning bara bör ske vid kvarvarande utbildningsförband
eftersom verksamheten blir relativt omfattande och kräver stöd av moderna utbildningsanord-
ningar och specialister.
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Utredningens uppfattning är att detta alternativ inte skall värderas ytterligare utöver ovanstå-
ende konsekvensbeskrivning då det innebär en total förändrad syn på hur frivilligheten skall
utnyttjas. Framkommer det nya krav på att fördjupa konsekvenser av detta alternativ bör det
ske i särskild ordning.

5.1.3 Slutsatser
Ovanstående resonemang leder till följande slutsatser som ligger till grund för olika över-
väganden om hur utbildningssystemet för hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna kan
förändras:

� Nytt utbildningssystem för hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna som utgår
från att dagens MD-grupp omorganiseras till rena utbildningsgrupper utan någon form
av territoriell uppgift.

� Utgångspunkt för alternativutformning är ett hemvärn omfattande 30000 och en 50 %
reducering av stödet till frivilligorganisationerna.

� Insatskompanieroch insatsplutoner är en efterfrågad förmåga för att kunna lösa före-
lagda uppgifter inom ramen för TI bas och TI säk i kommande strukturer.

� Styrande principer för att organisera dessa förband utgår i allt väsentligt från utred-
ningen och ÖB beslut våren 2003 ”Hv efter 2004”

� Utbildningen av dessa förband bör ske över hela landet men skall utgå från en mera
långsiktig syn vad som är möjligt att utbilda utifrån vplvolymer och var de vpl är ut-
tagna.

� Utifrån operativa skäl är behovet av insatsplutoner störst i STOCKHOLM och Mellan-
Sverige

� En reducering av nuvarande uppgifter inom den territoriella vht ger möjligheter till
personalreduceringar.

� En anpassning till mindre volym och framtida upptagningsområden ger också möjlig-
heter till reduceringar. Vissa grupper kan sammanföras och vissa  grupper kan utgå.

� Storleken på reduceringar är en fråga om vilken kvalitet som skall uppnås.
� Föreslagna alternativ skall vara möjliga att vara underställda C MD eller C förband.
� En organisationsstyrka på 15 000 förutsätter ett annat utbildningssystem där insatsför-

banden utbildas vid utbildningsförband i någon form av återkommande RU-
utbildning.

5.2 Beskrivning av ett ”referensalternativ” från dagens system

5.2.1 Allmänt

Som underlag för utredning redovisas ekonomiska beräkningar för en ”medel/typ-MD-
grupp”. Spännvidden på organisation, uppgifter och därmed ekonomi är stor inom befintlig
organisation. Detta gör att redovisade beräkningar skall ses som en minsta gemensamma
nämnare för en MD-grupp inom dagens organisation. Kostnader bygger på inhämtat underlag
från MD S, M och N.
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5.2.2            Beräkningsgrund

Beräkningarna bygger påföljande grundvärden:
� 11 st YO och 2 st civilanställda,
� utbildningsansvaret är 2200 hemvärnssoldater ( inklusive avtalspersonal)
� övrigt stöd till frivilligorganisationerna ingår i utbildningsomfånget,
� stöd från FMLOG och resurser för infrastruktur till bemanning och utbildningsomfånget.

Följande rubriker, med kostnader beskriver den verksamhet som genomförs vid en MD-grupp
enligt ovan.
Rubrik Omfattning Kostnader to-

talt
Personal Kostnaderna avser grundlön inkl LKP. Kostnader för lönetillägg

ingår som en del i utbildningskostnaderna. 11 YO x 510 kkr, 2
civ x 430 kkr

6470 kkr

Utbildning Avser samtliga kostnader relaterade till planering, genomförande
och uppföljning av utbildningsverksamheten vid en MD-grupp.
Dessa kostnader är 4000 kkr. Därutöver ingår befattningspenning
och utbildningspremier om 2500 kkr.
I dessa kostnader ingår ca 1000 kkr för stöd till frivilliga försvar-
sorg.

6500 kkr

Mtrl Kostnaderna avser mtrlutnyttjande i bruk, förrådshantering och
övrigt stöd inkl FMLOG.

4000 kkr

Hyreskostnader Kostnaderna avser hyra av administrativa lokaler, kaserner/logi,
förråd, hemvärnslokaler/gårdar och utbildningsanordningar.

2200 kkr

ADM Kostnaderna avser administrativ service tex porto, kopiering,
ledning mm.

500 kkr

Territoriell
verksamhet

Kostnaderna avser MD-gruppens del i MD territoriella verksam-
het såsom resor vid samverkan, deltagande i möten, mobiliser-
ings- och försvarsplanläggning.

100 kkr

Summa 19770 kkr
MD - grupper som stödjer kursgårdar budgeterar årligen 275 – 500´ för övningsberoende
kostnader transporter, materiel mm. Dessutom stödjer grupperna verksamheten med 0,5 per-
sonår för kursgårdar med mindre verksamhet och med 1 personår för kursgårdar med mer
omfattande verksamhet. Detta stöd skall ej vara dimensionerande för MD-grupp utan bekostas
av berörda frivilligorganisationer.

5.3 Alternativövervägande

Som tidigare redovisats kan utbildning av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna i
princip bara ske under 2 huvudmän, C MD eller  C förband. Utgångspunkten för övervägande
skall vara ett mindre hemvärn omfattande en organisationsstyrka om 30 000 soldater men med
mera kvalificerade uppgifter och där kraftsamling skall ske till insatsförmåga. En styrka på
30 000 soldater motsvarar en krigsorganisation på ca 60 hemvärnsbataljoner innehållande 180
hemvärnskompanier, 540 hemvärnsplutoner och 180 hemvärninsatsplutoner.
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I syfte att innehålla ett reduceringsmål om 20 %  har följande utgångsvärden utnyttjats som
dimensionerande förbandsvolym inom grupps område:

� 2 st hv- bat 1000 – 1200 man
� Insatskompledning
� 3 – 5 insatsplutoner
� MD-flyggrp
� Reducerat stöd till frivilligorganisationerna

Rent principiellt kan reducering av personal och kostnader ske genom att;
� Lägga ned grupper varvid gruppens verksamhet övertas av annan grupp
� Sammanföra en eller flera gruppers verksamhet i annan organisationsform
� Minska gruppens verksamhet
� Överföra verksamheten under annan ledningsstruktur

Ett införande av ett förändrat utbildningssystem måste ta hänsyn till möjligheterna att genom-
föra en kvalitativ utbildning med tillgång till skjut- och övningsfält och att rekrytering av sol-
dater och frivilliga är möjlig så att slagkraftiga förband har förutsättningar att kunna organise-
ras i ett längre perspektiv.

En viktig utgångspunkt för rekryteringen är tillgången på intresserade som har genomfört
värnpliktsutbildningen. En analys av Pliktverkets demografiska underlag påvisar att huvud-
delen av tänkta hemvärnsoldater kommer att finnas i storstadsområdena och Mellansverige.
Allt färre från glesbygdsområden och Sveriges inland kommer att mönstra och genomföra
värnplikt En uppskattning av möjlig organisationsstyrka över landet redovisas i bilaga 2. Flera
större områden och län har idag endast 400-500 värnpliktiga som skrivs in. Statistiskt innebär
detta att 400 x koefficienten 2 = 800 man som kan rekryteras och bilda en kontinuerlig hem-
värnsorganisation. I några fall framför allt i Norrland är avstånden för långa för att rekrytera
från ett helt län. På andra platser finns det idag för många grupper inom ett landskap som inte
är rationellt utifrån den samlade verksamhetens omfattning. Kraftsamling måste ske till de
personalstarkare städerna.

Som grund för fortsatta överväganden utgår utredningen ifrån att ca 6000 hemvärnssoldater
kan organiseras inom MD N mot cirka 12 000 för vardera MD M och MD S. För MD G är det
möjligt att kunna organisera 1-(2) hemvärnsbataljoner.

Alternativutformningen bör också ta hänsyn till möjligheterna att verka över hela eller delar
av Sveriges yta för att erhålla bästa rekrytering men också förmågan att kunna sättas in med
hög beredskap när så erfordras av militära skäl eller om det avser insatser för att stödja/bistå
det civila samhället.

Alternativen måste också ta hänsyn till mindre värnpliktskullar och en utveckling där behovet
är stort att kunna rekrytera många soldater till internationell tjänst. Färre värnpliktiga ger ef-
terhand färre möjliga hemvärnsoldater. Flera soldater i internationell tjänst kan å andra sidan
ge möjligheter till att rekrytera välövade soldater till insatsplutonerna.
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Kraven på det framtida hemvärnet ställer också ökade krav på rekrytering direkt efter genom-
förd värnpliktsutbildning. Hemvärnssoldaterna är då troligtvis extra hemvärnsmän dvs. krigs-
placerade i de operativa insatsförbanden.

Kraven på det framtida hemvärnet kan också beskrivas i nedanstående faktorer:
� Bättre och modernare mtrl som bättre motsvarar den mtrl de värnpliktiga har under

GU.
� Fordonsfrågan måste lösas på ett bra sätt innan nuvarande terrängbilsgeneration utgår

2010-2012.
� Effektivare och mer realistiska övningar med högre kvalitet.
� Eventuellt tillkommer nya uppgifter som uppfattas som rekryteringsfrämjande.
� Större rekrytering i de områden som Pliktverket inskriver de vpl från. Ex storstäder

och de län som har en stor andel vpl.
� Närheten till ett utbildningsförband har stor betydelse för utbildningsbetingelserna ex

skjut- och övningsfält samt andra viktiga utbildningsanordningar.

Dimensionering av stödet till frivilliga försvarsorganisationer är också en viktig faktor som
ingår när utbildningsorganisationen värderas. En slutsats från tidigare överväganden är att
antalet avtalsbefattningar sannolikt halveras vilket medför att reduceringar kan ske. Hur fri-
villigorganisationerna uppgifter i övrigt kommer att utvecklas är oklart men utredningen fin-
ner det sannolikt att det kommer att bli färre organisationer och att medlemsutvecklingen
kommer att minska enligt den trend som har varit under många år.

Det stöd som erfordras vid utbildningsgrupp omfattar främst:
� Personlig utrustning och utbildningsmateriel, fordon, vapen
� Instruktörer
� Utbildningsanordningar och målmateriel
� Kost och logi
� Personal och materiel till kursgårdar
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I nedanstående faktaruta redovisas styrande resursbehov som legat till grund för utredningens
dimensionering av en framtida MD-/Utbildningsgrupp.
2002/03 = 57´ hemvärnsoldater, 2005/06 = 37´, 2006/07 = 30´
2006 bör antalet hemvärnsbataljoner uppgå till 60 - 100 st med vardera 3 komp med vardera 3
plutoner. Varje hemvärnsbataljon bör rekrytera ca 3 hvinsatsplutoner.

Varje MD-grp kommer att behöva utbildningsplan som innehåller
Ca 40h för en hvbat med 20h plutoner. Exempelvis en bataljonsövning om 20h och två komp-
övningar om 10h. Alternativt 2 batövningar/hvbat.

Ca 50-60h för förband med 30h plutoner. Koncept enligt ovan men där ytterligare övningar
genomförs för tillkommande förmågor (specialuppgifter).
Hvinsatsförbanden bör för att genomföra sina 60h erbjudas mellan 80-100h. Detta innebär 3-4
helgövningar inom ramen för hvinsatskompledningen. Övrig tid om så önskas bör genomföras
inom ramen för hvbat ordinarie övningar.

Förmåga att stödja frivilligutbildning i reducerad form.

5.3.1  Nedläggning av MD- grupper

Utredningens uppfattning är att flera (några) av nuvarande grupper kan läggas ner och att
verksamhet inom gruppens upptagningsområde kan övertas av annan grupp. Möjliga redu-
ceringar bedöms omfatta huvuddel av gruppens personal och administrativa byggnader. Viss
personal bedöms kunna överföras till annan grupp beroende på ökad verksamhet. Avveck-
lingsmöjligheter av byggnader måste värderas mot kvarvarande behov för hemvärnsförbanden
och frivilligorganisationerna.

Kriterier för att MD - grupp skall utgå helt;
1.Områdets storlek
2. Annan grupp kan lösa uppgiften
3.Antalet hemvärnssoldater/rekryteringskraft
4. Inga/få skyddsobjekt
5. Förmåga att personalförsörja gruppen

Utredningens uppfattning är att följande antal grupper kan utgå från dagens organisation:
MD N 2 grupper
MD M 2 grupper
MD S 2-3 grupper

En reducering av 6 grupper skulle möjliggöra reduceringar enligt nedan med utgångspunkt
från redovisad referensgrupp under 5.2

� Avveckling av 66 militära tjänster
� Avveckling av 12 civila tjänster
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� Reduktion av kostnader totalt ca 60-70 miljoner av 120 möjliga då vissa kostnader för
förrådslokaler, övningsverksamhet, ersättningar mm kvarstår för hemvärnsbanden som
leds av annan grupp.

Alternativet innebär att utbildningen kraftsamlas till områden med fortsatta rekryteringsmöj-
ligheter. Alternativet ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av hemvärnet i enlighet med
ÖB beslut hur hemvärnet skall utvecklas efter 2004. Alternativet innebär också att vissa län
inte har egen utbildningsgrupp och ingen militär närvaro finns kvar.
Alternativets nackdelar är att det ger svårigheter att upprätthålla försvarsvilja och en bred fri-
villigrörelse. Rekrytering till hemvärnet kommer att nedgå.

5.3.2 Sammanslagningar av MD - grupper

Detta alternativ är en utveckling av föregående alternativ där vissa grupper föreslås av utgå i
kombination med en princip att sammanföra grupper under en gemensam ledning där så är
möjligt. Utredningen har prövat olika alternativ där MD-grupp nära utbildningsförband över-
tar ledning och administrativt ansvar för ytterligare 1 eller 2 grupper. Detta förfarande till-
sammans med nedläggning av några grupper ger en bättre täckning över landet och bättre
möjligheter att upprätthålla kvalitet i utbildning och stöd till frivilligorganisationerna.
En kombination med avveckling och sammanslagning ger inte större reduceringar men har en
högre säkerhet att föreslagna kostnadsreduceringar kan innehållas. I samband med att ovan-
stående förändringar genomförs bör gruppera benämnas som utbildningsgrupper för att mar-
kera att detta är kärnverksamheten.

En sammanslagning i kombination med nedläggning av grupper skulle möjliggöra reducer-
ingar enligt nedan med utgångspunkt från redovisad referensgrupp under 5.2

� Avveckling av 66 militära tjänster
� Avveckling av 12 civila tjänster
� Reduktion av kostnader totalt ca 60-70 miljoner av 120 möjliga då vissa kostnader för

förrådslokaler, övningsverksamhet, ersättningar mm kvarstår för hemvärnsbanden som
leds av annan grupp.

Alternativet innebär att en MD-grupp sköter viss administration åt övriga i form av ekonomi,
PLIS, säkerhetskontroll före antagning samt materielhantering. Alternativet ger bättre möjlig-
heter till en ökad kvalitet i utbildningen genom att personalen vid två till tre grupper kan till-
sammans medverka i utbildningen av samtliga hemvärnsbataljoner inom gruppernas område.
Detta förutsätter en samordnad utbildningsplan för gruppernas samtliga hemvärnsförband
främst bataljonsövningar. Alternativet innebär att utbildningen kraftsamlas till områden med
fortsatta rekryteringsmöjligheter. Alternativet ger bättre möjligheter till bred rekrytering och
upprätthållande av ett hemvärn med större geografisk bredd. Alternativet ger goda förutsätt-
ningar för en fortsatt utveckling av hemvärnet i enlighet med ÖB beslut hur hemvärnet skall
utvecklas efter 2004.  Alternativet innebär också att vissa län inte har egen utbildningsgrupp
och ingen militär närvaro finns kvar.
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Även detta alternativ medför svårigheter att upprätthålla försvarsvilja och en bred frivilligrö-
relse. Rekrytering till hemvärnet kommer att nedgå.

Detta alternativ förordas av utredning och ligger till grund för fortsatta överväganden.

5.3.3 Överföring av utbildningsansvaret för hemvärn mm till förband

Som ett underlag för att finna möjliga reduceringar har utredningen prövat att utbildningen av
hemvärnet skall återgå till förbanden. Utredningens utgångspunkt har varit att det framtida
försvaret kommer att finnas på allt färre platser och att personalförsörjningen från kvarvaran-
de förband är en nyckelfråga för att utbildningen skall bedrivas på ett kvalitativt bra sätt. Ett
överförande av utbildning till förbanden renodlar all utbildning så att styrning, samordning
och utveckling kan ske samordnat vilket borde vara resurssnålare än dagens system.
Vid ett återinförande av utbildningsuppgiften till förbanden kan också flera befattningar ur
staberna utgå.

En farhåga är att en överföring av denna utbildning till förbanden kan medföra att hemvärns-
utbildning och stöd till frivilligorganisationerna kan komma i andra hand efter övrig utbild-
ning. Utredningen delar inte denna uppfattning.

För att pröva detta har ett antal förbandschefer tillfrågats utifrån nedanstående hypotes med
tillhörande frågor:

1. Utredningens hypotes är att förbandschef kan underställas 1-3 MD - grupper med ett ökat
personalansvar för 10-30 personer och utbildningsansvar för 2-6 hemvärnsbataljoner inom
eget län och annat län.

2. Omfånget av verksamheten i dessa grupper är avvägda mot fastställd personalram inom
respektive grupp men visst utbildningsstöd krävs vid större övningar av frivilliga instruktörer
eller befäl från utbildningsförband ( som idag).

3. Övrigt stöd i form av nedanstående faktorer kan inrymmas i nuvarande förbands verksam-
het utan krav på resurstillskott av personal;
� Ledning
� Personaltjänst
� Ekonomi och kameraltjänst
� Förnödenhetsförsörjning
� UndSäktjänst
� IT
� Krigsförbandsutveckling (KRO, IOV)
� Miljö
� Verksamhetssäkerhet

1. Verksamhetsmedel överförs utifrån ”vad det kostar idag” dvs. resurser för personal, hyra
och verksamhetsmedel mm.
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Fråga C LG C S 1 C I 5 C Ing 2 C F 4
Kan ditt förband överta ett
utbildningsuppdrag för en
eller flera grupper utifrån
ovanstående förutsättning-
ar i din organisation utan
krav på mera personal?

Ja ? Förutsätter
att dagens resuser
överförs

Ja Ja men det
krävs stöd av
resoff för att
kunna lösa
uppdraget

Ja Ja

Om ytterligare personal
krävs specificera antal,
befattningar och motiv ?

Nej Nej 1-2 personer
inom pers

Verksamhetssä-
kerhet ?

Nej

Finns det något verksam-
hetsfält där du ser problem
jag ej redovisat?

Nej Nej Ev. ökad ansvar
för säktj kräver
ökade resurser

Behov att kunna
samordna med
FVRF

Finns det områden jag ej
berört där ytterligare
reduceringar kan göras?

Nej Nej Nej Nej

Redovisa fördelar med
detta alternativ utifrån din
roll som C förband.

Tydligare
uppdrag

Bättre samord-
ning

Tydlighet Tydligare led-
ning. Underlättar
bemanning av
grupp

Tydlighet

 Redovisa nackde-
lar/farhågor med detta
alternativ utifrån din roll
som C Förband

Ökad komplexitet
Hv är en del-
mängd vid LG

En stor farhåga
är  att OPIL
skjuter ned nya
uppg utan
resurser

Ser inga Ev. territoriella
uppgifter kräver
mera resurser.

Mera komplex
verksamhet

 Om ditt förband övertar
uppgiften att genomföra
insatser inom tilldelat
område län/flera län/ delar
vilka ytterligare resurser
av personal bedömer du
krävs?

A; För att upprätta förmå-
ga till VB i ständig pass-
ning?

B: För att upprätthålla
beredningsförmåga i nu
gällande stab?

Kräver ytterligare
överväganden
För att kunna
svara

Nej Nej Nej Nej men det
krävs en orgöver-
syn för ett mera
övervägt svar

Bedömer du att andra
resurser måste tillföras
som du inte har idag som
krypterat samband, in-
satsledningsfordon osv.?

Ja Nej Nej Nej Nej

5.4         Slutsatser

En förändrad volym på hemvärnsförbanden och ett reducerat stöd till frivilliga försvarsorgani-
sationer medför att dagens antal MD-grupper kan reduceras med 6-7 grupper. Utifrån ställda
krav på morgondagens hemvärn med en profilering mot insatsplutoner och ökad kvalitet är
det utredningens slutsats är en kombination av nedläggningar och sammanslagningar av grup-
per ger bäst effekt i alla avseenden. En annan slutsats är att gruppernas fokus skall vara rikta-
de mot kärnverksamheten och inte omfatta territoriell verksamhet.
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Sker större reduceringar av bemanningen i utbildningsgrupperna är risken stor att verksam-
heten ej kan bedrivas utifrån ställda krav. Ytterligare reduceringar kan ske om utbildning  av
hemvärn mm bara kraftsamla till områden där utbildningsförband finns kvar. Utredningen
anser att detta förfarande ej bör övervägas ytterligare.

Utredningen uppfattning är också att en organisationsstyrka på 15 000 hemvärnssoldater är så
omfattande förändringar att rådande frivilligsystem bör överses i särskild ordning.

En överföring av utbildning av hemvärnet och stöd till frivilligorganisationerna till förbands-
cheferna är möjlig. Utredningens uppfattning är också att under förutsättning att avsedda
grupper överförs utan ytterligare reducering än vad utredning förslår kan detta ske utan ytter-
ligare tillskott vad avser utbildningsuppgifterna. Om förbanden också skall överta ansvaret för
att leda insatser under C OPIL ledning bör ytterligare 1-2 befattningar per förband tillkomma
för att erhålla redundans.

6. Redovisning av olika alternativ med konsekvensbeskrivning

6.1 Grunder

När det gäller eventuella förändringar av dagens MD - organisation med nuvarande ansvar
enligt FFS 2003: 9 är det ett val mellan att endera prioritera nuvarande regionala territoriella
ledning eller en övergång till att all territoriell verksamhet leds och genomförs av OPIL med
stöd av underställda förband och att all utbildning skall samordnas av  förbandschef. Att läm-
na  MD-organisationen leder till största besparingar.

Genomförd analys av morgondagens FM och dess uppgifter visar att dagens uppgifter och
verksamhetsfälten har sitt berättigande även framgent. Utredningens uppfattning är att denna
verksamhet kan genomföras endera genom att bibehålla dagens system och ansvarsförhållan-
den med MD-staber eller överföra uppgifterna till OPIL varvid idag rådande organisation med
militärdistrikt avvecklas. Utredningen har funnit att bägge dessa alternativ är genomförbara.

Ett särskilt område är den territoriella säkerhetstjänsten där utredningen bedömer att dagens
uppgifter kommer att kvarstå på minst samma nivå och där dessutom ny uppgifter bedöms
tillkomma. Relevansen av nya uppgifter och behovet av att genomföra nuvarande uppgifter på
samma ambitionsnivå i framtiden har utredningen ej kunnat belägga. Utredningen rekommen-
derar att denna senare fråga utreds ytterligare i särskild ordning.

Den övergripande frågeställningen för att välja att behålla eller avskaffa MD-staber är de
framtida kraven på regional förankring och den samverkan som bör ske mellan FM länsstyrel-
ser och landsting som en del i förberedelserna för och genomförande av insatser i fred, kris
och krig. Ett behållande av MD-nivån ger en bättre redundans och säkerhet och har också en
inbyggd potential inom ramen för anpassningsåtgärder som kan krävas vid en omvärldsför-
ändring. En annan slutsats är att omställning av FM till en ökad internationell förmåga ställer
krav på att avveckla annan verksamhet och frigöra resurser. Som tidigare redovisats är det
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också utredningens uppfattning att OPIL kan överta ansvaret för all territoriell verksamhet
och att dessa uppgifter kan genomföras med efterfrågad ambition och kvalitet.

Kommande FB innebär med stor sannolikhet att ytterligare förband kommer att lägga ned och
att tidigare operativa kopplingar var förbanden utbildas sannolikt inte alls är styrande. Denna
utveckling innebär att närvaron över ytan av FM blir mindre och geografiska skäl av närvaro
inte är lika styrande som tidigare. Kraven på FM förmåga till insatser i fred och kris är kon-
stant men förändringarna innebär att tidigare närhetsprincip inte alltid kan gälla. Avstånden
mellan garnisonsorter kommer att öka betydligt. Betydelsen av att sammanhålla och samordna
dessa resurser kommer sannolikt att kräva ett centralt perspektiv för att bästa samordning skall
kunna ske.

Kraven på samordning med det civila samhället för att bistå vid räddningstjänst eller större
katastrofer kan lösas endera regionalt eller centralt. En regional närvaro underlättar person-
kontakter och resursinventering. En central samordning och ledning krävs alltid vid omfattan-
de verksamheter som berör flera myndigheter. Utredningens uppfattning är att kursförändring
inom denna fråga är genomförbar men inte utan konsekvenser.

När det gäller ansvaret för genomomförande av mobilisering och samordningsansvaret för
fysisk planering som åvilar MD idag är det utredningens uppfattning att dessa uppgifter skall
utgå ur MD verksamhet. Mobiliseringsansvaret bör fördelas i enlighet med genomförd mobi-
liseringsutredning och överföras till chefer för utbildningsförband. Ansvaret för den fysiska
planeringen bör överföras till FK då det ger utrymme för synergieffekter och framtida perso-
nalreduceringar.

Under utredningsarbetet har frågan om att organisera flera mindre MD-staber återkommit.
Detta alternativ studerades i föregående försvarsbeslut men dagens alternativ förordades av
flera skäl. Utredningen ser inga fördelar med att införa denna utveckling som en förändring
där nuvarande MD staber skulle utgå och deras uppgifter överföras till 6-10 förband. Utred-
ningens uppfattning är att ett sådant alternativ är sämre och ger mindre reduceringar än att
bibehålla nuvarande organisation.

Ställs fortsatta tydliga krav på regional närvaro av kvalificerad stab med områdesansvar kan
dock en sammanslagning av dagens fyra MD-staber med fyra större garnisoner vara ett fram-
komligt alternativ. En sådan utveckling skall därför värderas tillsamman med det i analysen
redovisade alternativ 2 för att säkerställa att denna möjlighet också studeras och värderas.

Utredningen kan konstatera att en organisationsstyrka om 30 000 hemvärnssoldater och en
reducering av stödet till frivilligorganisationerna medför att reduceringar i dagens utbild-
ningssystem är genomförbara och leder till personella reduceringar. Ett hemvärn som skall
omfatta en organisationsstyrka om 15 000 innebär ett helt nytt system där huvudprincipen är
att all rekrytering, utbildning och insatser utgår från kvarvarande utbildningsförband. Konse-
kvenserna är så stora att det innebär ett helt nytt system och måste utredas ytterligare för att
alla konsekvenser skall kunna belysas.
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Utredningen kan också konstatera att en lägre territoriell ambition i MD-gruppernas verksam-
het och ett mera återhållsamt synsätt i FM uppgifter att stödja/bistå samhället ger möjligheter
till personalreduceringar i samtliga MD-grupper. Utredningen föreslår också att dagens MD-
grupper mera tydligt omorganiseras till utbildningsgrupper där vissa grupper utgår och vissa
sammanförs i större enheter och att denna modell bör ligga till grund för FM förslag i den
fortsatta utvecklingen av grundorganisationen.

6.2  Alternativ MD kvar med vissa reduceringar ALT 1

Alternativet innebär att MD har ansvar för den territoriella samordningen och leder insatser
inom eget område i stort enligt dagens principer och ansvarsförhållanden. Viss reducering
genomförs av stabernas personalramar mera utifrån ett allmänt sparbeting än att tydliggöra
mätbara ambitionssänkningar. Hårdare krav ställs på att kraftsamla på huvuduppgifterna.

Utredningens förslag innebär att ansvaret för fysisk planering övergår till FK. Utredningen
förslår också att MD nuvarande roll som samordningsansvarig för mobilisering (MLA) utgår
och att förslag enligt genomförd mobiliseringsutredning 2003 genomförs. Dessa uppgifter
innebär också personalreduceringar av MD-staben.

Förslaget innebär också att MD fortsätter att leda utbildningen av hemvärn och stödet till fri-
villigorganisationerna enligt utredningens förslag. Detta innebär att flera grupper utgår och att
sammanslagningar sker av andra grupper. Förslaget innebär också att grupperna omstrukture-
ras till rena utbildningsgrupper utan territoriella uppgifter.

Utredning förslår att MD G och P 18 verksamhet samordnas och att MD G utgår som egen
organisationsenhet. Motivet för detta är att verksamheten ej motiverar en särskild territoriell
stab och att utbildningsverksamheten kan samordnas bättre under en chefs ledning.

Styrkan med detta alternativ är att en tydlig regional ledning, insatsförmåga och närvaro upp-
rätthålls i en period av större omställningar och nedläggningar.  Den samverkan som byggts
upp sedan 2000-07-01 med det civila samhället kan fullföljas. En regional territoriell ledning
markerar också betydelsen av att FM har ett intresse av att kunna uppträda i hela landet har
betydelse för försvarsvilja och som signaleffekt. Alternativet medför också att det finns en
inbyggd anpassningsförmåga om hotbilden skulle förändras.

Ett bibehållande av C MD som ansvarig för utbildning av hemvärn och stöd till frivilligorga-
nisationerna underlättar den pågående omställningen av hemvärnet och förändringsarbetet
inom de frivilliga försvarsorganisationerna.Dagens problem med personalförsörjning av grup-
perna kvarstår men kan åtgärdas genom tydliga bemanningsuppdrag och förbättrade dialoger
mellan berörda.



Bilaga 16 till HKV skr 2004-02-27,
23 383:62995 (BU 05/SR)     Sida

MD utredning Bilaga 1 till:
Gmj Anders Lindström HKV skr: 2004-01-29

02 324: 61339
Sida 46(54)

Utredningen uppfattar att alternativet kan ge ekonomiska reduceringar
A: Reduceringar av MD staber enligt alternativ 1 omfattande 23 tjänster
B:  Reduceringar av  MD grupperna enligt utrednings förslag omfattande 72 tjänster
Summa: Reducering med 95 militära och civila befattningar motsvarande en reducering i ett
intervall mellan 80-100 miljoner kronor.

Konsekvensbeskrivning:

� Reducering av tjänster MD stab:

– Ur vardera MD S, M och N reduceras staberna med minst 5 militära tjänster, totalt
15 militära tjänster
--Befattningar i funktionen fysisk planering överförs till FK.
– En sammanslagning mellan MD G och P 18 bedöms ge en reducering med minst 5
   militära och 3 civila tjänster.

� Reducering av tjänster MD-grupper:

Föreslaget alternativ innebär att totalt 60 militära tjänster och 12 civila tjänster kan re-
duceras varav följande reduktioner skall ske inom respektive MD:
- MD S reduceras med 22 militära och 4 civila befattningar
- MD M reduceras med 22 militära och 4 civila befattningar
- MD N reduceras med 15 militära och 3 civila befattningar
- MD G reduceras med 1 militära och 1 civil befattningar

� Bedömd total reducering av kostnader:

Utredningens uppfattning är att detta alternativ innebär en total reducering omfattande
80  militära tjänster och 15 civila tjänster, reducering av hyreskostnader X kronor samt
andra besparningar med Y kronor, Totalt möjliga reduceringar är 130-140 miljoner.
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6.3  Alternativ MD sammanslås med större Garnison  ALT 2

Alternativet innebär att MD har ansvar för den territoriella samordningen och leder insatser
inom eget område i stort enligt dagens principer och ansvarsförhållanden. För att möjliggöra
ytterligare personalreduceringar sammanförs stab och förband till en organisationsenhet. Pre-
cis som i alternativ 1 sker viss reducering av stabernas personalramar mera utifrån ett allmänt
sparbeting än att tydliggöra mätbara ambitionssänkningar. Hårdare krav ställs på att fokusera
på huvuduppgifterna. Utöver detta bör en sammanslagning ge reduceringar inom flera andra
funktioner som personal, ekonomi , utbildningssamordning , allmänt stöd och mindre lokal-
behov.

Utredningens förslag innebär också som i alternativ 1 att ansvaret för fysisk planering övergår
till FK. Utredningen förslår också att MD nuvarande roll som samordningsansvarig för mobi-
lisering (MLA) utgår och att förslag enligt genomförd mobiliseringsutredning 2003 genom-
förs. Dessa uppgifter innebär också personalreduceringar av MD-staben.

I detta alternativ förordas att utbildningsansvaret för hemvärnsförband samt stöd till frivillig-
organisationen skall överföras till chef förband. Utredningens uppfattning är att ansvarsför-
hållandet i denna fråga blir tydligare än att utbildningsansvaret ligger under C MD/Förband på
vissa plaster och under C MD på andra platser. Precis som i alternativ 1 sker reduceringar av
MD-grupperna. Detta innebär att flera grupper utgår och att sammanslagningar sker av andra
grupper. Förslaget innebär också att grupperna omstruktureras till rena utbildningsgrupper
utan territoriella uppgifter.

Styrkan med detta alternativ är att en tydlig regional ledning, insatsförmåga och närvaro upp-
rätthålls i en period av större omställningar och nedläggningar.  Den samverkan som byggts
upp sedan 2000-07-01 med det civila samhället kan fullföljas. En regional territoriell ledning
markerar också betydelsen av att FM har ett intresse av att kunna uppträda i hela landet som
har betydelse för försvarsvilja och som signaleffekt. Föreslagen organisationssammanslagning
av MD stab och förband ger också möjligheter till ytterligare personalreduceringar och redu-
cering av stabslokaler.

Ett återinförande av ansvaret för utbildningen av hemvärn och stödet till frivilligorganisatio-
nerna till förbanden ger större säkerhet i förmågan att bemanna i förbandet ingående utbild-
ningsgrupper. Det ger också bättre möjligheter till rekrytering av frivilliga blivande hem-
värnssoldater ur åldersklassen. De ökade kraven på kvalificerad utbildning av hemvärnsför-
banden kan också lättare samordnas med övrig utbildningsverksamhet under respektive för-
bandschef. Utredningen ser också fördelen att C MD har en tydligare roll som kravställare
eftersom ansvaret för regionala territoriella verksamheten kvarstår. Föreslagen utveckling
underlättar också verksamhetsledningen eftersom rollspelen blir tydligare.
Alternativet är också genomförbart med ett bibehållande av C MD som ansvarig för utbild-
ning av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna.
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Utredningen uppfattar att alternativ kan ge ekonomiska reduceringar
A: Reduceringar av MD staber enligt alternativ 1 omfattande 23 tjänster
B:  Reduceringar av  MD grupperna enligt utrednings förslag omfattande 72 tjänster
C: Reduceringar genom samordning av MD stab och Garnison omfattande 30 tjänster
Summa: Reducering med 125 militära och civila befattningar motsvarande en reducering om
110-140 miljoner.

Konsekvensbeskrivning av alternativ 2:

� Reducering av tjänster MD stab:

– Ur vardera MD S, M och N reduceras staberna med minst 5 militära tjänster totalt 15
militära tjänster
– Befattningar i funktionen fysisk planering överförs till FK.
– Byte av utbildningsansvar för hemvärn mm samt sammanslagningar av    gemen-
samma funktioner medger reduceringar om minst 10 befattningar ur vardera nytt
MD/Förband summa 30 befattningar varav 10 är civila.
– En sammanslagning mellan MD G och P 18 bedöms ge en reducering med minst 5
   militära tjänster och 3 civila.

� Reducering av  MD-grupper och sammanslagningar till utbildningsgrupper:

Föreslaget alternativ innebär att totalt 60 militära tjänster och 12 civila tjänster kan re-
duceras enligt alt 1.

� Bedömd total reducering av kostnader:

Utredningens uppfattning är att detta alternativ innebär en total reducering omfattande
100  militära tjänster, 25 civila tjänster, reducering av hyreskostnader X kronor samt
andra besparningar med Y kronor, Totalt möjliga reduceringar är 150-160 miljoner.
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6.4  Alternativ MD utgår och verksamheten överförs till OPIL
och förband ALT 3

Alternativet innebör att C OPIL övertar allt ansvar för den territoriella verksamheten och att C
TK erhåller ansvaret för mark-, sjö- och luftterritoriet.  Chef för förband leder insatser inom
tilldelat område och genomför territoriell verksamhet efter order. För att säkerställa fortsatt
territoriell samordning i Stockholm överförs nuvarande organisation till OPIL alternativt LG.
Såväl OPIL som ATK bör förstärkas med personella resurser för att kunna öka ambition i
territoriell samverkan och insatsledning. C garnison (vissa) övertar ansvar för den territoriella
säkerhetstjänsten. Möjligheten att denna funktion leds direkt av MUST bör prövas ytterligare.

Utredningens förslag innebär också att ansvaret för fysisk planering övergår till FK. Utred-
ningen förslår också att MD nuvarande roll som samordningsansvarig för mobilisering (MLA)
utgår och att förslag enligt genomförd mobiliseringsutredning 2003 genomförs.

Förbandschefen övertar ansvaret att leda utbildningen av hemvärn och stödet till frivilligorga-
nisationerna enligt utrednings förslag. Detta innebär att flera grupper utgår och att samman-
slagningar sker av andra grupper. Förslaget innebär också att grupperna omstruktureras till
rena utbildningsgrupper utan territoriella uppgifter. Möjligheterna till en förbättrad beman-
ning av grupper och rekrytering till hemvärnsförbanden förbättras i detta alternativ då denna
verksamhet ingår i förbandens uppgifter.

Detta alternativ innebär att en ledningsnivå utgår och att OPIL erhåller ett odelat ansvar för
planering och ledning av insatser såväl internationellt som nationellt. En annan konsekvens är
att ambitionsnivån i den nationella territoriella verksamheten nedgår och prioritering sker i
första hand till bred samverkan på central nivå. Genom att förbanden har utbildningsansvar
för insatsförband och hemvärnsförband och leder insatser med dessa ges ett tydligt ansvar.

Alternativet innebär en stor omställning i den regionala samverkan och en risk för ökad cent-
ralisering. Avvecklingen av en ledningsnivå innebär en sämre anpassningsförmåga vid ett
förändrat omvärldsläge som ställer krav på en mera omfattande nationell försvarsplanering.
Ett byte av huvudman för hemvärnsutbildning och stöd till frivilligorganisationer kan också
påverka intresset att engagera sig i FM verksamhet.

Alternativet ger de största ekonomiska besparingarna eftersom dagens MD-staber utgår.
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Konsekvensbeskrivning av alternativ 3:

� Reducering av tjänster MD stab:
4 staber utgår enligt nedanstående översiktsberäkning
MD staber enligt ram 175 tjänster varav kvar/överförs 60 tjänster vilket medför en
möjlig reducering om 115 tjänster:
-J2 funktionen med 30 stycken tjänster
-överföring till OPIL och ATK med 10 tjänster
-överföring av resurser för regional samverkan i Stockholm och vissa prioriterade
länsstyrelser 20 tjänster

� Reducering av tjänster MD-grupper:

Föreslaget alternativ innebär att totalt 60 militära tjänster och 12 civila tjänster kan re-
duceras enligt alt 1.

� Utökning av tjänster vid OPIL, ATK och Förband
1. OPIL bör förstärkas för central samverkan med 5 tjänster
2. Stockholmsavdelningen bibehålls och underställs OPIL/ C LG
3. Behov av regional utflyttad del Göteborg och Malmö?
4. ATK bör förstärkas med en nationell insatsdesk med 5 tjänster
5. J2 ur samtliga MD underställs OPIL/C Garnison
6. Garnison/förband bör förstärkas med 1-2 tjänster för insatsledning, mobilisering

mm(övervägs ytterligare )
7. Funktionen fysisk planering överförs till FK med nuvarande personal

� Bedömd total reducering av kostnader:

Utredningens uppfattning är att detta alternativ innebär en total reducering omfattande
ca 185 tjänster varav huvuddelen är militära tjänster.  Totalt möjliga reduceringar åter-
finns inom ett intervall omfattande 230-250 miljoner. Detta alternativ kräver fortsatta
överväganden och analyser för att dels identifiera såväl personella reduceringar som
andra dels för att analysera alla konsekvenser fullt ut.
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7. Sammanfattning och förslag
7.1 Allmänt
Utgångspunkten för genomförd översyn av MD - organisationen med tillhörande uppgifter är
att föreslå förändringar som medför att verksamheten kan genomföras med oförändrad eller
lägre ambition och med mindre resursbehov som ger besparingar på 20 %. En strävan har
varit att definiera och tydliggöra uppgifter som kan utgå eller tydligt påpeka vilken verksam-
het som kan genomföras med lägre ambitionsnivå. Utredningen har i sina överväganden kraft-
samlat till överväganden och förändringar främst inom verksamhetsfälten hemvärnsutbildning
och ambitionsnivån av den regionala territoriella verksamheten. Som en del i utredningsun-
derlagsinhämtning har nedanstående remissfrågeställningar remitterats till beröra intressenter:

1. Är föreslagen utveckling och förändring av MD-grupper till utbild-
ningsgrupper med uppgift att utbilda hemvärn med en organisations-
styrka om 30 000 och stödja frivilligorganisationer med en reducerad
personalram rimliga och genomförbara?
Om ej, redovisa förslag till andra åtgärder som ger samma eller bättre
resultat?

2. Är förslaget alternativ 1 som redovisas under punkten 6.1 genomför-
bart? Är beskrivna konsekvenser och ekonomiska besparingar rätt
återgivna och genomförbara? Om ej, redovisa avvikelser och förslag
till förbättringar.

3. Är förslaget alternativ 2 som redovisas under punkten 6.2 genomför-
bart? Är beskrivna konsekvenser och ekonomiska besparingar rätt
återgivna och genomförbara? Om ej , redovisa avvikelser och förslag
till förbättringar.

4. Är förslaget alternativ 3 som redovisas under punkten 6.3 genomför-
bart? Är beskrivna konsekvenser och ekonomiska  besparingar rätt
återgivna och genomförbara? Om ej , redovisa avvikelser och förslag
till förbättringar.

5. Utredning föreslår att  MD nuvarande ansvar i mobilisering skall
förändras enligt tidigare genomförd utredning. Utredning förslår
också att ansvaret för fysisk planering skall överföras till Fastighets-
kontoren.
Delar ni utredningens förslag? Om ej , redovisa avvikelser och för-
slag till förbättringar.

6. Redovisa vilket alternativ ni förordar med motivering?
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7.2 Remissvar

Föreslagna förändringar av dagens MD-grupper med en reduceringar av några grupper och
sammanslagning av några har ett brett stöd av samtliga remissvar. En omorganisation från
MD-grupp med en tydlig territoriell roll till rena utbildningsgrupper delas inte av alla och
såväl MD S som MD N lyfter fram vikten  av att den territoriella verksamheten vidmakthålls.
Utredningen har också i alternativ 2 och 3 förslagit att ansvaret för utbildningen av hemvärn
och stöd till frivilligorganisationerna överförs från C MD till förbandscheferna. Flera remiss-
instanser förordar detta men såväl MD S, MD M och MD N lyfter fram fördelarna med ett
oförändrat ansvar.

Av redovisade sammanslagna alternativ förordar MD S, MD M och MD N alternativ 1 men
ser alternativ 2 som genomförbart. Däremot förordas inte en sammanslagning av MD och
Förband då detta ger upphov till en otydlighet i verksamhetens ledning och samordning. Sam-
ordningseffekterna kan uppnås genom bättre samordning av de gemensamma stödfunktioner-
na inom garnisonsorten. Ingen remissinstans med undantag för MD G förordar alternativ 3
men flera anser alternativet genomförbart även om konsekvenserna vad avser den territoriella
verksamheten behöver analyseras vidare. C OPIL förordar ett utvecklat alternativ 2 där ansva-
ret för insatser utgår från MD till OPIL i sin helhet.

Samtliga remissinsatser delar utredningens förslag att det mobiliseringsledningsansvar som
åvilar MD idag bör utgå och att ett förändrat synsätt i enlighet med genomförd mobiliserings-
utredning skall genomföras.

Synen på ansvarsfrågan för den fysiska planeringen ger en splittrad bild med fördelar och
nackdelar för såväl ett bibehållande av detta ansvar under C MD eller att flytta ansvaret till
central nivå eller som utredningen förslår till FK.

Flera av remissvaren uppmärksammande att utredningen ej omfattat den frivilligutbildning
som sker inom flygstridskrafterna. Detta är riktigt då utredningen har bedömt att dagens om-
fattning av verksamheten är under översyn i en annan utredning som berör omfattningen av
kommande frivillighet stort i morgondagens FM. Utredningen kan dock mera generellt kon-
statera att nuvarande resurser kan reduceras men att denna översyn förutsätts ske av flygva-
peninspektören.

7.3 Förordande av alternativ- att genomföra 2005-01-01

Utredningens uppfattning är att alla redovisade alternativ är genomförbara. Ett genomförande
av alternativ 3 ger största besparingar men kräver också omfattande förändringar i synen på
den territoriella verksamheten.

Utredningen förordar en utveckling av MD-organisationen enligt alternativ 2 innebärande:

Att C MD leder den territoriella verksamheten och insatser inom militärdistriktet
Att C MD leder den territoriella säkerhetstjänsten inom militärdistriktet
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Att C MD leder den fysiska planeringen inom militärdistriktet

Att C MD nuvarande roll som C MLA utgår och att mobiliseringsansvaret för förband i för-
bandsgrupp 1 i sin helhet åvilar berörd förbandschef.

Att ansvaret för utbildning av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna övergår från C
MD till förbandscheferna

Att MD-grupperna omorganiseras till utbildningsgrupper och att reduceringar av antalet grup-
per genom nedläggningar och sammanslagningar sker enligt utrednings förslag

Att MD-staberna reduceras med vardera minst 15 befattningar varav 5 är civila tjänster och att
översyn genomförs över hur ytterligare reduceringar kan ske genom samordning av alla
stabs/stödfunktioner på aktuell plats. Denna gemensamma funktion bör lyda under antingen C
distriktsstab eller C garnison.

Vidare förslås att MD G utgår och att verksamheten överförs till P 18 varav minst 5 miltära
och 3 civila tjänster utgår.

7.4 Förordande av andra åtgärder

Utredningen förordar en översyn över säkerhetsfunktionen i vid bemärkelse för att pröva
möjligheter till förändrad ambition som kan ge personalreduceringar men också möjligheten
till att verksamheten kan ledas på annat sätt än rådande.

Utredningen förslår också att en översyn sker av alternativ 3 under försvarsbeslutsperioden
utifrån hur kraven och behoven av totalförsvarssamverkan förändras som en konsekvens av
försvarsberedningen planerade rapport våren 2005 som avses omfatta en mera övergripande
syn på samhällets sårbarhet och olika myndigheters ansvar.

7.5 Ekonomiska konsekvenser

Föreslagit alternativ medger en ekonomisk reducering med minst 155 miljoner (se bilaga 2).

Utöver detta tillkommer ytterligare reduceringar när förordat alternativ omsätts i en grundor-
ganisationshypotes som ger underlag för mera exakta konsekvenser för hyresreducering och
konsekvenser för FMLOG. Osäkerheterna består av vilka och hur många byggnader, övnings-
fält, förrådslokaler mm som kan lämnas eller avvecklas. Viss reduceringar av FMLOG perso-
nal kan också föreligga i förhållande till minskade volymer när detaljövarväganden sker.

Därutöver kan FM ställningstagande till framtida ambition och omfattning av verksamheten i
frivilligorganisationerna innebära ytterligare reducering av kostnaderna genom ett reducerat
behov av stöd till denna verksamhet. Denna verksamhet utres i särskild ordning.
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 Beräkningen utgår från följande faktorer:
- En reducering av antal grupper genom sammanslagningar och att verksamhetens volym
minskar från drygt 50.000 till 30.000 hemvärnsoldater.
- En reducering av stabsofficerare och civila befattningar i samtliga MD-staber med tillhöran-
de verksamheter.

7.6 Motiv för föreslagna förändringar

Motiven för att C MD med militärdistriktsstab skall utvecklas enligt föreslaget alternativ är
kraven på en regional samordning av den territoriella verksamheten och säkerhetstjänsten.
Syftet med denna samverkan och samordning har främst sitt fokus i den fredstida samord-
ningen för att stödja och bistå andra myndigheter med räddningstjänst och andra åtgärder för
att stärka samhällets förmåga att hantera olika former av kriser. Den kunskap och nätverk som
på detta sätt etableras och underhålls är också en viktig förutsättning för att kunna utnyttja
andra myndigheters kompetenser för att kunna stödja FM på bästa sätt vid våra insatser i fred
,kris och krig. Utöver detta är signaleffekten av en tydlig regional ledningsnivå ej att under-
skatta så länge det fortfarande finns ett behov av totalförsvarssamverkan på regional nivå i
någon form. Utredningen har övervägt att överföra insatsledningen till OPIL men anser att en
sedan åtgärd blir kontraproduktiv då kvarvarande verksamhetsfält blir otydliga.

Ett överförande av utbildningsansvaret av hemvärn och stöd till frivilligorganisationerna till
förbandscheferna ger bättre möjligheter till personalförsörjning av grupperna och bättre möj-
ligheter till att påverka värnplitiga att rekryteras i samband med grundutbildning eller interna-
tionell tjänst. En överföring av utbildningsansvaret ger också bättre möjligheter att samordna
förbandets utbildningsresurser i vid bemärkelse med syfte att uppnå en rationell utbildning
med högre kvalitet.

MD G föreslås utgå och verksamheten inordnas under C P18 med motiven att verksamhetens
omfattning ej motiverar två olika förband.

Ansvaret för den fysiks planeringen kan flyttas till såväl central nivå som FK. I alternativ 2
där C MD har ett tydligt regionalt ansvar bör den fysiska planeringen vara kvar eftersom bästa
samordningseffekt uppnås.

7.7 Övrigt

Samordning med utredning central ledning är genomförd löpande och förordat alternativ är
koordinerat med nämnda utredning.

Underlag för olika beräkningar redovisas i särskild bilaga som överlämnas med 1 ex till var-
dera STRA och GRO.



HÖGKVARTERET

Ekonomisk bedömning av
Alt 1

• Krigsförband
– 50´�30´hvsold ca 40% red.
– 130 hvbat �60 hvbat ca 50% red.

» Ersättningar idag 130 milj.  40%                                 - 48 mkr
» Utbildning .                                                                       0 mkr
» Stöd FMLOG och Materiel red.                                   - 14 mkr
» ANFA (50 st batförråd bort á 110´+ övr hvgård mm)                    - 6 mkr

»                                    Summa reduktion =    -  68 mkr

• MD staber och MD-grupper (3 nedlagda, 3 sammanslagna grp)

» Personal 80 yoff och 15 civ                                                         - 59 mkr
» ANFA (1milj/nedlagd grp och 0,5 milj/sammanslagen grp)              - 4,5mkr

»                                        Summa reduktioner =  - 63,5 mkr

• Driftvärn utgår                                                  - 2,4 mkr

• Reducering frivilligverksamheten med 50%    ?
»                                  Summa reduktioner =  - 2,4 mkr

»           Total reduktion Alt 1 = - 134 mkr
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HÖGKVARTERET

Hemvärnsmän

50.000 � 30.000

Driftvärn
Frivillig vht 50%

Alt 1
Yoff   - 20

Civ    - 3

Alt 2
Yoff  - 20

Civ   - 10

Alt 3
Anställda - 75

MAL
FMLOG

Ersättning 40%  - 48 mkr
Utbildning         �  0

Kro red 20%       - 14 mkr

ANFA                  -10 mkr

Yoff 60 á 510´   - 31 mkr

Civ  12 á 430´    -   5 mkr

        Tot = - 108 mkr

                - 2,4 mkr
Utredning      ?

Yoff   -20           - 20 mkr
Civ    -3               - 3 mkr

       Tot = - 23 mkr

Yoff   -20           - 15 mkr
Civ    -10           -   6 mkr

        Tot = - 21 mkr

Anställda         - 75 mkr

-134 mkr

-155 mkr

-230 mkr

?
?
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