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PLANS PLAN

Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda
redovisningar
(16 bilagor varav 4 hemliga, 16 underbilagor varav 10 hemliga)
Härmed överlämnas Försvarsmaktens budgetunderlag med förslag till verksamhet
för år 2006-2008.
I syfte att kvalitetssäkra planeringen och ge möjlighet till ökad förändringstakt
avser Försvarsmakten att den 2 maj 2005 återkomma till Regeringen med en komplettering till föreliggande underlag.
Riksdagens försvarsbeslut i december 2004 ger en tydlig inriktning för den fortsatta reformeringen av Försvarsmakten. Beslutet förstärker den tidigare inriktningen mot ett tillgängligt insatsförsvar. De internationella ambitionerna har ökats ytterligare i takt med den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Sveriges åtagande inom EU, att ta ett sammanhållande ansvar för en av de
snabbinsatsstyrkor som nu sätts upp av EU-länderna (Nordic Battle Group), innebär för Sverige ett utmanande och kvalitativt nytt steg. Åtaganden tillsammans
med andra länder påverkar därmed vår nationella försvarsmaktsplanering.
Den fortsatta försvarsmaktsutvecklingen följer en tydlig inriktning mot att skapa
ett tillgängligt insatsförsvar, men planeringen påverkas avsevärt av förändrade
ekonomiska förutsättningar. Övergången till en lägre anslagsnivå, minus tre miljarder, genomförs i snabb takt. Detta samtidigt som den internationella ambitionen
har utökats och därmed påverkar anslagfördelningen.
Andra väsentliga faktorer som påtagligt påverkar planeringen är anslagssparande,
osäkerheter kring finansieringen av den svenska delen till Nordic Battle Group,
avvecklingskostnader samt leveranser av JAS 39 till Tjeckien. Föreliggande underlag förutsätter att Försvarsmakten disponerar det betydande anslagssparande
som finns vid ingången av 2005 samt att finansieringen av det svenska bidraget till
Nordic Battle Group sker utanför, i regleringsbrevet för 2005 angivna anslagsramar. De avvecklingskostnader som är ett resultat av försvarsbeslutet 2004 samt
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leveranserna av JAS 39 till Tjeckien är kostnader som inte tillför någon egen försvarseffekt.
Som en följd av förändrade planeringsförutsättningar har flera åtgärder vidtagits.
För verksamhetsåret 2005 har tidigare beställd materiel omplanerats i stor omfattning och inom förbandsverksamheten har omfattande ambitionssänkningar gjorts.
För åren 2006-2007 tillkommer besparingar genom uppsägning av civila och officerare. Nyrekrytering av officerare kan därmed ej genomföras under de närmaste
två åren vilket försvårar möjligheterna att personalförsörja våra internationella
insatser på sikt. Under perioden är i stort sett alla möjligheter till kortsiktiga besparingar utnyttjade vilket påverkar möjligheterna att uppnå ställda förmågekrav och
att genomföra försvarsreformen.
Sammantaget innebär de förändrade planeringsförutsättningarna ett omfattande
kortsiktigt omplaneringsproblem, där konsekvenserna av besparingarna leder till
slutsatsen att den långsiktiga planeringen kräver strukturella åtgärder. Försvarsmakten ser bl a av detta skäl den pågående försvarsförvaltningsutredningen (FFU)
som en viktig del i arbetet med att finna långsiktigt stabila lösningar på planeringsproblemen.
Ett reformerat personalförsörjningssystem är en viktig förutsättning för Försvarsmaktens möjligheter att lösa ställda uppgifter. Utvecklingen av Nordic Battle
Group är en central del av vår förmåge- och kapacitetsutveckling vilket ställer
höga krav på kvalitet, beredskap och tillgänglighet. Detta innebär att förband med
soldater, sjömän och officerare måste ges en högre utbildnings- och övningsnivå
än dagens. De planerade uppsägningarna av officerare löser inte det långsiktigt
strukturella problemet i personalförsörjningen utan ett reformerat personalförsörjningssystem behöver medge rekrytering av officerare samtidigt som den totala
officersvolymen minskar. Försvarsmakten prioriterar fortsatt utvecklingen av personalförsörjningssystemet och en tidig implementering av förändringar kommer
att göras av de delar som ligger inom Försvarsmaktens arbetsgivarmandat.
Försvarsmakten avser införa det i BU 05/SR föreslagna förbandsutbildningssystemet år 2006. För att öka effekten av systemet krävs en komplettering med åtgärder som förutsätter politiska beslut. Arbetet inom detta område bör därför ske i
nära samverkan mellan Försvarsmakten och Regeringskansliet så att erforderliga
beslut, inkluderande nödvändiga författningsändringar, om ytterligare utveckling
av värnplikts- och förbandsutbildningssystemet, kan fattas snarast möjligt. Dessutom bör förbandsutbildningssystemet snarast, inom ramen för värnpliktssystemet,
vidareutvecklas för att bygga på en allt större grad av frivillighet. Systemet med
beredskapssoldater är ytterligare ett steg för att skapa större handlingsfrihet att
genomföra insatser med välutbildade soldater och sjömän.
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Materielförsörjningen är en central del i utvecklingen av en insatsorganisation med
höga krav på kvalitet och tillgänglighet. Konsekvenserna av de senaste årens utgiftstak med återkommande limiter har inneburit tvära kast i planeringsförutsättningarna på kort sikt. Det har menligt påverkat tillförsel av materiel samt motverkat den stabilitet och handlingsfrihet som erfordras för en effektiv produktion.
Insatser kopplade till terrorism är i första hand en polisiär ansvarsfråga. Försvarsmakten har emellertid resurser för att aktivt stödja polisen, men formerna och
eventuella befogenheter för militär personal behöver klarläggas och definieras.
Försvarsmakten ser det som angeläget att pågående utredning i denna fråga kommer med konkreta förslag som så snart möjligt kan omsättas i reella åtgärder.
I rådande planeringssituation behöver den fortsatta planeringsprocessen delas in i
flera steg. Försvarsmakten bedömer att den kortsiktiga omplaneringen i huvudsak
är möjlig att genomföra med nuvarande planeringsförutsättningar. Den mer långsiktiga omplaneringen behöver emellertid bygga på andra ställningstaganden avseende olika strukturella problem och i vissa vägvalsfrågor.
Försvarsmakten föreslår därför följande steg och åtgärder i det fortsatta planeringsarbetet:
-

BU 06/SR lämnas med fokus på planeringen för 2006 samt en övergripande
beskrivning av problemställningarna för 2007-2008.
BU 06/SR kompletteras 2005-05-02 med en mer utförlig planering för 2007
samt en beskrivning av problemställningarna för 2007-2008 med förslag på åtgärder.
Perspektivplaneringen avrapporteras 2005-05-15 med en beskrivning av vägvalsfrågor och strukturella problemställningar samt förslag till lösningar.
Regeringens planeringsanvisningar för BU 07/SR utarbetas i nära samverkan
med Försvarsmakten under sommaren 2005.
BU 07/SR lämnas enligt ordinarie tidsplan med Försvarsmaktens förslag till
långsiktiga lösningar och åtgärder.

En uppdelning av planeringen enligt ovan bör ge möjligheter att hantera utmaningar och osäkerheter samtidigt som förutsättningar ges att öka takten i försvarsreformen.
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Hemställan
Mot bakgrund av de förslag och motiv som redovisas i föreliggande budgetunderlag samt särskilda redovisningar hemställer Försvarsmakten om att:
− Anslagssparande för år 2004 och 2005 får disponeras av Försvarsmakten.
__

o 0 o

__

Samverkan med arbetstagarorganisationerna har genomförts jämlikt avtalet
”Samverkan för utveckling inom Försvarsmakten”. Därutöver har föreliggande
underlag tagits fram i nära samverkan med Regeringskansliet och övriga totalförsvarsmyndigheter.
Ärendets principiella inriktning har behandlats i Försvarsmaktens direktion jämlikt
23 § i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten.
Beslut i detta ärende har fattats av general Håkan Syrén. Föredragande har varit
generalmajor Claes-Göran Fant. I den slutliga beredningen har generalmajor Michael Moore, brigadgeneral Sverker Göranson, överste Anders Silwer, överstelöjtnant Rikard Askstedt, överstelöjtnant Staffan Björklund, överstelöjtnant Tommy
Henriksson, kommendörkapten Stefan Ahlberg, överstelöjtnant Hans Fälldin samt
avdelningsdirektör Jan Borling deltagit.

Håkan Syrén
Claes-Göran Fant
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Bilagor
(Hemliga bilagor insänds med HKV skr 2005-02-28, H 23 383:80536)
1. (Ö)
2. (Ö)
3. (H)
4. (H)
5. (H)
6. (Ö)
7. (Ö)
8. (Ö)
9. (Ö)
10. (Ö)
11. (Ö)
12. (Ö)
13. (Ö)
14. (H)
15. (Ö)
16. (Ö)

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) – beskrivning av
verksamhet samt därtill knutna kostnader
Bilageförteckning samt sammanställning av redovisningar enligt uppdrag i regleringsbrev
och regeringens planeringsanvisningar för BU 06
Spårbarhetsredovisning 2008, 2015 - operativa slutsatser
Insatsorganisationsöversikt 2005-2015
Beredskapssättning av insatsorganisationens förband 2005, 2008 och 2015
Protokoll från samverkansmöte med central samverkansgrupp för utveckling hos chefen
för strategiledningen i högkvarteret
Redovisning rörande ekonomi – Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008.
Osäkerheter och omstrukturerings-/avvecklingskostnader
Redovisning rörande operativ förmåga, kompetenser och funktioner
Redovisning rörande personalförsörjningsområdet
Redovisning rörande tjänstehundar samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet
Redovisning rörande militär planering och underrättelseinhämtning samt insatsorganisationens beredskap
Förslag till fortsatt bilateralt samarbete med Estland, Lettland och Litauen
Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling
Redovisning (tabeller) rörande materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling
Förteckning över i underlaget använda förkortningar, akronymer och förklaringar till dessa samt källförteckning
Sammanställning av redovisningar - enligt uppdrag i regleringsbrev och regeringens planeringsanvisningar för BU 06 - vilka redovisas vid senare tidpunkt

Underbilagor
(Hemliga underbilagor insänds med HKV skr 2005-02-28, H 23 383:80536)
6.1 (Ö)
6.2 (Ö)
6.3 (Ö)
6.4 (Ö)
8.1 (H)
8.2 (H)
8.3 (H)
8.4 (Ö)
13.1 (Ö)
14.1 (H)
14.2 (H)
14.3 (H)
14.4 (H)
14.5 (H)

OFR/O FM kommentarer till Ds-underlag BU 06
OFR/S Försvarsförbundets protokollsanteckning BU 06
SEKO Försvar synpunkter med anledning av BU 06/SR och bilaga 9
SACO Försvar synpunkter på BU 06/SR bilaga 9
Del av uppdrag 1g – Funktionsredovisning
Del av uppdrag 1g – Funktionen strid mot luftmål
Uppdrag 1c – Strategiska transporter
Del av uppdrag 1g – Övergripande beskrivning av områdesinriktad FoT
Koppling mellan FoT-områden och Försvarsmaktens funktionsindelning
Tabell – SR 35 - Planering för materielanskaffning
Tabell – SR 36 - Planering för anskaffning av anslagsfinansierade anläggningar
Tabell – SR 37 - Plan för forskning och teknikutveckling
Tabell – Förslag till bemyndiganderam
Tabell – Beställningsbemyndiganden för materielobjekt och anslagsfinansierade anläggningar
14.6 (H) Tabell – Beställningsbemyndiganden för forskning och teknikutveckling
14.7 (H) Tabell – SR 83 – Materiellt innehåll i bemyndiganderamen för 2006
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Sändlista

Öppet underlag

Regeringen (Fö)

Antal exemplar
25

Som orientering
Försvarsutskottet
Riksdagens utredningstjänst
Riksdagens revisorer
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
MD S
MD M
MD N
Samtliga förbandschefer (19 st)
FMLOG
Samtl skol- och centrachefer (14 st)
Samtl avvecklingsorganisationer (11 st)
Försvarets materielverk
Pliktverket
Försvarshögskolan
Försvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Totalförsvarets forskningsinstitut
Inspektionen för Strategiska Produkter
Överklagandenämnden för totalförsvaret
Rikspolisstyrelsen
Statskontoret
Trygghetsstiftelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Fortifikationsverket
Arbetsgivarverket
Lantmäteriverket
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Statens haverikommission
Rådet för insyn i Försvarsmakten
OFR
SACO-S
SEKO
OFR/O FM
OFR/S Försvarsförbundet
SACO Försvar
SEKO Försvar
Värnpliktsrådet

25
9
1
2
4
1
1
1
19
1
14
11
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hemliga bilagor
3, 4, 5 och 14
Hemliga underbilagor
8.2-8.3, 14.1-14.7
Exemplar nr
1-20

Hemlig underbilaga 8.1

21
22
23
24
25
26

23
-

27
28
29
-

-

Exemplar nr
1-2
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Sändlista
(forts)

Inom Högkvarteret
Som orientering
ÖB
STF ÖB
C STRA/C HKV
SAMO
STRA PLANS
PLANS PLAN
PLANS INSLED
PLANS INT
PLANS PROT
PLANS SF
PLANS Rust
STRA UTVS
SC UTVS
UTVS INRI
UTVS PerP
UTVS Sk
EKS
KANSLI
PERS
PERS Utv
PERS Arb
PERS Vill
PERS Jämli
INFO
SÄKINSP
C KRI
Stf C KRI
Ledningsinsp
KRI STAB
KRI MTRL
KRI LED PLAN
KRI LED SYST
KRI LED UTV
KRI MARK
KRI SJÖ
KRI LUFT
KRI UH
KRI VÄD
C GRO
Stf C GRO
SC GRO (ett ex avsett för Battle
Group koordinator)
GRO Fastdir

Öppet underlag

Hemlig underbilaga 8.1

Antal exemplar

Hemliga bilagor
3, 4, 5 och 14
Hemliga underbilagor
8.2-8.3, 14.1-14.7
Exemplar nr

1
1
1
1
2
12
3
3
1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
2
1
1
1
1
3
4
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
1
1
2

30
31
32
33
34
35-44
45
46-47
48
49
50
51
52
53
54-55
56
57
58
59
60
61-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-76
77-79
80-82
83-85
86
87
88
89-90

30
31
32
34
35
45
46-47
48
49
50
51
58
59
60
61
66
68
70
72
74
77
80
83
87
88
89

1

91

-

Exemplar nr
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Sändlista
(forts)

Inom Högkvarteret som ori (forts)
GRO PLAN
GRO ORG
GRO CONTR
GRO GEN
Arméinsp
GRO A
Marininsp
GRO M
Flygvapeninsp
GRO FV
Utbinsp
GRO UTB
RIKSHVCH
GRO RIKSHV
GL
GRO SJV PLAN
GRO BEM
GRO MILJÖ
GRO FRIV
CK BRB/VVK
GRO BALT
C OPIL
Stf C OPIL
SC OPIL
OPIL OPS
LedsystM
OPIL Verk
ATK
MTK
FTK
C MUST
Stf C MUST
MUST LED
MUST UNDK
MUST SÄKK
MUST Utv
JUR
REV
ÖB CONTR
Projekt PRIO
Projekt FMTM
Reserv (PLANS PLAN)
Arkivex
Totalt

Öppet underlag

Hemlig underbilaga 8.1

Antal exemplar

Hemliga bilagor
3, 4, 5 och 14
Hemliga underbilagor
8.2-8.3, 14.1-14.7
Exemplar nr

10
4
5
5
1
5
1
5
1
4
1
6
1
3
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
5
1
1
20
1
S:a 406

92-96
97-99
100
101-102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122-123
124-125
126-127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
S:a 138

92
103
104
105
106
107
108
109
110
117
118
119
128
129
133
138
S:a 46

Exemplar nr
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1.

Utgångsvärden

1.1

Budgetunderlagets innehåll och avgränsningar

Föreliggande budgetunderlag innehåller Försvarsmaktens förslag till verksamhet
och finansiering för år 2006 samt, utgående från de ekonomiska ramar som framgår av budgetpropositionen och regleringsbrev till Försvarsmakten 2005, en översiktlig beskrivning av verksamheten år 2007 och 2008. Underlaget innehåller därutöver materiel- och insatsorganisationsplaner för perioden 2006-2015 samt del av
infordrade särskilda redovisningar och uppdrag. Försvarsmaktens underlag kommer, i enlighet med Försvarsmaktens skrivelse Hemställan om senarelagd tidpunkt
för redovisning av uppdrag och särskilda redovisningar (SR) (HKV 2005-01-31,
23 383:62026), att senast 2005-05-02 kompletteras med en utvecklad planering för
verksamheten under perioden 2007-2008, eventuellt reviderade förslag till materiel- och insatsorganisationsplaner samt eventuella förslag till förändrad anslagsfördelning. Försvarsmaktens kompletterande underlag 2005-05-02 kommer därutöver
att innehålla resterande särskilda redovisningar och uppdrag i enlighet med ovan
angivna hemställan.
Försvarsmakten erhöll den 13 september 2004 direktiv för arbetet med föreliggande budgetunderlag i regeringens budgetproposition för år 2005 samt den 30 september i Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2006
(regeringsbeslut 9, 2004-09-30, Fö2004/2233/MIL). Ytterligare direktiv till Försvarsmakten i detta avseende har därefter givits i Regleringsbrev för budgetåret
2005 avseende Försvarsmakten.
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har, i samverkan med Försvarsmakten,
lagt fast att särkostnaderna för ett svenskt bidrag till EU snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group), i Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006, skall redovisas
separat och ej ingående i de ekonomiska planeringsramar för Försvarsmakten som
framgår av budgetpropositionen för år 2005 (2004/05:1, utg.omr 6).
1.2

Läget i Försvarsmakten

Den samlade bedömningen av resultatet och läget i Försvarsmakten vid utgången
av år 2004 framgår av Försvarsmaktens årsredovisning. De därvid redovisade behoven av åtgärder i förbandsverksamheten och materielförsörjningen, bl a avseende utbildnings- och övningsbehov samt fullföljande av tidigare beställda och senarelagda materielleveranser, har beaktats i föreliggande budgetunderlag.
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2.

Planeringsförutsättningar för åren 2006-2008

2.1

Allmänna förutsättningar och antaganden

Statsmakternas verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningar enligt kapitel 1,
innebär sammantaget väsentliga förändringar av de planeringsförutsättningar som
låg till grund för Försvarsmaktens inlämnade underlag i BU 05/SR. Föreliggande
budgetunderlag, samt de kompletteringar som Försvarsmakten avser att inlämna
2005-05-02, innehåller Försvarsmaktens förslag till reviderad planering mot bakgrund av dessa förändringar. Föreliggande budgetunderlag samt den komplettering
som Försvarsmakten avser att återkomma med 2005-05-02 föreslås därför utgöra
grund för statsmakternas kompletterande beslut inom ramen för bl a budgetproposition för år 2006.
2.1.1

Planeringsförutsättningar

I BU 05/SR lämnades förslag på verksamhet och anslagsfördelning i fyra olika
nivåer i enlighet med erhållna planeringsanvisningar. Inom respektive ekonomisk
nivå föreslog Försvarsmakten en successiv anpassning till nya anslagsnivåer. De
olika anslagsnivåerna bröts därefter ner till förslag på ny anslagsfördelning utgående från ställda uppgifter och ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Mot
bakgrund av regleringsbrevet för 2005 behöver dock Försvarsmakten betydligt
snabbare anpassa sig till andra anslagsnivåer än vad som låg till grund för den planering som Försvarsmakten redovisade i BU 05/SR i alla ekonomiska nivåer. Regleringsbrevet för 2005 har inte heller tagit utgångspunkt i den anslagsfördelning
som Försvarsmakten föreslog i det ekonomiska alternativ som låg till grund för
Försvarsbeslutet 2004 (FB 04). Utöver dessa förändringar av anslagsramar och
anslagsfördelning innehåller ovan angivna regleringsbrev för 2005 och FB 04 en
ökad internationell ambition i förhållande till Försvarsmaktens planering inom
ramen för BU 05/SR.
Sammantaget innebär ovan angivna planeringsförutsättningar ett omfattande omplaneringsbehov i dels ett kortsiktigt perspektiv men också behov av analys avseende strukturella förändringsbehov på längre sikt. Det omfattande omplaneringsbehov som nu föreligger, i kombination med behovet av att öka förändringstakten,
utgör grund för den hemställan som Försvarsmakten inlämnat till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Försvarsmaktens komplettering avses omfatta kompletteringar till planeringen för år 2006, en utvecklad planering för perioden 20072008 samt eventuella förslag på förändrad anslagsfördelning. Den 15 maj kommer
Försvarsmakten att redovisa perspektivplan (PerP rapport 8) som bl a avser att
belysa olika vägval samt hur vissa strukturella problem kan hanteras framgent.
Denna rapport kan därmed tillsammans med Försvarsmaktens komplettering ligga
till grund för BU 07/SR.
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Det omplaneringsbehov som nu föreligger kan principiellt beskrivas i termer av ett
kortsiktigt respektive långsiktigt omplaneringsbehov. Det kortsiktiga omplaneringsbehovet omfattar perioden t o m år 2007 medan det långsiktiga omfattar perioden därefter. I det korta perspektivet utgörs planeringsproblemet i huvudsak av
tidigare angivna skiljaktigheter, vad avser successiv anpassning till nya anslagsnivåer och därtill kopplad anslagsfördelning, mellan Försvarsmaktens planering i
BU 05/SR alternativ –3 miljarder och vad som framgår av regleringsbrevet för år
2005. Det långsiktiga planeringsproblemet hänför sig i första hand till den utökade
internationella ambition som uttrycks i FB 04 och regleringsbrevet för år 2005 och
i andra hand av strukturella förändringsbehov som förnyad ledningsutredning om
möjligt skall omhänderta. Den utökade internationella ambitionen måste hanteras i
ett mer långsiktigt perspektiv till skillnad från den mer kortsiktiga anpassningen
till ny anslagsnivå och ny anslagsfördelning.
Till ovanstående planeringsmässiga utmaningar skall därutöver läggas finansieringen av Nordic Battle Group. Försvarsmakten redovisar i föreliggande underlag
preliminära särkostnader för uppsättandet av Nordic Battle Group och avser därutöver att 2005-05-02 återkomma med ett fördjupat underlag bl a för verksamheten
2007-2008. Oaktat att Försvarsmakten erhållit anvisningar om att redovisa särkostnader för Nordic Battle Group uppsättande utanför ram, och att dess finansiering skall ske genom effektiviseringar inom övriga Totalförsvarsmyndigheter, föreligger en väsentlig planeringsmässig osäkerhet. Denna osäkerhet utgår bl a från
det multilaterala samarbete som sker inom ramen för uppsättandet av Nordic
Battle Group och vad som faller ut av de överenskommelser som har och kommer
att träffas.
De planeringsmässiga utmaningar som ovanstående beskrivning ger uttryck för
skall också ställas i relation till det faktum att Försvarsmakten, likt andra myndigheter i statsförvaltningen, kontinuerligt har behövt hantera effekterna av utgiftstaken. De utgiftsbegränsningar som ålagts Försvarsmakten har skapat ett ackumulerat anslagssparande i första hand genom förskjutningar i planerad materielanskaffning. Förutom att förskjutningarna har lett till en senarelagd materiell utveckling
av insatsorganisationen har Försvarsmakten successivt tvingats till en omfattande
omplaneringsverksamhet bl a innebärandes ambitionssänkningar inom förbandsverksamheten. Sammantaget har dessa åtgärder renderat i en väsentlig effektminskning och svårigheter att uppnå ställda förmågekrav. Föreliggande planering,
likväl som den komplettering Försvarsmakten avser att återkomma med, förutsätter att det samlade anslagssparandet kan disponeras för att finansiera föreslagen
verksamhet.
De reella möjligheter till omplanering som Försvarsmakten normalt kan utnyttja
för att hantera planeringsproblem utgörs principiellt av åtgärder inom områdena
förbandsverksamhet, insatser, materielförsörjning, personalförsörjning, insatsorganisation, förmågebredd och grundorganisation. Under nuvarande planeringsförutsättningar, som enligt ovan bl a bygger på antagandet att det ackumulerade anslagssparandet kan disponeras, är dock handlingsfriheten i detta avseende starkt
begränsad. Begränsningen utgörs bl a av gällande försvarsbeslut samt det faktum
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att flera åtgärder antingen erfordrar längre tid för att ge erforderlig effekt eller kräver statsmakternas styrningar. I realiteten har därför Försvarsmakten endast möjligheter att vidta åtgärder inom förbandsverksamheten samt materielförsörjningen
för att hantera det kortsiktiga omplaneringsbehovet. Viktigt att beakta i detta
sammanhang är att även kortsiktiga omplaneringsåtgärder, inte minst inom materielområdet, i flera fall leder till långsiktiga svårigheter att vidmakthålla en kostnadseffektiv materielförsörjning. Sammantaget underbygger ovanstående det faktum att Försvarsmaktens omedelbara omplaneringsbehov i första hand måste hanteras genom kortsiktiga åtgärder/besparingar inom förbandsverksamheten och/eller
materielförsörjningen.
2.1.2

Vidtagna och möjliga omplaneringsåtgärder

För att snabbt anpassa Försvarsmaktens planering till de nya ramar och den anslagsfördelning som framgår av FB 04 och regleringsbrevet för 2005 har Försvarsmakten tvingats till omfattande ambitionssänkningar inom såväl förbandsverksamheten som materielförsörjningen. Vad avser materielförsörjningen avser
omplaneringen i första hand omfattande förskjutningar vilket väsentligt påverkar
möjligheterna att uppnå ställda förmåge och kvalitetskrav. Inom förbandsverksamheten är redan omfattande ambitionssänkningar inplanerade 2005, t ex inställd
nivåhöjande utbildning, reducerad övningsverksamhet m m. Ytterligare åtgärder
för att anpassa verksamheten till nya ekonomiska ramar omfattar bl a uppsägningar av officerare och civila från 2005-09-01. Uppsägningar av officerare får omedelbara konsekvenser genom att nyrekryteringen under de närmaste två åren
omöjliggörs vilket kortsiktigt innebär en medveten risktagning avseende möjligheten att personalförsörja internationella insatser. Även om de omfattande uppsägningarna kortsiktigt bidrar till att hantera omplaneringsbehovet utgör dessa inte på
något sätt någon lösning för de mer långsiktigt strukturella problem som föreligger
inom personalförsörjningsområdet. Försvarsmakten har i BU 05/SR påtalat vissa
av de förändringsbehov som föreligger inom personalförsörjningsområdet och
avser i det kompletterande underlag som inlämnas 2005-05-02 att återkomma med
en delredovisning av förslag till reformeringen inom personalförsörjningsområdet.
Även om det svåra arbetet med att utveckla och reformera personalförsörjningsystemet kommer att kräva mer beredningstid avser Försvarsmakten att successivt
implementera de delar som ligger inom ramen för det mandat myndigheten själv
har att fatta beslut. I praktiken kan detta innebära att Försvarsmakten i större utsträckning nyttjar möjligheten att korttidsanställa personal (beredskapssoldater)
för att därigenom nå en högre försvarseffekt samt en lägre kostnad inom förbandsverksamheten. Sådana åtgärder kan vidare innebära att Försvarsmakten kan minska genomströmningen av värnpliktig personal i insatsorganisationen. Försvarsmakten avser, om så beslutas, att återkomma med en mer detaljerad planering i
detta avseende 2005-05-02 respektive 2005-05-15.
Väsentliga faktorer som kortsiktigt begränsar Försvarsmaktens handlingsfrihet
utgörs av planerad avveckling samt överföringen av, till Försvarsmakten beställda,
14 flygplan ur JAS 39 delserie tre till det tjeckiska flygvapnet. Såväl den planerade
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avvecklingen som överföringen av den mest moderna versionen av JAS 39 tar
väsentliga resurser i anspråk utan att vår egen försvarseffekt ökar. När det gäller
avvecklingen utgör denna emellertid en förutsättning för att långsiktigt öka Försvarsmaktens handlingsfrihet. För att bättre hantera effekterna av nödvändiga avvecklingskostnader, inte minst för förbandsverksamheten, prövar Försvarsmakten
möjligheterna att nå en mer ändamålsenlig anslagsbelastning och avser att i kompletteringen återkomma med utvecklade förslag på en sådan lösning.
Sammanfattningsvis är Försvarsmaktens möjligheter till att kortsiktigt omplanera
och anpassa verksamheten, till de förändrade ekonomiska planeringsförutsättningarna, starkt begränsade. Försvarsmakten avser därför att återkomma med en reviderad och utvecklad planering byggd på fördjupad analys och kvalitetssäkring bl a
inom de områden som redovisats ovan. För att åstadkomma en mer långsiktigt
balanserad planering erfordrar Försvarsmakten, relativt nuvarande planeringsförutsättningar, utökad handlingsfrihet bl a baserad på statsmakternas styrningar i ett
flertal avseenden. Försvarsmakten avser att i underlaget 2005-05-02 respektive
2005-05-15 redogöra för dessa strategiska vägvalsfrågor för att, utgående från
Regeringskansliets planeringsanvisningar till Försvarsmakten, kunna lämna förslag på en långsiktigt balanserad utveckling av Försvarsmakten inom ramen för
BU 07/SR.
2.2

Ekonomiska förutsättningar

Regeringens budgetproposition för år 2005, regleringsbrevet 2005 och planeringsanvisningar för perioden 2005–2007 ger följande ramar utan hänsyn till eventuella
anslagssparanden från 2004 (Mkr i G 05).
Mkr
Anslagspost 6:1:1 Förbandsverksamhet m m
Anslagspost 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser

2005

2006

2007

20 592 19 698 17 664
1 400

1 500

1 700

Summa anslag 6:1 Förbandsverksamhet och 21 992 21 198 19 364
fredsfrämjande truppinsatser
Anslagspost 6:2:1 Materiel och anläggningar
Anslagspost 6:2:3 Forskning och teknikutveckling

16 361 16 442 16 797
1 030

950

900

Summa anslag 6:2 Materiel och anläggningar 17 391 17 392 17 697
samt Forskning och teknikutveckling
Totalt anslagen 6:1 + 6:2
39 383 38 590 37 061
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Regeringens planeringsanvisning innebär att all verksamhet för organisering, utbildning, övning, beredskapshållning och insats av svenska delar av Nordic Battle
Group skall planeras i BU 06/SR.
Kostnaden för ovanstående verksamhet skall särredovisas för samtliga anslag för
respektive år men inte innehållas inom angiven ekonomisk ram.
Finansiering av svenska delar till Nordic Battle Group klarläggs av Försvarsdepartementet med stöd av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.
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3.

Inriktning för Försvarsmaktens utveckling 2006-2008

3.1

Omvärld, hot och utmaningar

De övergripande hoten mot internationell fred och säkerhet har i grunden förändrats under det senaste decenniet. Situationen präglas i vidare mening av ömsesidigt
beroende samt gränsöverskridande sårbarhet. Hoten och utmaningarna är idag till
alldeles övervägande del gemensamma. Den i slutet av 2004 publicerade FNstudien ”A more secure world” utmynnar i slutsatsen att inget land idag på egen
hand kan försvara sig mot dessa hot, utan att ett effektivt försvar bygger på gemensamma åtgärder över hela registret och med en tyngdpunkt i förebyggande
åtgärder. Rapporten ger en stark rekommendation till FN och dess medlemsländer
att kraftigt öka sina bidrag till internationella fredsfrämjande insatser.
Ett fördjupat och utvidgat europeiskt samarbete är centralt för den svenska säkerhetspolitiska utvecklingen. Genom EU:s gemensamma säkerhetsstrategi har samtliga EU-länder ställt sig bakom en samlad bedömning av de säkerhetspolitiska
hoten och en strategi för att bemöta dessa. Säkerhetsstrategin utgör en milstolpe i
det europeiska samarbetet och är en av utgångspunkterna för Försvarsmaktens
utveckling. Kraven på gemensamt ansvarstagande som följer av det svenska medlemskapet i EU är därmed en av de mest drivande faktorerna för Försvarsmaktens
utveckling. De bredare europeiska perspektiven ges därför ett tydligare genomslag
i den fortsatta reformeringen av Försvarsmakten.
Den europeiska säkerhetsstrategin understryker bland annat de mycket påtagliga
hot som utgår från storskalig terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Att
i samverkan med andra stater och internationella aktörer förebygga, föregripa och
bekämpa terrorism torde därför bli en allt viktigare uppgift, även för Försvarsmakten.
För Försvarsmakten innebär detta i närtid att fokus inriktas mot att fortsatt öka
förmågan att bidra till internationell krishantering. Försvarsmaktens strävan skall
vara att skapa en flexibel insatsförmåga som är ändamålsenlig internationellt och
som också är starkt bidragande till vår grundläggande försvarsförmåga. Det ökade
internationella engagemanget och krav på förmåga att kunna genomföra fredsframtvingande insatser medför samtidigt ökade interoperabilitetskrav.
För att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter och utgöra ett effektivt medel för genomförande av svensk säkerhetspolitik är ett fortsatt förändringsarbete i
nära samverkan med EU och Nato nödvändigt. All interoperabilitetsutveckling
skall ske i enlighet med Nato standardiseringsnormer, vilka även utgör grunden för
den militära interoperabilitetsutvecklingen inom EU.
Den nya hotbilden har alltså breddats och blivit allt mer diffus. Vid sidan av konventionella hot i begränsad omfattning har en ny oförutsägbar hotbild uppstått som
i allt större utsträckning även omfattas av icke-statliga aktörer. De hot och risker
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som skall kunna hanteras är därmed inte enbart riktade mot vårt territorium utan
kan även omfatta hot mot olika typer av samhällsfunktioner. Hoten kan innefatta
en stor bredd av åtgärder, allt från isolerade, mindre angrepp mot enskilda individer eller objekt, till nyttjande av olika former av massförstörelsevapen.
De hot och utmaningar som Försvarsmakten skall kunna möta och hantera är därmed av en sådan art att snabbt gripbara förband erfordras. I en alltmer oförutsägbar och föränderlig värld ställs det allt högre krav på snabbhet i beslutsfattning och
insats. Däremot är det under överskådlig tid mycket svårt att se mera omfattande
militära hot mot vårt land som kräver mobilisering av större förband.
3.2

Försvarsreformens mål och strategi

Överbefälhavaren har i beslut december 2004 (HKV 2004-12-17, 23 100:78621)
givit Försvarsmakten en tydligare inriktning för hur den fortsatta reformeringen
och den ökade förändringstakten skall genomföras. Målen för försvarsreformen,
samt hur Försvarsmakten avser driva det fortsatta arbetet, är beskrivet i nämnda
beslut.
3.3

Militärstrategisk inriktning

3.3.1

Grundläggande försvarsförmåga

Försvarsmaktens huvuduppgift - förmågan till väpnad strid - skall ses i olika perspektiv. Nationella insatser ställer krav på förband med hög beredskap och duglighet. Deltagande i internationella insatser ställer utöver detta dels krav på förband
med förmåga till snabbinsats, dels förband med relativt hög beredskap för insatser
med begränsad varaktighet, dels förmåga att kontinuerligt kunna bidra till långvariga insatser. Vid ett försämrat omvärldsläge skall Försvarsmakten kunna genomföra krishantering såväl nationellt som förstärka förmågan internationellt. Huvuduppgiften att kunna genomföra väpnad strid innebär också ett krav på kompetens
över tiden samt kontinuerliga satsningar på utveckling av kunskap mot nya krav
och behov.
En konsekvens av detta är att Försvarsmakten skall utveckla och vidmakthålla
insatsförband med olika beredskap. Vissa förband är placerade i beredskap för att
omedelbart eller inom kort tid (upp till 90 dagar) kunna vara tillgängliga för internationella och nationella behov. Andra förband hålls tillgängliga med beredskap
upp till ett år, för att vid försämrat omvärldsläge kunna medverka i krishantering
nationellt eller för att förstärka eller avlösa förband som satts in i internationella
operationer. Ett gemensamt krav för insatsförbanden är förmåga att verka över
hela konfliktskalan och en successivt utvecklad interoperabilitet.
För att möjliggöra att insatsförbanden kan upprätthålla eftersträvad förmåga, beredskap, tillgänglighet och insatsfrekvens, rotera och genomföra återhämtning,
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krävs ytterligare resurser i form av personal och materiel. Dessa resurser organiseras i förband utan specifika krav på beredskap.
Försvarsmakten skall, med begränsad uthållighet, kunna skydda egna prioriterade
anläggningar och verksamhet. Försvarsmakten skall även kunna ställa resurser till
förfogande för samhällets skydd mot våld, om så beslutas mot terroristhandlingar
och andra asymmetriska hot, samt i övrigt kunna bidra till samhällets samlade
förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Hemvärnet utgör härvid en viktig
komponent inom flera områden för att skapa såväl initial effekt som uthållighet
över tiden. Försvarsmakten skall ha förmåga att verka tillsammans med övriga
aktörer i samhället på såväl central, regional som lokal nivå.
För att förstärka den nationella förmågan att möta och agera mot denna vidgade
hotbild är det sannolikt att Försvarsmaktens resurser kommer att tas i anspråk i
större utsträckning än idag inom områden där samhällets resurser i övrigt är otillräckliga. Försvarsmaktens förmåga att ingripa och stödja andra myndigheter i
samband med omfattande angrepp, till exempel storskalig terrorism riktad mot
nationella intressen, behöver därför förtydligas.
I avvaktan på regeringens ställningstagande i terrorismfrågan, inskränker sig Försvarsmaktens bemyndiganden vid terroristangrepp och kriminell verksamhet i huvudsak till att skydda egen personal, materiel och anläggningar, stödja polisen
med viss materiel och transporter samt att ge stöd till samhället efter sabotageangrepp, främst med arbetskraft, transporter m m.
Kraven på Försvarsmakten att bidra till fred och stabilitet i såväl fredsbevarande
som fredsframtvingande operationer innebär att Försvarsmaktens insatsförmåga
fortsatt behöver ökas. Den inom Försvarsmakten mest prioriterade utvecklingen i
närtid är utvecklingen av snabbinsatsförmåga inom ramen för EU:s Battle Group
koncept. Väl utvecklad utgör denna förmåga likväl snabbt gripbara resurser för
nationell krishantering.
Försvarsmaktens utveckling inom ramen för ett nätverksbaserat koncept skall följa
utvecklingen inom EU och Nato. Förbanden skall medverka i utvecklingsarbetet
och verksamheten skall organiseras så att resultat successivt avtappas direkt till
insatsförbanden.
Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid skall vidmakthållas för att på lång sikt, i
händelse av allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och därav följande
successiva politiska beslut, kunna utvecklas till att möta och genomföra mer omfattande operationer.
Den dynamiska utvecklingen ställer krav på förnyelse vilket medför krav på kontinuerliga satsningar på kunskapsinhämtning, studier och demonstratorverksamhet.
Försvarsmakten måste med givna ekonomiska förutsättningar fokusera på utvecklingssatsningar inom några områden och i högre utsträckning basera utvecklingssatsningar på samverkan med andra nationer.
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3.3.2

Internationell förmåga

Försvarsmaktens förmåga att bidra till internationella insatser skall fortsatt öka
under försvarsbeslutsperioden, såväl kvantitativt som kvalitativt. Strävan är även
att vidmakthålla förband efter avslutad insats som en resurs också för nationell
krishantering. Ambitionen att bidra till internationella insatser ställer sammantaget
dimensionerande krav på personalförsörjning, materielförsörjning, förbandsutbildning, interoperabilitet, tillgänglighet samt strategisk transportförmåga. Sammantaget kommer denna inriktning att på ett avgörande sätt dimensionera Försvarsmaktens utformning, förmåga till väpnad strid på kort och medellång sikt samt förutsättningarna för fortsatt utveckling.
Försvarsmakten skall kunna bidra till att förebygga och hantera kriser samt kunna
medverka i fredsfrämjande insatser i Europa och globalt. Detta medför krav på att
kunna verka över hela skalan av uppgifter från förtroendeskapande och konfliktförebyggande åtgärder, humanitära, fredsbevarande till fredsframtvingade operationer. En konsekvens av ovanstående är att förmågan att tidigt verka i en hög hotmiljö bör föreligga vid förband och system för internationella insatser. Även om
förutsättningen för en insats indikerar låg konfliktnivå, måste förbanden kunna
hantera en eskalation av såväl hot som konfliktnivå under pågående insats.
De krav som följer av Sveriges medlemskap i EU utgör den viktigaste påverkansfaktorn för Försvarsmaktens internationalisering och internationella åtaganden.
Detta innebär att Försvarsmakten kontinuerligt måste överväga möjligheterna att
bidra inom områden där EU framställer behov. Därutöver ställs ökade krav på
kunskap, underrättelser och information om förutsättningar och lägesutveckling i
möjliga insatsområden som stöd för insatsbeslut. De multinationella staber som är
avsedda att leda kommande insatser måste kunna bemannas redan under planeringsskedet inför en insats. Dessutom behövs en kontinuerlig grundbemanning.
Statsmakternas ökade krav på Försvarsmaktens insatsförmåga i internationella
insatser innebär under försvarsbeslutsperioden behov av såväl insatsförband med
hög beredskap för insatser med begränsad varaktighet som förmåga att kontinuerligt kunna bidra till långvariga insatser samt behov av att utveckla insatsförband
tillgängliga från 2008-01-01 inom ramen för Nordic Battle Group. Utvecklingen
har betydelse inte bara för EU utan även för samarbetet med Nato och för bidrag
till FN:s fredsfrämjande insatser. Vid ett försämrat omvärldsläge skall Försvarsmakten kunna genomföra krishantering såväl nationellt som förstärka förmågan
internationellt.
EU:s kanske viktigaste ambitionsyttring i den antagna målsättningen för utveckling av militära krishanteringsresurser, utgörs av ett koncept för snabbinsats och
initial verkan i en krissituation. Syftet är att begränsa eller dämpa en kris innan
den blivit alltför omfattande. Sverige har Framework Nation-ansvar för utvecklingen av Nordic Battle Group som skall vara insatsberedd från 2008-01-01. För-
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svarsmakten skall vidare kunna stödja eget likväl som andra nationers bidrag till
EU snabbinsatsstyrka med operativa eller strategiska understödsenheter.
En grundläggande faktor för förmågeutvecklingen är möjligheterna till deltagande
i internationella övningar och fortsatt deltagande i internationella insatser. I syfte
att fortsatt utveckla förmågor relaterade till snabbinsatsstyrkan skall Försvarsmakten söka möjligheter att organisera och genomföra bilaterala och multinationella övningar i Sverige samt fortsatt överse möjligheterna att medverka i övningsverksamhet utomlands.
Interoperabilitet är en förutsättning för deltagandet i gemensam krishantering. Behovet av teknisk interoperabilitet varierar mellan olika typer av stridskrafter.
Styrande för denna utvecklingen är att ingen utveckling skall inriktas mot svenska
särlösningar. Utveckling av interoperabilitet genomförs i enlighet med Nato:s
standardiseringsdokument.
Krav på strategisk transportkapacitet accentueras i och med Sveriges åtagande som
bidragsgivare till EU snabbinsatsförmåga, där tidsförhållandena kräver att transportresurser finns tillgängliga under såväl beredskaps– som insatsperiod. Försvarsmakten kommer därför att fortsatt överväga förutsättningar för att utöka förmågan. En
redovisning av handlingsmöjligheter för att öka förmågan till strategiska transporter
framgår av redovisning av uppdrag 1c i underbilaga 8.3 (hemlig).
3.3.3

Fortsatt utveckling inom Försvarsmakten

Försvarsmaktens verksamhet fokuseras på närtida insatsförmåga.
Dimensionerande för Försvarsmaktens utveckling är att insatsförbanden är anpassade mot de krav som ställs inom ramen för internationell krishantering.
System för certifiering av förband och chefer skall fortsatt utvecklas. Produktionsresurserna skall utvecklas för att möta dessa nya krav. Detta kräver fortsatt utveckling av dagens personal- och materielförsörjningssystemen, ett anpassat utbildningssystem och en fortsatt satsning på Försvarsmaktens utvecklingsförmåga.
Materielförsörjningsstrategin skall utvecklas vidare. Målet är att öka Försvarsmaktens handlingsfrihet vad gäller beslut om materiell förnyelse. Ett utnyttjande
av olika metoder för materielanskaffning skall ge en ökad kostnadseffektivitet och
totalkostnaden för systemen blir central vid all materielanskaffning.
Försvarsmakten skall söka internationella samarbetspartner i syfte att dela kostnader och skapa förutsättningar för samarbete t ex inom ramen för övnings- och utbildningsverksamhet, vidareutveckling av system och logistik.
Ledningsorganisationen skall under försvarsbeslutsperioden minska i volym och
kostnader. Detta innebär en reduktion av HKV samt av den territoriella organisationen.

./u-bil 8.3
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Grundorganisationens reducering kommer att påverka Försvarsmakten under en
längre tid. Det är av stor betydelse för såväl den operativa effekten som trovärdigheten för Försvarsmakten att snabbt implementera det nya utbildningssystemet och
ett reformerat personalförsörjningssystem för officerare och soldater. Vidare är det
viktigt att etablera former för att rekrytera och träna kontraktsanställda beredskapssoldater/sjömän vid våra insatsförband.
Försvarsmakten skall öka det internationella samarbetet, bl a genom att bedriva bioch multilateral övningsverksamhet på svenskt territorium. Officersutbildningen
skall säkerställa kompetens på olika nivåer för att kunna planera, leda och verka i
förband och staber inom ramen för väpnad strid. Verksamheten skall i ökad utsträckning fokuseras på uppträdande i urban miljö.
De soldatintensiva insatsförbanden skall kaderorganiseras som ett steg mot att
skapa insatsförband som ej omsätts årligen utan som vidmakthålls över tiden.
Strävan skall vara att upprätta fasta kadrar för rotation mellan utbildning, beredskap, insats samt verksamhet efter insats.
Försvarsmaktens långsiktiga inriktning är att befattningar, utöver de i insatsorganisationen, skall bemannas av officerare endast i de fall officerskompetens erfordras.
3.4

Spårbarhetsöversikt

I regleringsbrev för år 2005 framgår uppgifterna till Försvarsmakten i form av
krav på operativ förmåga i olika avseenden vilket utgör grunden för Försvarsmaktens utformning.
Det samband mellan Försvarsmaktens uppgifter (I-III), krav på förmågor, delförmågor, funktioner och insatsförband som utgör grund för planeringen framgår av
spårbarhetsöversikt i bilaga 3 (hemlig).
I spårbarhetsöversikten, uppgift I och II, redovisas behov av insatsförband för att
tillgodose kravet på operativ förmåga per funktion. Tabellen visar hur antalet förband kopplas mot de operativa behoven. Vad som anges i militärstrategiska planeringsförutsättningar samt de händelser som finns i aktuella strategiska typsituationer, tillsammans med de krav som beskrivits för EU snabbinsatsförmåga, leder till
ett behov av förmågor. Dessa förmågor och delförmågor är sorterade i kolumnen
”Förmågor” vilka utgör grunden för de krav på funktioner som återfinns i kolumnen ”Krav på funktioner”.
Utifrån respektive krav på funktion återfinns de förband som skall kunna uppfylla
dessa förmågekrav. Dessa förband är sorterade i kolumn ”Förband 2008” och
”Förband 2015”. Förbanden redovisas under den funktion i vilka de bedöms
främst bidra till önskade förmågor.

./ 3
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Avseende uppgift III (behov av kompetens m m för att uppfylla krav på operativ
förmåga på längre sikt) återkommer Försvarsmakten i det kompletterande underlag som inlämnas 2005-05-02.
Regeringen har i planeringsanvisningen för utarbetande av budgetunderlaget för år
2006 uppdragit åt Försvarsmakten att redovisa den funktionsvisa utvecklingen. En
definition av vad respektive funktion omfattar, en övergripande beskrivning av
förmågeutvecklingen samt en fördjupad analys och redovisning av utvecklingen
inom respektive funktion, med spårbarhet till därmed sammanhängande materielutveckling, framgår av bilaga 8 (hemlig) samt underbilaga 8.1.
3.5

Inriktning för utveckling av insatsorganisationen

3.5.1

Allmänt

Insatsorganisationen beskrivs i föreliggande budgetunderlag indelat i förbandstyper, vars grund står att finna i tidigare program- och delprogramuppdelning och
innehåller bl a strukturer som inte längre erfordras i den nya insatsorganisationen.
Indelningen i förbandstyper skall därför överses, kopplat till pågående arbete med
utveckling av styrning och redovisning av verksamheten inom Försvarsmakten,
vilket bl a redovisats i föregående års budgetunderlag. Försvarsmakten bedömer
att en ny indelning kan redovisas i samband med budgetunderlaget för år 2007.
I detta budgetunderlag redovisad utveckling av insatsorganisationen återfinns ett
antal förbandstyper som övervägs i det fortsatta arbetet. Bland dessa kan nämnas
ledningsförband, förband för informationsoperationer och sensorförband. Dessutom övervägs i vilken utsträckning kompetens kan vidmakthållas och vidareutvecklas genom olika former av demonstratorer.
Inom ramen för den närtida utvecklingen av insatsorganisationen skall förbandsmålsättningar överses och utvecklas för att möjliggöra certifiering och validering
av krigsförband utgående från OCC-konceptet. Tillgängligheten hos förbanden i
insatsorganisationen skall förbättras, bl a genom att en större andel av personalen
skall krigsplaceras efter fullgjord grundutbildning.
3.5.2

Övergripande prioriteringar

Förbanden i insatsorganisationen prioriteras enligt den principiella stege som
framgår av nedanstående bild. Denna innebär i stort att förband för territoriell integritet och internationella insatser prioriteras före förband för nationell krishantering på längre sikt.
Att öka ambitionen avseende förmåga att bidra till internationella insatser är ett
prioriterat mål. Detta medför att ett förstärkt innehåll i anmälningar till internationella styrkeregister föreslås för att skapa en avvägd bredd av förband. Dessa skall
kunna nyttjas för såväl långvariga insatser som för insatser med kort förvarning,
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inkluderande förband för snabbinsats. Högst prioritet har härvid utvecklingen av
Nordic Battle Group, som skall vara insatsberedd från 2008-01-01.
Ambitionen i förbandsverksamhetens innehåll och den materiella förnyelsetakten i
förbanden varieras. När begränsningar av förmåga i olika avseenden måste göras
av bl a ekonomiska skäl, nyttjas stegen som vägledning för prioriteringar mellan
olika typer av verksamhet inom ramen för förbandsproduktion eller materielförsörjning.
Uppgift
III
Uppgift
II

Kunna utveckla förmåga mot nya krav
Nationell krishantering:
Ingripa på mark-, sjö-, luft- och infoarenan
Internationell krishantering:
Förstärka pågående operation, strat/op stödfunktioner.
Bidra till internationella insatser: 1 markop insats (850)
Bidra till internationella insatser: 2-3 kortvariga insatser (<250)

Uppgift
I

Hävda TI: Ledning, und/säk, und/säk-operationer, Avvisa kränkningar
Bidra till internationella insatser: 1 långvarig markop insats (850)
Bidra till internationella insatser:
Etablera snabbinsatsförmåga NBG med ledningsenhet
Hävda TI: Ledning, und/säk, incidentberedskap
Upptäcka hot och ingripa mot kränkningar

Bild utvisande ÖB priostege. Prioriteringen skall läsas nerifrån och upp för förband och system
som svarar mot i boxarna angivna krav.

3.5.3

Utvecklingsprinciper

Den fortsatta insatsförbandsutvecklingen inriktas mot att öka Försvarsmaktens
närtida operativa effekt. Syftet är att skapa omedelbart tillgängliga insatsförband
för att i ökad utsträckning kunna lösa operativa uppgifter, såväl nationellt som
internationellt. Omedelbar insatseffekt prioriteras före utveckling av operativ förmåga på längre sikt.
Insatsförbanden utvecklas mot att vara modulärt uppbyggda syftande till att nå en
sådan flexibilitet att de kan sättas samman i förbandsenheter anpassade efter aktuell uppgift.
Insatsförbandens utveckling skall ske i nära samverkan med våra samarbetspartners, främst inom EU, för att undvika nationella särlösningar. Våra högst prioriterade insatsförband skall ha en förmåga att lösa uppgifter såväl nationellt som internationellt.
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Insatsförbandens beredskap skall differentieras ytterligare. Syftet är att det skall
finnas förband eller delar av förband som är omedelbart tillgängliga, samt förband
som kan göras stridsberedda inom längre tid. Övriga delar i insatsorganisationen
(resursförband) skall inte ha krav på beredskap och förmåga att i sammansatta
förband lösa uppgifter. Förband som avslutat en insats skall personellt bibehållas
som förbandsenhet i insatsorganisationen.
3.5.4

Doktrinutveckling

Doktrinarbetet utgör en viktig grund för att ensa och optimera nyttjandet av stridskrafter, nationellt och internationellt. Det utgör vidare grunden för utveckling av
ledningsfunktionens alla delar och för insatsorganisationsutvecklingen. Doktriner
beskriver främst nuläget och den närmaste framtiden, därför krävs ett kontinuerligt
arbete med att utveckla Försvarsmaktens doktriner. Pågående och planerat doktrinarbete framgår nedan.
− Militärstrategisk doktrin 2002 ligger till grund för övrigt doktrinarbete. Revidering av denna genomförs under 2005-2006 för att anpassa doktrinen till internationaliseringen och reformeringen av Försvarsmakten.
− Doktrin för gemensamma operationer är utarbetad och kommer att fastställas
och implementeras under 2005.
− Taktiska doktriner för mark- sjö- och luftarenorna är utarbetade och kommer
att fastställas och implementeras 2005.
− Under 2006-2007 utvecklas de under 2005 fastställda doktrinerna.
− Fortsatt doktrinarbete samordnas med utarbetandet av gemensamma doktriner
inom EU samt utveckling av koncept för ledning på strategisk, operativ och
taktisk nivå inom ramen för insatser med Nordic Battle Group.
3.5.5

Konceptet nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar (NBF) är viktigt för att uppnå
försvarsreformens syften. Sverige skall följa och medverka i den internationella
utvecklingen inom området för att skapa förutsättningar för att uppnå nödvändig
interoperabilitet. Vidare skall utvecklingen ske i samverkan med civila aktörer för
att skapa förutsättningar för att militära och civila samhällsfunktioner skall kunna
utbyta information och samarbeta.
Utvecklingen av NBF-konceptet skall ske koordinerat med utvecklingen av motsvarande nätverkskoncept hos våra viktigaste samarbetspartner, främst inom EU
och Nato. Härvid skall inledda internationella samarbeten inom området fullföljas
och där så är lämpligt utökas. Utveckling av NBF-konceptet skall också bedrivas
så att Försvarsmakten fortsätter att vara en kompetent och efterfrågad internationell samarbetspartner.
Utvecklingsarbetet skall bedrivas så att vunnen kunskap snabbt kan omsättas och
tillämpas såväl inom verksamhetsledning som i insatsorganisationen. Kunskaps-
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överföring skall ske med kortare ledtider än idag. Vidare skall samordning av
verksamhetsledning och insatsledning öka.
Insatsorganisationen skall fortsatt utvecklas med NBF-konceptet som grund. Därmed är en försvarsmaktgemensam arkitektur en viktig förutsättning för samordnad
systemutveckling. Den försvarsmaktsgemensamma arkitekturen skall följa och
vidareutvecklas i takt med utvecklingen av motsvarigheten inom NATO.
3.5.6

Försvarsmaktens förslag till nytt beredskapssystem

Insatsförbanden skall kunna användas såväl nationellt som internationellt och därför redovisas en samlad syn på förbandens beredskapssättning. Genomförd översyn har resulterat i ett beredskapssystem som i vissa fall innehåller kortare beredskapstider än tidigare system för differentierad beredskap och som skiljer på beredskap för nationella och internationella insatser.
Insatsförband som behövs för att svara mot krav på omedelbar förmåga (0 till 90
dagars beredskap) prioriteras. Därutöver finns insatsförband för att kunna förstärka
såväl nationella som internationella insatser i samband med en försämrad utveckling (360 dagars beredskap).
Förband som i Försvarsmaktens tidigare planering placerats i förbandsgrupper
med lägre beredskap (överstigande 360 dagar) beredskapssätts ej. Behoven av att
över tiden ansätta tillgänglighetskrav för dessa förband blir en konsekvens av den
förbandsverksamhet och materielförsörjning m m som krävs för att upprätthålla
erforderlig förmåga och tillgänglighet vid insatsförbanden. Den faktiska tillgängligheten och förmågan som representeras av resursförbandet i fråga, kommer därmed att variera över tiden.
Med anledning av de övergripande förändringarna avseende de operativa förmågorna föreslås den nuvarande indelningen i förbandsgrupper 1-5 (Fg1-5) utgå.
Som förslag till ny indelning föreslås att de tidigare förbandsgrupperna Fg1 och Fg
2 slås samman och benämns insatsförband. Insatsförbanden utgörs av de förband
som avdelats för att lösa uppgifter inom ramen för uppgift I (territoriell integritet
och internationella insatser) och uppgift II (kris) och skall därmed ha en tillgänglighet från noll till 360 dygn.
De resurser i form av personal och materiel, som krävs för att vidmakthålla och
möjliggöra insatsförmåga, tillgänglighet och rotation av insatsförbanden benämns
resursförband och administreras i förbandstermer. Antal resursförband varierar
mellan olika förbandstyper och system med anledning av förbandstypens olika
grad av personaltäthet och dess tekniska komplexitet. Mängden resursförband avgörs av hur ofta ett insatsförband skall kunna användas internationellt, men även
av bedömd kostnadseffektivitet och tillgång på vissa gränssättande resurser, t ex
personal med nyckelkompetens.
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Utöver insatsförband och resursförband, vilket tillsammans utgör insatsorganisationen, behålls vissa kompetenser och övriga resurser som tidigare utgjorts av
förband för att lösa uppgift III (kompetens). Dessa resurser kan t ex vara demonstratorer. Volym och typer av de resurser som avdelas för kompetens avgörs bl a
av hur aktuell kompetens kan vidmakthållas och utvecklas på ett kostnadseffektivt
sätt.
Utöver insatsförband kan även de resurser som utgör kompetensbas komma att
utvecklas eller kompletteras för att vid behov kunna ianspråktas i operativa syften,
t ex vid en försämrad omvärldsutveckling. Detta får dock inte bli dimensionerande.
Insatsförband

MtrlQ och PersQ enl tidigare definition Fg 1 och 2.
Tillgänglighet, y timmar till x dygn.
Löser uppgifter nationellt och internationellt.

Resursförband

Sammanhålls i förband.
Inga tillgänglighetskrav utöver de som ställs för att
insatsförbanden skall vidmakthållas.
Beredskap kan höjas efter beslut i händelse av kris.

Kompetensresurser

Vidmakthållande av kompetens och utveckling.
Kompetenser för förband och system som inte ingår i
insatsförbanden.

Övrigt

Resurser som krävs av andra skäl än de ovan
uppräknade kategorierna.
Exempel: Exportstödsresurser

Insatsorganisation

Bild utvisande förslag till nytt beredskapssystem. Insatsförband och resursförband utgör tillsammans insatsorganisationen.

De ovan redovisade principerna för det nya beredskapssystemet har omsatts till ett
bedömt behov av beredskapssättning av insats- och resursförband i insatsorganisationen. Föreslagen beredskapssättning framgår av bilaga 5 (hemlig). Se även
avsnitt 4.2.3.
3.5.7

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle
Group)

Utveckling av Sveriges bidrag till EU:s snabbinsatsstyrka framgår av bilaga 1.
3.5.8

./5

Försvarsmaktens förslag till framtida bidrag till styrkeregister

Utvecklingen av Försvarsmaktens internationella förmåga innebär en ökning av
Sveriges förmåga att bidra till genomförande av internationella insatser i termer av
volym och typ av insatser. Utvecklingen medför även ett behov av att förändra
innehållet i Sveriges anmälningar till internationella styrkeregister, i termer av typ
av förband, beredskap och uthållighet.

./1
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Omfattningen av Försvarsmaktens internationella insatser inriktas mot förmåga att
samtidigt leda och genomföra två insatser av bataljonsstorlek eller motsvarande
och mindre förbandsenheter i ytterligare tre insatser. Förmågan omfattar både nya
insatser med relativt kort förvarning och uthålligt deltagande i långvariga operationer. Vidare bör förband anmälda till internationella styrkeregister användas i
första hand.
En av de angivna insatserna (av bataljonsstorlek) skall kunna genomföras med
mycket kort förvarning. Försvarsmakten utvecklar därför ett svenskt bidrag till en
multinationell snabbinsatsstyrka under svensk ledning som en del av EU:s snabbinsatsförmåga. Förbandet skall vara operativt senast 2008-01-01.
Innehållet i svenska bidrag till internationella styrkeregister, där bidraget till
snabbinsatsstyrkan är en viktig del, utvecklas under perioden 2005–2007 mot en
högre ambitionsnivå avseende förband, beredskapstider och uthållighet. En utgångspunkt för denna utveckling bör vara de kapacitetsmål som tagits fram
gemensamt inom EU (Headline Goal 2010). Vidare bör anmälningarna, mot bakgrund av det arbete som genomförs inom ramen för ECAP, bidra till att åtgärda de
kapacitetsbrister som gemensamt identifierats inom EU.
De anmälda förbanden skall kunna förstärka EU:s snabbinsatsförmåga men även
kunna sättas in i flera olika typer av internationella insatser, t.ex. inom ramen för
FN och andra organisationer. Förbandens beredskapsgrad varieras beroende på
omvärldsläge och nationella överväganden. Förbanden bör även kunna växla mellan att vara insatta i långvariga internationella insatser och att vara förstärkningsförband till snabbinsatsstyrkan när den är insatt. Strävan bör vara att så långt som
möjligt behålla en så stor nationell handlingsfrihet som möjligt för att åstadkomma
en rationell och efterfrågad internationell förmåga.
Slutsatserna av ovanstående inriktning är att Försvarsmakten skall öka volymen
personal som samtidigt skall kunna hållas insatta i pågående insatser. Vidare skall
Försvarsmakten utveckla och anmäla olika typer av förband till internationella
styrkeregister, dels förband som efter kort förvarning kan nyttjas för kortvariga
insatser inklusive Nordic Battle Group, dels förband som kan sättas in i långvariga
insatser efter längre tid till förfogande för förberedelser och med krav på fortlöpande rotation av aktuella förband. Såväl bland förband för kortvariga som för
långvariga insatser bör det ingå förband som representerar efterfrågade bristresurser i ett EU-perspektiv.
Nuvarande bidrag till internationella styrkeregister skall successivt anpassas till att
motsvara ovan angivna krav. Försvarsmakten föreslår därför att anmälningarna till
styrkeregister utvecklas enligt nedanstående riktlinjer under perioden 2006-2008.
Förband avsedda för Sveriges bidrag till Nordic Battle Group anmäls till EU FC
med 10 dagars beredskap under del av året då Sverige är beredskapsgivande, under övrig tid 30 dagars beredskap. Detta innebär att följande förband tillkommer i
styrkeregister, alternativt ges förändrat innehåll eller beredskap:
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−
−
−
−
−
−
−

FHQ1 med betjäningsförband,
mekaniserad bataljon med strf 90,
luftburen skvadron ur luftburen bataljon,
jägarpluton (ingår i ISTAR-kompani),
TACP2-enhet,
ammmunitionsröjningspluton ur ingenjörkompani samt
reducerat logistikkompani.

Följande förband enligt nuvarande anmälan förändras till innehåll eller utgår:
− MP-kompani reduceras till förstärkt MP-pluton (30 dagars beredskap),
− NBC-insatsstyrka utvecklas på sikt (efter 2008) till NBC-kompani (30 dagars
beredskap),
− ram för CIMIC-kompani utgår,
− stabspersonal till NORDBDE HQ utgår (delar anpassas för att ingå i Nordic
Battle Group),
− stabskompani till NORDBDE HQ utgår (delar anpassas för att ingå i Nordic
Battle Group) samt
− logistikbataljon (-) till NORDBDE utgår (delar anpassas för att ingå i Nordic
Battle Group).
Följande förband tillkommer, eller kvarstår enligt nuvarande anmälan, i styrkeregister. De kan stödja Nordic Battle Group alternativt nyttjas för långvarig/kortvarig insats, eller som efterföljande förband (follow-on force) till en insats
med Nordic Battle Group:
− ISTAR3-kompani, inklusive jägarpluton, undpluton, EW-förband och artillerilokaliseringsradargrupp (30 dagars beredskap),
− helikopterförband för sjuktransport (en operativ helikopter över tiden, 30 dagars beredskap endast under beredskapsperiod Nordic Battle Group),
− stridsvagnskompani (30 dagars beredskap, under övervägande),
− luftvärnspluton Rb 70 (30 dagars beredskap, under övervägande),
− amfibiestridsgrupp (30 dagars beredskap, under övervägande),
− mekaniserad bataljon Patgb (90 dagars beredskap),
− ingenjörkompani med EOD-förmåga (30 dagars beredskap),
− korvettförband (30 dagars beredskap),
− sjöminröjningsförband inklusive EOD-grupp SJÖ (30 dagars beredskap)
− ubåtsförband (30 dagars beredskap),
− JAS 39-förband med basförband (30 dagars beredskap),
− transportflygförband Tp 84 med basförband (30 dagars beredskap, 10 dagar
vid stöd till insats med Nordic Battle Group),
− signalspaningsflygförband S 102B (30 dagars beredskap),
1

Forces Headquarters
Tactical Air Control Party
3
Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance
2
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−
−
−
−

CIMIC4-specialister (90 dagars beredskap),
ledningsresurs (ILF) (30 dagars beredskap),
militärobservatörer (30 dagars beredskap) samt
specialförbands- (SF-)enhet (10 dagars beredskap).

Utöver anmälan till styrkeregister skall nationella stödenheter utvecklas och vidmakthållas till stöd för pågående insatser, detta innefattar bl a underrättelse- (NIC)
och logistikstödenheter (NSE, FNSU, inklusive transportresurser bl a stridsfordonstransporter och MOVCON-enheter).
Avseende införandetakt av föreslagna förändringar, föreslår Försvarsmakten att
nuvarande anmälningar till styrkeregister bibehålls under år 2006, förutom vissa
mindre förändringar som bör göras tidigt. Dessa omfattar bland annat militärpolisförbandets volym samt strukturen i den mekaniserade bataljon m m som skall utgöra grund för kärnan i Nordic Battle Group. Vidare bör Sveriges nuvarande anmälan av bidrag till nordisk brigad förändras så att delar kan nyttjas för utveckling
av de förband och enheter som skall ingå i Nordic Battle Group med stödförband.
Övriga bidrag med markstridsförband inom ramen för NORDCAPS bör avanmälas tidigt.
Övriga förslag till förändringar av anmälan till styrkeregister bör ske taktat med
bl a planeringsprocessen inom Nato/PFF-samarbetet, så att tillgång till nödvändiga
Nato-standarder genom aktuella partnerskapsmål säkerställs. Detta måste också
ske så tidigt att främst bidragen till Nordic Battle Group kan vara anmälda i tillräcklig tid före den skall vara operativ. En utgångspunkt bör vara att förbandsbidragen ingår i de partnerskapsmål för perioden 2007-2012 som skall antas i samband med PARP-processen 2005/2006.
De ovan beskrivna förslagen till anmälan är för närvarande föremål för överväganden bl a avseende beredskapstider för stridsvagnskompani, luftvärnspluton
och amfibiestridsgrupp. Försvarsmakten avser därför återkomma med fördjupade
förslag i samband med det kompletterande underlaget 2005-05-02.
3.5.9

Försvarsmaktens inriktning för utveckling av regionala ledningsorganisationen

Utredning av olika handlingsvägar avseende MD-organisationen har genomförts
med huvudsaklig inriktning att MD-organisationen skall avvecklas. Militärdistrikten utgör idag en del av Försvarsmaktens samlade förmåga vid nationell krishantering. Under året lämnar KBM5 en rapport om samhällets sårbarhet. Försvarsberedningens rapport hösten 2005 behandlar samma ämne Ur Försvarsmaktsperspektiv är det därför lämpligt att beslut om avveckling av militärdistriksorganisationen tas hösten 2005. Tidigaste avvecklingstidpunkt blir därmed årsskiftet
2005/2006. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på effektivisering av de delar
4
5

Civil-Military Co-operation
Krisberedskapsmyndigheten
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som idag tillhör militärdistriktsorganisationen och utgör stöd till förbandsproduktion samt fastighets- och anläggningsförsörjning.
3.6

Inriktning för utveckling av grundorganisationen

3.6.1

Grundorganisationen

Grundorganisationens utformning
Försvarsmakten skall anpassa och utveckla grundorganisationen mot att innehålla
den förmåga som krävs för att kunna organisera, vidmakthålla och stödja de krigsförband och resurser som ingår i insatsorganisationen. Vidare skall grundorganisationen effektivt och rationellt kunna hantera alla de åtgärder som krävs för att
utveckla, vidmakthålla eller avveckla personal, förnödenheter, anläggningar, mark
och lokaler vid förband, skolor och centra. Utvecklingen av grundorganisationen
skall leda till att driftkostnaderna successivt minskar.
Faktorer som styr grundorganisationsutvecklingen
Grundorganisationen är en förutsättning för all förmågeskapande verksamhet.
Styrande för grundorganisationsutvecklingen skall vara långsiktighet och effektivitet. Med långsiktighet avses att organisationen är hållbar i mer än en försvarsbeslutsperiod under förutsättning att likartad verksamhet genomförs. Integration av
funktioner och system utgör viktiga element i den framtida strukturen.
Långsiktigheten uppnås genom att etablissemangen bl a har förutsättningar att
klara framtida miljökrav och fysisk planering i övrigt i samhället. Vidare genom
att personal med olika kompetenser samt att övrig infrastruktur medger en viss
handlingsfrihet vid förändrad utbildningsverksamhet. Med effektivitet menas att
utbildningsplattformarna har goda utbildningsbetingelser som medger samträning
och förbättrad systemkunskap samt har möjlighet att genomföra operativa övningar. Detta uppnås genom en ökad koncentration för att bättre kunna samutnyttja
infrastrukturella investeringar, stödorganisation och kompetens. Detta skall ske
inom ramen för låga fasta kostnader (lägre relativt dagens kostnader). Med fasta
kostnader avses personalkostnader, hyror samt kostnader för administration inklusive resekostnader för anställd personal och värnpliktiga.
Inriktning
Försvarsmakten skall:
− utforma lednings- och stödorganisationen med anledning av MDorganisationens avveckling,
− utveckla och organisera ett försvarsmaktsgemensamt underhållsregemente,
− utveckla och organisera ett försvarsmaktsgemensamt ledningsregemente,
− fördela teknisk utbildning mellan Försvarsmaktens tekniska skola och arméstridskrafternas funktionsplattformar samt
− fördela verksamheter mellan Luftstridsskolan, Försvarsmaktens tekniska skola
och Upplands regemente.
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Särskild kompetens
Förmågan att genomföra väpnad strid i urban miljö skall ges hög prioritet i förbandsutbildningen. För vissa förband prioriteras förmågan att verka i subarktisk
miljö.
Nytt verksamhetsledningssystem för Försvarsmakten
Överbefälhavarens beslut Inriktning för införande av integrerat resurs- och ekonomiledningssystem i Försvarsmakten (HKV 2003-06-16, 23 250:69874) realiseras av projekt PRIO. Utvecklingen av ett försvarsmaktsgemensamt resurs- och
ekonomiledningssystem skall fortsätta och utgöra en del i utvecklingen av ett
flexibelt insatsförsvar. Projekt PRIO är sammanhållande för utvecklingsaktiviteterna.
Verksamhetsvisa faktorer som styr utvecklingen av grundorganisationen
Ledningsförband
I den fortsatta utvecklingen av Försvarsmaktens telenät- och markteleförband,
FMTM, prioriteras förmågan att stödja internationella insatser. Förutsättningar
skapas för ledning av insatsorganisationen och för stöd till viktiga samhällsfunktioner. En förutsättning är en helhetssyn avseende hög tillgänglighet, säkerhet och
rationalitet inom funktionsansvaret.Under grundutbildningen skall övning av och
samträning mellan taktisk och operativ insatsledning genomföras.
Markstridsförband
Genom det nya produktionsutlägget, se bilaga 9, och ett nytt utbildningssystem
ökar möjligheterna för markstridsförbanden att med långsiktighet och effektivitet
utbilda insatsförband med fokus på internationella insatser. Ambitionen är att
höja förmågan avseende internationella insatser i hela konfliktskalan. Under
grundutbildning skall övning och samträning av allsidigt sammansatta bataljonsstridsgrupper genomföras. Slutövning skall genomföras med behovssammansatta
insatsstyrkor och insatsledningar.
Sjöstridsförband
Nytt utbildningsystem och nytt produktionsutlägg ger tydligt fokus och goda förutsättningar att uppfylla ställda ambitionskrav i den internationella verksamheten
samt att svara mot ökade kompetenskrav föranledda av den tekniska utvecklingen.
Under grundutbildning av sjögående förband skall division/stridsgrupp vara lägsta
organisationsenhet. Under grundutbildning av amfibieförband skall övning och
samträning av en allsidigt sammansatt stridsgrupp genomföras. Vidare skall marina insatsstyrkor med i sjöstridsfunktionen samtliga ingående delfunktioner organiseras för att öva chefer och förband.
Luftstridsförband
Vid utbildning av flyg- och basförband är närhet till lämpliga övningsområden,
främst flygövningsområden, av särskild betydelse. Utveckling av internationell
förmåga av luftstridsförband i kombination med nytt flygbassystem kommer att
ställa andra tillgänglighetskrav på såväl flygbaser som övningsområden. Helikop-
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terfunktionen sammanhålls inom en flottilj med utbildningsverksamhet på flera
platser, dels för sjöoperativa uppgifter, dels för övriga operativa uppgifter.
Logistikförband
I den fortsatta utvecklingen av logistikfunktionen prioriteras förmågan för internationella insatser. För att möjliggöra detta skall logistikkonceptet grundas på modulärt uppbyggda enheter. Vidare skall logistikfunktionen inneha anpassad rörlighet och skydd för att understödja i flera riktningar och inom hela konfliktskalan.
Under grundutbildningen skall övning av och samträning mellan taktisk och operativ underhållsnivå-(förband) genomföras. En förutsättning för att kunna vidmakthålla och utveckla mark-, sjö- och luftstridsfunktionerna är tillgång till erforderligt logistikstöd.
Hemvärns- och frivillig verksamhet
Erforderlig hemvärns- och frivilligverksamhet skall ske i hela landet. Hemvärnsoch frivilligorganisationen kommer att påverkas av förändringar i MDorganisationen. Försvarsmakten återkommer avseende detta i det kompletterande
underlaget 2005-05-02.
3.6.2

Förbandsverksamhet

Inryckningsvolymer
Det reformerade utbildningssystemet innebär att inryckande värnpliktiga kommer
att variera över åren och att inryckningstidpunkterna kommer att växla mellan
höst- och vårinryckning, förutom i flottans förband. Variationen beror i huvudsak
på skillnaden mellan arméns större inryckning vid termin ett och den mindre inryckningsvolym året därpå, som blir följden av att värnpliktiga som blivit antagna
till termin tre då fortsätter sin utbildning. Sett över en treårs cykel är genomsnittet
cirka 8 300 värnpliktiga per år.
3.6.3

Utveckling av övnings- och utbildningsverksamheten

Under grundutbildningen skall övning och samträning med olika typer av förband
och enheter kunna genomföras. Övning och samträning av behovssammansatta
operativa insatsstyrkor och insatsledningar med stöd av operativa ledningsresurser
skall kunna genomföras.
Deltagande i såväl nationell, multinationell som bilateral övningsverksamhet skall
i högre grad kunna genomföras med syfte att förbättra Försvarsmaktens samlade
förmåga, även på högre konfliktnivåer. Slutövningar under förbandsövningsskedet
skall kunna genomföras med operativt sammansatta insatsstyrkor. För vissa förband som deltar i utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar skall utbildningsmålen kunna differentieras och anpassas till demonstratorverksamheten.
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3.6.4

Personalförsörjning

Planerade volymer och kompetenser 2008
Nedanstående volymer utgör planeringsgrund för beräkningar av personalkostnader.
YRKESOFFICERARE 2007-12-31 (antal individer)
Central ledning
881
RO i grundorganisationen
MD (är under utredning)
355
RO i utlandsstyrkan
Fastighetskontor
41
Utlandsstyrkan
Arméförband
3139
Tjl (FHS etc)
Marina förband
1686 1)
Tjl (studier m m)
Flygvapenförband
1830 2)
Projekt
Helikopterflottiljen
641
FMLOG
200
Skolor (MHS, FMTS,)
417
Centra
247
9437
Summa
1)

Varav 73 över ram (provturskommando och exportstöd).

2)

Varav 43 över ram (exportstöd JAS).

CIVIL PERSONAL 2007-12-31 (antal årsarbeten)
Central ledning
495
MD (är under utredning)
136
Fastighetskontor
72
Arméförband
638
Marina förband
329 1)
Flygvapenförband
669 2)
Helikopterflottiljen
111
FMLOG
3824
Skolor (MHS, FMTS,)
141
Centra
184
Summa
6599
1)
2)

Varav 17 över ram (provturskommando och exportstöd ).
Varav 1 över ram (exportstöd JAS).

50
60
350
210
286
116
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PERSONALKOSTNADER6 (Mkr)
Totalt personalkostnad (Mkr)
Yrkesofficerare7
Civil personal8
varav FMLOG

2008
8 229
4623
3 606
1 356

Rekrytering 2008
Rekrytering och kompetensutveckling av personal skall inriktas mot att säkerställa
nödvändiga kompetenser för insatsförbanden, resursförbanden samt den kompetensorganisation som skall säkerställa erforderlig kvalitet i grundutbildningen.
Åtgärder för att öka andelen kvinnliga officerare skall fortsatt ges hög prioritet.
Under 2008 avses nyanställas cirka 440 yrkesofficerare och cirka 150 reservofficerare.
Långsiktig rekryteringsvolym
Den långsiktiga rekryteringsvolymen är avhängig den slutliga utformningen av det
reformerade personalförsörjningssytemet och kan, kombinerat med strukturella
åtgärder, ge rekryteringsvolymer som avviker såväl uppåt som nedåt jämfört med
planeringen för 2008.
Värnpliktssystemet
Nytt förbandsutbildningssystem för värnpliktiga ligger till grund för denna planering, detta innebär att nya in- och utryckningstider gäller. Tjänstgöringstidernas
längd är för huvuddelen 330 dagar.
Det nya förbandsutbildningssystemet för värnpliktiga framgår av bilaga 9.

6

Med direkta personalkostnader åsyftar Försvarsmakten de kostnader som rör lönen i olika former,
med andra ord; grundlön, fasta lönetillägg, samt avvecklingskostnader. Försvarsmakten följer även
upp och prognosticerar lönekostnader på följande konton: Bidrag från AMV/AMS/LAN, retroaktiv
lön, innevarande budgetår militär och civil, engångsbelopp personalavveckling, skattefri kostnadsersättning personalavveckling.
7
Beräkning bygger på nyckeltal.
8
Beräkning bygger på nyckeltal.
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4.

Förslag till mål och inriktningar

4.1

Försvarsmaktens huvuduppgifter och krav på operativ förmåga i
olika avseenden

Försvarsmaktens huvuduppgifter och krav på operativ förmåga i olika avseenden
framgår av regleringsbrevet för år 2005, samt regeringens beslut i december 2004
Inriktning för 2005 av Försvarsmaktens militärstrategiska planering m m och
motsvarande planering för det civila försvaret. Detta utgör även grund för Försvarsmaktens utveckling och verksamhet under år 2006.
4.2

Insatsorganisationsutveckling 2006-2015

4.2.1

Allmänt

Den planerade insatsorganisationen för år 2006 skall fastställas och aviseras i mars
2005. Förbandsmålsättningar för huvuddelen av krigsförbanden har utarbetats och
fastställts under år 2002-2004. Uppfyllnad av förbanden, såväl personellt som
materiellt, pågår enligt särskild prioritering.
Beredskapskrav för krigsförbanden för år 2006 utgår från Försvarsplan 2000 (FP
2000) bilaga 7 och den princip för differentierad beredskap som fastställdes av
regeringen den 8 maj 2003 (regeringsbeslut 5, Fö2003/348/MIL, m fl). Därutöver
har förändrade beredskapskrav med anledning av utveckling av EU snabbinsatsförmåga inarbetats. Förslag till förändring av beredskapssystemet framgår av kapitel 3.5.6.
4.2.2

Insatsorganisationsöversikt per förbandstyp

Av tabellen nedan framgår läget i stort i insatsorganisationen år 2005 samt Försvarsmaktens förslag till kvantitativa mål för insatsorganisationen år 2006 och
inriktning för år 2007-2008. Insatsorganisationen beskrivs översiktligt per förbandstyp och upptar endast krigsförband av bataljons storlek och högre samt vissa
viktigare fristående krigsförband. Insatsorganisationsöversikten redovisar således
dimensionerande delar av i insatsorganisationen ingående krigsförband enligt den
struktur som framgår av regleringsbrev för år 2005. En detaljerad redovisning av
krigsförbandens utveckling åren 2006-2015 framgår av bilaga 4 (hemlig).
Den fortsatta omstruktureringen innebär att förteckningen nedan innehåller både
förband som avses ingå i den framtida insatsorganisationen och vissa förband som
utgör s k arvförband för nya, ännu ej utvecklade förband och som därför skall
vidmakthållas under omstruktureringsprocessen. Dessa förband skall vidmakthållas till lägsta möjliga kostnad intill planerad avveckling genomförs. De får inte
skapa ett högre personalbehov i Försvarsmakten än vad de förband som skall ersätta dem kommer att göra. Utvecklingsläget framgår av förkortningarna i berörd
årskolumn.

./4

BU 06/SR
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-28

23 383:63848
Sida 37 (66)

Fu
U
V
Av
/x

=
=
=
=
=

Fortsatt utveckling av krigsförband (arvförband nyttjas)
Utveckling mot krigsförband (nytt förband skapas)
Vidmakthålls (omsätts fortlöpande)
Avveckling påbörjas
Antalet krigsförband

Kursiverad stil innebär förändringar relativt regleringsbrev för år 2005. Viktigare
kommentarer framgår av notförteckning. Avvecklingstakten för förband som utgår
framgår ej.
Operativa lednings- och underhållsförband
HKV med operativ insatsledning och stabsförband
FHQ (för ledning av EU BG) med stabsförband
Operativ lednings- och sambandsbataljon
Divisionsstab med divisionsledningsbataljon
Stridsgruppstab
Signalspaningsbataljon
CERT (Computer Emergency Response Team)
FMTM (Försvarsmaktens telenät- och markteleförband)
Specialförband
Telekrigsbataljon
IT-försvarsförband
Marktelebataljon
Teknisk bataljon
Operativt teknikkompani
Operativ transportbataljon
Transportledningsstab

2005
V/1

2006
V/1

2007
V/1

2008
V/1

Anmärkning
Se not 1

U
V/1
Av

U
V/1
V/3
Fu/1
V/1

V/1
V/1
V/3
V/1
V/1

Se not 2
Se not 2

V/1
Fu/1
Fu/1

U
V/1
U
Av
Fu/1
Fu/1

V/1
U
Fu/1
V/2
V/1
Av
V/1
V/3

Fu/2
Fu/1
Fu/1
V/1
V/1
V/1
V/2

Fu/2
Fu/1
Fu/1
V/1
V/1
V/1
V/1

V/2
V/1
V/1
V/1
V/1
Av
Av

Se not 5
Se not 6
Se not 7

Divisionsförband
Artilleriregementsledning med ledningsförband
Artilleriradarkompani
Underrättelsebataljon
Fallskärmsjägarbataljon
Jägarbataljon
Säkerhetsbataljon
Luftvärnsbataljon 97/70
Luftvärnsbataljon 90/70
Luftvärnsbataljon RBS 23 (MR)
Ingenjörbataljon
Ammunitionsröjningskompani
NBC-kompani
Förbindelsebataljon
Stridsvagnstransportkompani

2005
Av
V/1
V/1
V/1
V/1
V/3
V/2
V/1
U/1
V/2
V/2
V/1
V/1
V/2

2006

2007

2008

Anmärkning

-

-

-

V/1
V/1
Av
V/1
V/1
V/2

V/1
V/1
V/1
V/1
V/2

V/1
V/1
V/1
V/1
V/2

Av
-

-

-

V/2
V/2
V/1
V/1
V/2

V/2
V/2
V/1
V/1
V/2

V/2
V/2
V/1
V/1
V/2

Se not 3

Se not 4

Se not 5
Se not 8
Se not 9

Se not 10

Se not 11
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Nationella skyddsstyrkor
MD-staber med stabsförband och 22 MD-grupper
Norrlandsjägarbataljon
Markstridsbataljon
Hemvärnsbataljon
Bevakningsförband (KBV)
Marin basskyddsbataljon
Marin bevakningsbataljon

2005
V/3
Av
Av
V/113
V/5
Av
Av

2006
Av
V/80
V/5
-

2007
V/80
V/5
-

2008
V/60
V/5
-

Anmärkning
Se not 12.

Armébrigadförband
Armébrigadledning med ledningsförband
Mekaniserad bataljon
Mekaniserad bataljon Lätt
Haubitsbataljon 77B
Haubitsbataljon 77BD
Luftvärnsbataljon 90/70 M
Luftvärnsbataljon 70 M (mod)
Pionjärbataljon
Underhållsbataljon
Luftburen bataljon
Stadsskyttebataljon

2005
V/2
V/7
Fu/1
V/1
Fu/1
V/1
Av
V/2
U/1
Av

2006
V/2
V/7
Fu/1
V/1
Fu/1
V/1
U
V/2
U/1
-

2007
Av
V/7
Fu/1
V/1
Fu/1
V/1
U
V/2
U/1
-

2008
V/7
Fu/1
V/1
Fu/1
V/1
U
V/2
V/1
-

Anmärkning
Se not 3
Se not 13
Se not 14

Marina lednings- och underhållsförband
Sjöinformationsbataljon
HMS Orion
Marin basbataljon

2005
V/1
V/1
V/1

2006
V/1
V/1
V/1

2007
V/1
V/1
V/1

2008
V/1
V/1
V/1

Anmärkning
Se not 15
Se not 16

Försvarsmaktens helikopterförband
Helikopterbataljon – mark/sjöop

2005
Fu/1

2006
Fu/1

2007
Fu/1

2008
V/1

Anmärkning
Se not 17

Stridsfartygsförband
Sjöstridsflottilj
Ubåtsflottilj

2005
V/2
V/1

2006
V/2
V/1

2007
V/2
V/1

2008
V/2
V/1

Anmärkning
Se not 18
Se not 19

Amfibieförband
Amfibiebrigadledning med ledningsförband
Amfibiebataljon

2005
V/1
V/1

2006
V/1
V/1

2007
Av
V/1

2008
V/1

Anmärkning
Se not 3

Flygvapnets lednings- och underhållsförband
Strilbataljon 04
Radarflyggrupp (FSR 890)
Flygbasbataljon

2005
V/3
V/2
V/2

2006
V/1
Av
V/2

2007
V/1
V/2

2008
V/1
V/2

Anmärkning
Se not 20
Se not 21
Se not 22

JAS 39-förband
JAS 39-division A/B
JAS 39-division C

2005
V/3
Fu/1

2006
V/2
V/2

2007
V/1
V/3

2008
Av
V/4

Anmärkning

Se not 14

Se not 23
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Övriga stridsflygförband
AJS 37-division inklusive SK 37 E

2005
Av

2006
-

2007
-

2008
-

Anmärkning

Transportflygförband
Central transportflygdivision
Regional transportflygdivision

2005
V/3
V/2

2006
V/3
V/2

2007
V/3
V/2

2008
V/3
V/2

Anmärkning
Se not 24

Noter:
1. ATK, MTK och FTK samt Vädercentral ingår i HKV/OPIL.
2. Force Headquarters (FHQ) är en operativ stab för ledning avNordic Battle Group. Betjäningsförband för FHQ utvecklas ur befintliga ledningsförband varvid del av operativ ledningsbataljon planeras utgöra ramverk. Operativ ledningsbataljon och operativ sambandsbataljon sammanslås.
3. Tre brigadledningar (två armé- och en amfibiebrigadledning) med ledningsförband utvecklas till tre stridsgruppstaber med förmåga att leda tillfälligt sammansatta förband och
utnyttja mark-, sjö- och luftburna verkanssystem. Antalet staber övervägs och samordnas
med utvecklingen av FHQ.
4. Organiseras samordnat med inrättande av grundorganisatorisk enhet. Telenätenhet ingår.
5. Två specialförband påbörjar organisering från 2006, samordnat med avveckling av fallskärmsjägarbataljon.
6. Förbandet utvecklas fortlöpande, vissa delar skall vara operativt användbara från 2008.
7. Fokus på kompetensutveckling, reducerad ambition avseende förbandsutveckling.
8. Befintlig Jägarbataljon utvecklas mot Jägarbataljon 2014.
9. Befintliga säkerhetsbataljoner reduceras till en, som vidmakthålls med reducerad ambition
och begränsad förmåga på sjöarenan, innebärande att säkpluton sjö m m utgår.
10. Anskaffad systemmateriel vidmakthålls som demonstrator för kompetens.
11. NBC-kompani har begränsad förmåga från 2004 och full operativ förmåga från 2006. Intill
dess att kompaniet är operativt vidmakthålls en NBC-insatsstyrka med resurser ur Försvarsmakten och FOI.
12. Förändringar i ledningsorganisationen med anledning av avveckling av MD-staber under
fortsatt övervägande.
13. Förbandens innehåll av stridsfordon är differentierat med hänsyn till taktiskt nyttjande. Utvecklas på längre sikt mot ökad grad av modularitet för ökad flexibilitet.
14. Mekaniserad bataljon Lätt utvecklas i takt med anskaffning av SEP, en mekaniserad bataljon 90 utgör arvförband. Förmåge- och kompetensbärare avseende strid i ort (bär vidare arv från stadsskyttebataljoner genom utbildning av säkerhetsförband och ptgb-förband).
15. Sjöcentraler ingår.
16. Fortsatt vidmakthållande av ORION övervägs.
17. Befintliga helikopterbataljoner omorganiseras till en bataljon med mark- och sjöoperativ
inriktning. SAR-enheter ingår.
18. Tidigare benämning ytstrids- och minkrigsflottilj ersätts med sjöstridsflottilj. Dessa innehåller korvetter (typ Stockholm, Göteborg och Visby) samt minröj- och röjdykfartyg (typ
Landsort, Styrsö och Spårö). Robotbåt typ Ystad och patrullbåt typ Kaparen samt sjöminfunktionen avvecklas 2006.
19. Innehåller ubåtar typ Gotland och Södermanland. Ubåt typ Västergötland avvecklas 2007.
Ubåtsflottiljledningen inordnas funktionellt i Marintaktiskt kommando (MTK) från 2006.
20. I Strilbataljon 04 ingår StriC-, sambands-, radio- och sensorförband. Omorganiseras till en
bataljon från 2006.
21. Nuvarande radarflyggrupper vidmakthålls med begränsad kapacitet under 2005. Förbanden utgår ur insatsorganisationen 2006 del vidmakthålls som demonstratorförband.
22. Delar av avvecklade flygbasbataljoners innehåll bibehålls för organisering av flygbasbataljon 08, som skall vara operativ från 2008.
23. JAS 39 C-divisioner innehåller även ett antal JAS 39 version A, B och D.
24. En division med Tp 84, en signalspaningsflygdivision S102B, en division för statsflygverksamheten.
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4.2.3

Beredskapssättning av insatsförbanden 2005, 2008 och 2015

I bilaga 5 (hemlig), beredskapssättning, beskrivs inriktning för behov av beredskap under åren 2005, 2008 och 2015. Inriktningen grundas på omvärldsbedömning och förutsedd nivå på internationella åtaganden enligt FB 04. Bilagan har
samma förbandsstruktur som bilaga 4 (hemlig), insatsorganisationsbilaga.

./5

Beredskapen för 2005 har sin grund i Försvarsplan 2000, bilaga 7 (2003-05-15).
Underlaget för 2005 presenteras för att ge spårbarhet och belysa förändringar avseende beredskap.
Beredskapen för 2008 och 2015 är planeringsinriktningar. Redovisat behov av beredskap har sin grund i omsättningen av statsmakternas krav på operativ förmåga
och delförmåga i olika avseenden till krav på funktioner, förband och system enligt
bilaga 3 (hemlig), spårbarhetsbilaga.
4.2.4

Insatsorganisatoriska förändringar

Förändringarna nedan avser förband som ingår i ovanstående utdrag ur insatsorganisationen. Försvarsmakten skall under år 2006 avveckla följande krigsförband ur
insatsorganisationen.
Förband
Signalspaningsbataljonen
En marktelebataljon
En transportledningsstab
Fallskärmsjägarbataljonen
Två säkerhetsbataljoner
Luftvärnsbataljonen 90/70
Tre militärdistriktsstaber med
stabsförband och 22 MDgrupper
Trettiotre hemvärnsbataljoner
Två radarflyggrupper
Två strilbataljoner

Anmärkning
Delar utnyttjas för utveckling av telekrigsbataljonen
Delar utnyttjas till specialförbanden
Förändringar i ledningsorganisationen med
anledning av avveckling av MD-staber
övervägs under 2005. MD-grupper lokaliseras till utbildningsplattformar och ingår i
GRO.
Delar vidmakthålls som demonstratorförband
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Försvarsmakten skall före år 2006 avbryta utvecklingen av följande krigsförband.
Förband
En luftvärnsbataljon RBS 23

Anmärkning
Delar vidmakthålls som demonstratorförband (vplutbildning minimeras)

Försvarsmakten skall under år 2006 påbörja utveckling/vidareutveckling av
följande krigsförband.
Förband
FHQ med ledningsförband för
ledning av Nordic Battle Group
Tre stridsgruppstaber
Två specialförband
En luftvärnsbataljon 70 M (mod)

Anmärkning
Viss utveckling påbörjas redan under år
2005
Delar ur armé- och amfibiebrigadledningar
utgör arvförband. Antalet staber övervägs
och samordnas med utvecklingen av FHQ.
Delar av fallskärmsjägarbataljonen utgör
arvförband
Delar ur avvecklade luftvärnsbataljoner
90/70, 90/70 M utgör arvförband
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4.3

Grundorganisationsutveckling 2006-2008

4.3.1

Grundorganisationens innehåll

Ledning
ÖB/HKV
MD S*
MD M*
MD N*

Förband
Stockholm/
Uppsala
Göteborg
Strängnäs
Boden

* MD-organisationen
avvecklas under
perioden.

LG

Skolor, Centra och Ao

I 19
K3
P4
P7
A9
Lv 6
Ing 2
S1
T2

Upplands-Bro
(Kungsängen)
Boden/Arvidsjaur
Karlsborg
Skövde
Lund (Revingehed)
Boden
Halmstad
Eksjö
Enköping
Skövde

1.ubflj
3.sjöstridsflj
4.sjöstridsflj
Amf 1
MarinB

Karlskrona
Karlskrona
Haninge (Muskö)
Haninge (Berga)
Karlskrona

F7
F 17
F 21
Hkpflj

Lidköping (Såtenäs)
Ronneby
Luleå
Linköping (Malmen)

FMTM
FMLOG

Örebro
Stockholm/ Arboga/
Boden/ Karlskrona

MHS K
MHS H
MSS
SSS
LSS
HvSS
FMTS
SWEDEC
SkyddC
FMUndSäkC
RekryC
FSC
FMC
FöMusC

Solna (Karlberg)
Halmstad
Skövde
Karlskrona
Uppsala
Salem (Vällinge)
Halmstad
Eksjö
Umeå
Uppsala
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Upplands-Bro
(Kungsängen)

Ao9 MD G
Ao P 18
Ao I 5
Ao F 4
Ao ATS
Ao MHS Ö
Ao K 4
Ao P 10
Ao 2.ysflj
Ao MarinB O
Ao Amf 4

Gotland (Visby)
Gotland (Visby)
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund
Arvidsjaur
Strängnäs
Haninge (Berga)
Haninge (Berga)
Göteborg

S:a enheter 39 st.
S:a Ao 11 st (skall vara avvecklade senast 2006-09-01).
Enligt regeringsbeslut 2005-02-17 skall följande verksamhet finnas i Arvidsjaur:
− ledning, administration, samordning och utbildningskompetens inklusive den
del av den s.k. Utvecklingsenhet Vinter vid I 19 i Boden som behövs för verksamheten för internationella och nationella militära enheters utbildnings- och
övningsverksamhet i det subarktiska området,
− I 19:s utbildning och utveckling av jägarsoldater.
Verksamheten skall kunna bedrivas i Arvidsjaur senast den 1 april 2005.
9

Avvecklingsorganisation (Ao)
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4.4

Förslag till mål för verksamheten år 2006 och inriktning för
perioden 2007-2008 per verksamhetsgren (VG 1-4)

Förslag till mål 2006 och inriktning 2007-2008 för verksamhetsgren 1-4 (VG 1-4)
i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2005. Eventuella förändringar rörande
verksamhetsgren 1-4 främst vad avser inriktning 2007-2008, inlämnas i samband
med kompletteringar till BU 06/SR, 2005-05-02.
4.4.1

Mål och inriktning för verksamhetsgren 1
(utbildning, planering mm) 2006-2008

Grundorganisation
Under perioden 2006-2008 skall grundorganisationens struktur utvecklas i enlighet
med vad som beslutas i samband med FB 04. För att kunna innehålla uppsatta mål
för grundorganisationen år 2008 skall Försvarsmakten anpassa och utveckla
grundorganisationen mot det som krävs för att kunna organisera, vidmakthålla och
stödja insats- och förstärkningsförband. Vidare skall grundorganisationen effektivt
och rationellt kunna hantera alla de åtgärder som krävs för att utveckla, vidmakthålla eller avveckla personal, förnödenheter, anläggningar, mark och lokaler vid
förband, skolor och centra.
Mål 2006
Huvuddelen av den mark och de byggnader som beslutats för avveckling skall ha
lämnats/avvecklats under året. Arbetet med att lägga ned, inrätta eller omlokalisera
förband skolor och centra skall vara avslutat senast 2006-06-30.
Inriktning 2007-2008
Under 2007 skall återstående omstruktureringsåtgärder vara avslutade.
Nya personalramar skall vara intagna vid utvecklingsförband, skolor och centra.
Övnings- och utbildningsverksamheten
Utbildningen skall fortsatt inriktas mot att uppnå färdighet inom Försvarsmaktens
huvuduppgift varvid förmågan till väpnad strid i sammansatta och integrerade förband skall utgöra grunden för skol- och förbandsutbildningen.
Det nya terminsindelade förbandsutbildningssystemet införs med början 2006.
Försvarsmaktens övningsverksamhet skall utvecklas mot att vara multinationell.
Utbildning och övning av ledningsorganisationen genomförs med beaktande av
EU:s krishanteringsprocedurer och Nato:s planeringsmodell. Utbildningsinsatserna
(bl a språk, stabsarbetsmetoder och ledningsmetoder) vad gäller internationell
samverkansförmåga skall fortsatt genomföras. Personal och enheter som kan
komma att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser ges företräde. Utbildning, inkluderande interoperabilitetsåtgärder, av staber och förband på
olika nivåer genomförs samordnat.
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Regelbunden övning och samträning av behovssammansatta operativa insatsstyrkor och insatsledningar med stöd av operativa ledningsresurser skall kunna
genomföras. Utveckling av förmåga i gemensamma operationer genomförs genom
ledningsträningsövningar.
Övningsverksamheten skall bedrivas mot bataljon (motsvarande) inom ramen för
högre förband. Deltagande i nationell, multinationell och bilateral övningsverksamhet skall genomföras med syfte att förbättra Försvarsmaktens samlade förmåga, även på högre konfliktnivåer. Slutövningar under förbandsövningsskedet skall
genomföras med operativt sammansatta insatsstyrkor.
För vissa förband som deltar i utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar
skall utbildningsmålen differentieras och anpassas till den speciella demonstratorverksamheten.
Förband anmälda till internationella styrkeregister skall utbildas för att kunna verka med förmåga enligt antagna partnerskapsmål. Förband anmälda till internationella styrkeregister skall upprätthålla anbefalld beredskap.
Mål 2006
Förband anmälda till internationella styrkeregister
Målen är att, inom ramen för förmåga till väpnad strid, nå en sådan grad av stridsduglighet och interoperabilitet, såväl personellt som materiellt, att förband/enheter
uppfyller kraven för anmälda förband enligt aktuella styrkeregister.
Förbanden skall härvid uppnå förmåga att lösa huvuduppgifter och begränsad förmåga i övriga uppgifter enligt förbandsmålsättningen.
Övriga insatsförband och resursförband
Förbanden skall uppnå förmåga att lösa huvuduppgifter och begränsad förmåga i
övriga uppgifter enligt förbandsmålsättningen inom ram för bataljonsförband
(motsvarande).
Inriktning 2007-2008
Förband anmälda till internationella styrkeregister
Förbanden skall uppnå förmåga att lösa huvuduppgifter och begränsad förmåga i
övriga uppgifter enligt förbandsmålsättningen.
Övriga insatsförband och resursförband
Förbanden skall uppnå förmåga att lösa huvuduppgifter och begränsad förmåga i
övriga uppgifter enligt förbandsmålsättningen inom ram för bataljonsförband
(motsvarande).
Internationella övningsmoment ingår som en naturlig del vid grundutbildning.
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Personalförsörjning
Planerade volymer och kompetenser10
YRKESOFFICERARE
2004
(individer)
Planerat antal avlönade
12-31 av FM (6.1.1)
11400
Ej avlönade av FM eller
avlönade 6.1.2
222
Totalt antal anställda YO
i FM 12-31
11622
505
Anställs i FM
Pensionsersättning
0
Omlokaliseringsavgångar 0
Entledigad på egen begäran
113
Uppsägning
0
Övriga avgångar *
71
Avgångsvederlag 3 år
1
Yrkesväxling 2 år
0
Statlig yrkesväxling 4 år 0
SP
640
Summa avgångar under
året
825
Volymerna år 2004 är enligt ÅR 2004

2005

2006

2007

9846

8911

8591

846

846

846

10692
0
150
200

9757
0
150
50

9437
0
150
0

150
300
80
0
0
50
0

100
550
85
0
0
0
0

100
0
85
0
0
0
0

930

935

335

*Ålderspension, sjukpension, förtidspension och avlidna.
CIVILA (årsarbetskrafter)
Planerat antal 12-31 avlönade
av FM (exkl 58+)
*Utfall

10

Värdena i tabellerna är avrundade.

2004 *
8463

2005
8300

2006
6800

2007
6600
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PERSONALKOSTNADER11
(Mkr)
Totalt personalkostnad (Mkr)
Yrkesofficerare12
Civil personal13
varav FMLOG

2005

2006

10 134
5 113
5 021
2 014

9 352
4 904
4 449
1 849

2007
8 384
4 747
3 637
1 356

2008
8 229
4623
3 606
1 356

Rekrytering
Rekrytering och kompetensutveckling av personal skall inriktas mot att säkerställa
nödvändiga kompetenser i insatsförbanden, resursförband samt den kompetensorganisation som skall säkerställa erforderlig kvalitet i grundutbildningen.
Mål 2006
Försvarsmaktens värderingar skall återspegla samhället i övrigt. Det är därför angeläget att öka mångfalden i Försvarsmakten. Att öka antalet kvinnliga officerare
skall ägnas särskild uppmärksamhet. Detta genom att vidta åtgärder för att öka
rekryteringen och reducera antalet förtidsavgångar. Fortsatt genomförande av minilumpen för ungdomar i årskurs 2 och 3 på gymnasiet, översyn av fysiska krav
vid mönstring, insatser för rekrytering under värnplikten och utvecklandet av formerna för antagning till yrkesofficersprogrammet. Ambitionen är att skapa en helhetssyn på rekryterings- och urvalsprocessen inom Försvarsmakten inte minst vad
gäller användandet av enhetliga metoder. Urvalsarbetet skall öka effektiviteten i
verksamheten, förbättra säkerheten och arbetsmiljön, bidra till ekonomiska vinster
och att optimera personalresurserna i sin helhet.
Under 2006 planeras ingen nyanställning av officerare.
Inriktning 2007-2008
För 2007 är inriktningen att inga officerare nyanställs. Under 2008 planeras nyanställning av cirka 440 yrkesofficerare och cirka 150 reservofficerare.
Personalförändringar till följd av omstruktureringen
Personalförändringar till följd av försvarsbeslut 2004 är en prioriterad uppgift. Ny
personalram skall intas så tidigt som möjligt under perioden. För att nå dessa personalvolymer skall följande metoder tillämpas:

11

Med direkta personalkostnader åsyftar Försvarsmakten de kostnader som rör lönen i olika former, med andra ord; grundlön, fasta lönetillägg, samt avvecklingskostnader. Försvarsmakten följer
även upp och prognosticerar lönekostnader på följande konton: Bidrag från AMV/AMS/LAN,
retroaktiv lön, innevarande budgetår militär och civil, engångsbelopp personalavveckling, skattefri
kostnadsersättning personalavveckling.

12
13

Beräkning bygger på nyckeltal
Beräkning bygger på nyckeltal
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Vad avser civil personal
− Uppsägningar på grund av arbetsbrist samt
− uppsägningshotade civila får på avtalsenliga grunder tillgång till Trygghetsstiftelsen.
Vad avser yrkesofficerare
− Uppsägningar på grund av arbetsbrist,
− yrkeslivsplanering för samtliga yrkesofficerare som inte innehar särskilt angelägen kompetens genomförs i ett med Trygghetsstiftelsen samfinansierat projekt för att stimulera yrkesofficerare att hitta andra karriärvägar och lämna
Försvarsmakten på egen begäran,
− yrkesväxlingsstöd till yrkesofficerare som söker och blir antagen till utbildning
som leder till bristyrken inom offentlig förvaltning. Det gäller yrkesofficerare
som inte innehar särskilt angelägen kompetens och som avslutar sin anställning på egen begäran samt
− särskilda stimulansåtgärder i form av avgångsvederlag och/eller yrkesväxlingsstöd som införs vid behov.
Värnpliktssystemet och tillvaratagandet av de värnpliktigas kompetens
Nytt förbandsutbildningssystem för värnpliktiga ligger till grund för denna planering, detta innebär att nya in- och utryckningstider gäller. Tjänstgöringstidernas
längd är för huvuddelen 330 dagar.
Arbetet med att minska avgångar under grundutbildning skall fortsätta. Värnpliktigas attityder till Försvarsmakten och utbildningen före, under och efter tjänstgöringen skall mätas kontinuerligt. Nuvarande mätmetoder skall utvecklas successivt. Värnpliktsrådets drogförebyggande arbete gentemot värnpliktiga skall fortsatt
stödjas.
Värnpliktens meritvärde för den enskildes civila yrkesval skall vidareutvecklas
inom ramen för militära utbildningsmål.
Försvarsupplysning och medverkan i statsceremonier skall genomföras.
Nuvarande underlag för blivande värnpliktiga omfattande beskrivning av inskrivningsbefattningar, information om krigsförband samt information om utbildningsförband skall utvecklas. Information till kvinnor om möjligheten att genomgå militär grundutbildning skall fortsätta i samverkan med Pliktverket. Regionala nätverk för kvinnliga värnpliktiga skall stödjas.
Åtgärder skall vidtas för att förbättra rekryteringen till internationell tjänst, förband anmälda till internationella styrkeregister samt för att tillgodose grundorganisationens behov. Ökad ambition i den internationella verksamheten och ökade
kompetenskrav, föranledda av bl.a. den tekniska utvecklingen, ställer högre krav
på att tillvarata den kompetens som finns hos de som nyligen fullgjort grundut-
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bildning. Försvarsmakten avser därför att tidsbegränsat anställa personal som nyligen fullgjort grundutbildning, enligt beredskapsavtalet och förstärkningsavtalet, i
befattningar som tidigare bemannades av värnpliktiga under grundutbildning.
Detta sker där det är en förutsättning för att uppfylla de krav som ställs i den internationella och nationella verksamheten samt för att bidra till att bl.a. föra över
kompetens mellan åldersklasserna och för att tekniska system skall kunna vara
operativa under den tid det tar att utbilda nästa omgång totalförsvarspliktiga. Förstärkningsavtalet avses härvid nyttjas för att tillgodose utbildningsorganisationens
behov av särskild kompetens som förvärvats genom nyligen fullgjord värnplikt
och beredskapsavtalet för att förstärka bemanningen av de enheter som skall kunna användas i den fredsfrämjande verksamheten.
Mål 2006
Under 2006 skall utbildning ske enligt det nya utbildningssystemet. Planering
skall utgå från cirka 10 500 inryckande värnpliktiga 2006. Sett över en treårscykel
är genomsnittet cirka 8 300 inryckande värnpliktiga per år.
Mål och inriktningar för personalförsörjningssystemet
Försvarsmakten skall genom kompetensförsörjningsplanen bättre kunna styra
kompetensförsörjningen mot de föreliggande behoven. Det påbörjade arbetet med
kompetensstrukturen skall fortsätta och påbörjade kompetensbehovsanalyser regelbundet genomföras för att klarlägga Försvarsmaktens kompetensbehov på kort
och lång sikt.
Försvarsmakten skall kunna bemanna multinationella staber såväl på kort som
lång sikt samt göra internationell tjänstgöring till en naturlig del av anställningen
inom Försvarsmakten, bl a genom att tjänstgöringen skall göras meriterande och
genom att ändrade rotationssystem kan skapa en större flexibilitet för individen.
Befintliga anställningsformer skall utvecklas för insatsorganisationen.
Arbetet för en jämställd arbetsplats skall ökas och insatserna mot sexuella trakasserier skall fortlöpa i syfte att skapa en bra arbetsplats för kvinnor och män. Insatser för att minska förekomsten av kränkande särbehandling av personal, värnpliktiga såväl som anställda, skall intensifieras.
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Utbildning av hemvärn
Mål 2006-2008
Omorganisation enligt utredning Hemvärnet efter 2004 fullföljs med målsättning
att reducera antalet förband till förmån för uppfyllda förband med hög personell
kompetens och materiell kvalitet. Detta innebär bl a att
− hemvärnsförbanden omorganiseras och förtätas,
− kraven på förbanden differentieras, varvid insatskompanier och insatsplutoner
prioriteras,
− utbildningstid och ersättningar differentieras beroende på förbandens uppgifter,
− övningskvalitet och kostnadseffektivitet vidareutvecklas varvid funktionsövningar inom bataljons ram eftersträvas,
− hemvärnets övnings-/utbildningsverksamhet integreras, så långt möjligt, med
insatsorganisationens övningar samt
− utbildning skall ske för att handha tilldelad materiel samt att vidmakthålla
förmåga, så att ställda uppgifter kan lösas.
Utbildningen anpassas så att den i ökad utsträckning tillgodoser Försvarsmaktens
behov av att rekrytera personal och kompetenser till internationella insatser, nationella skyddsstyrkor och prioriterade insatsförband.
Frivillig försvarsverksamhet
Mål och inriktning 2006-2008
Målet för den frivilliga försvarsverksamheten skall vara att höja Försvarsmaktens
förmåga såväl nationellt som internationellt. Vidare skall den frivilliga försvarsverksamheten utgöra ett stöd till verksamheten i grundorganisationen genom att
tillföra exempelvis instruktörer med specifik kompetens och genom att bistå utbildningsförbanden med kompetensklossar.
Försvarsmaktens behov av kompetenser och förmågor skall vara styrande för uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna. Behoven skall tydligt framgå i de
uppdrag som Försvarsmakten ger de frivilliga försvarsorganisationerna. Utbildning som genomförs på Försvarsmaktens uppdrag skall vara kvalitetssäkrad, på
samma sätt, som övrig utbildning i Försvarsmakten.
Försvarsmaktens förändrade uppgifter och därmed förändrade kompetensbehov
ställer krav på att de frivilliga försvarsorganisationernas utbildning utvecklas och
ges ett delvis nytt innehåll. Utbildning som tidgare var inriktad mot en specifik
befattning måste breddas och göras mer framåtsyftande och omfatta ett utvidgat
kompetensområde. Frivilligorganisationerna skall utgöra en kompetensorganisation för kompletterande utbildning. Exempel på sådan utbildning kan vara befälsutbildning och funktionsutbildning inom t ex ledning, motortjänst och sjukvård.

BU 06/SR
HÖGKVARTERET

Datum

2005-02-28

HKV beteckning

23 383:63848
Sida 50 (66)

Övrig förbandsverksamhet
Exportstöd
Verksamhet som Försvarsmakten engageras i sker på initiativ av industrin och
efter rekommendation från den av Regeringskansliet ledda koordinerings- och
referensgruppen (KRG) för exportstöd. I största möjliga utsträckning eftersträvar
Försvarsmakten att koordinera industrins önskemål med redan planerad verksamhet. Ingångna exportstödsavtal skall fullföljas.
Försvarsmakten ska upprätthålla förmåga till exportfrämjande åtgärder. Förmågan
skall upprätthållas främst i de sk nischområdena nedan;
− nätverksbaserade ledningssystem,
− flygfarkoster,
− stridsfordonssystem,
− korträckviddiga bekämpningssystem samt
− robusta telekommunikationssystem.
Försvarsmaktens stöd till försvarsindustrin har hittills varit omfattande och önskemålen från industrin visar en tydligt ökande trend. Industrins behov av stöd ökar
samtidigt som Försvarsmaktens koncentration till huvuduppgifterna ökar. Detta
innebär att de resurser som kan ställas till industrins förfogande successivt krymper. Möjligheten att lämna stöd måste därför prövas i varje särskilt fall och finansieras med tilläggsmedel.
Miljöverksamhet
Försvarsmaktens och försvarssektorns övergripande miljöarbete skall bygga på
den fastställda gemensamma Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn.
Sektorsansvaret
Försvarsmaktens sektoransvar för ekologiskt hållbar utveckling skall fördjupas
och ensas inom försvarssektorn.
Mål
Försvarsmakten fortsätter att leda arbete inom sektorn.
Försvarssektorns mål för de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, God bebyggd miljö samt Skyddande ozonskikt
implementeras i Försvarsmaktens ordinarie ledningssystemsarbete.
Under 2006 utarbetas gemensamma indikatorer för sektorsmålen.
Utsedda personalkategorier skall genomföra den sektorsgemensamma utbildningen ”miljökörkortet” under 2006-2007.
Försvarsmakten skall stödja FOI, dels inom sektorsansvaret, dels inom andra områden.
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Försvarsmaktens interna miljöledningssystem
Inom det införda miljöledningssystemet skall särskild vikt läggas vid bl a begränsning av flyg- och skottbuller samt avveckling av ämnen som bryter ner ozonskiktet. Försvarsmakten skall fortsätta att ta fram indikatorer för miljöledningssystemet.
Mål
Det med FOI gemensamma projektet avseende bedömning av ljudutbredning på
grund av skjut- och flygverksamhet slutförs under 2006.
Flygbullerisolering genomförs enligt plan.
Uppdatera handlingsplan för utfasning av ozonpåverkande ämnen.
Under 2006 sker genomgång och revidering av Försvarsmaktens indikatorer inom
miljöområdet.
Fortsatt arbete med framtagning av ytterligare indikatorer under 2007-2008.
Hållbar utveckling
Försvarsmakten skall vidmakthålla ett systematiskt hållbarhetsarbete i enlighet
med Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling.
Mål
Under 2005 och 2006 skall Sveriges nationella strategi konkretiseras för Försvarsmaktens verksamhet (gemensam arbetsgrupp inom Försvarsmakten).
Tydliga mål sätts upp för Försvarsmakten för åren 2007-2008.
Strategiska miljöbedömningar
Fördjupningen och konkretiseringen av strategiska miljöbedömningar i planeringsoch beslutsprocessen skall fortsätta.
Mål
Ta upp miljöperspektivet i relevanta delar i perspektivplanen (PerP) och Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP).
Inled arbetet med miljöekonomiska balansräkningar till Försvarsmaktens årsredovisning.
Utveckla teknik för strategiska miljöbedömningar inom utvecklings/inriktnings
processen, produktionsprocessen samt insatsprocessen.
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Internationell försvarsmiljöverksamhet
Försvarsmakten skall fortsatt medverka i det internationella försvarsmiljösamarbetet och utveckla miljösamarbetet med de nordiska länderna och Ryssland. Försvarsmakten skall vidare samverka med amerikanska och andra nationers myndigheter i fråga om försvarsmiljöbistånd till staterna i Östersjöområdet.
Mål
Kontakterna som tagits under 2005 med de nordiska försvarsmakterna skall upprätthållas med minst ett årligt möte.
Samarbetet med USA fortsätter enligt plan.
Lämpliga projekt utarbetas i samverkan med bl a Ryssland, Ukraina och staterna i
Östersjöområdet.
Återställning av områden
Miljösanering enligt gällande plan vid avvecklade områden och anläggningar skall
fullföljas. Återställning av områden som skadats av militär verksamhet skall fortsätta i den takt som resurserna medger.
Mål
Saneringen av farliga lämningar fortsätter enligt plan under 2006-2008.
Materielanskaffning
Riktlinjer för miljöhänsyn skall tillämpas vid all materielanskaffning och materielutveckling. I syfte att ta så stor miljöhänsyn som möjligt skall även indirekt
miljöpåverkan studeras och om möjligt beaktas.
Mål
Under 2006 skall arbetet med miljöhänsyn fördjupas i materielprocessen.
Arbetet fortsätter under 2007-2008.
Internationella övningar och insatser
Försvarsmakten skall utarbeta metoder för att miljöskydd ur ett hållbarhetsperspektiv beaktas vid internationella övningar och insatser.
Mål
Revidera och följa upp Försvarsmaktens Camp manual under 2006.
Arbetet fortsätter och fördjupas under 2006-2008.
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Stöd till Regeringskansliet
Försvarsmakten skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i fråga om
att bevaka den del av EU lagstiftningsarbete m m på miljöområdet som kan beröra
försvarssektorn och utarbeta underlag i dessa avseenden, samt i arbetet med det s k
Riga-initiativet och i försvarsmiljösamarbetet mellan EU-staternas försvarsministerier.
Mål
Stöd lämnas kontinuerligt efter anmodan.
Mark- och lokalförsörjning
Försvarsmakten skall etablera former för att över en tioårsperiod kunna prognostisera hyreskostnadsutvecklingen. Kvalitetsutveckling för delunderlag till prognosarbetet drivs i samarbete med Fortifikationsverket.
Underlags-, kontroll- och planeringsformer inför nyförhyrningsbeslut skärps.
Planering skall ske mot frigjort utrymme som medges:
− beroende av minskning av kapitaltjänstkostnaden hos hyresvärden Fortifikationsverket,
− genom uteblivna hyror föranledda av en effektivare lokalplanering samt
− av uteblivna hyror föranledda av omstruktureringsbeslut.
Frånsett allmän prisutveckling och Fortifikationsverket förmåga till effektivisering
skapas en utvecklingsgrund för hyreskostnader som kontrolleras till en bibehållen
till regressiv ekonomisk nivå.
Flexibilitet avseende förhyrning av lokaler skall ökas genom:
− en långsiktig strategi att öka andelen förhyrda flyttbara byggnader samt
− förhyrning av mer flexibla byggnadslösningar som i sig kan innehålla krav på
funktionsändring i sin kapacitet.
Nyttjandeanalyser genomförs för såväl lokaler som övnings- och skjutfält i syfte
att effektivisera Försvarsmaktens nyttjande. Nuvarande interna hyressystem överses.
4.4.2

Mål och inriktning för verksamhetsgren 2 (materiel, anläggningar
samt forskning och teknikutveckling) 2006-2008

Inriktningen för materielförsörjningen är att stödja utveckling och vidmakthållade
av insatsorganisationen och i ett längre perspektiv skapa förutsättningar för att
kunna stödja en anpassning av Försvarsmakten mot nya hot och risker. I närtid
skall materielförsörjningen fortsatt stödja Sveriges bidrag till internationella insaser, i synnerhet bidraget till Nordic Battle Group.
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Långsiktig utvecklingsförmåga vidmakthålls genom avvägda satsningar på utvecklingsprojekt, forskning och teknikutveckling, demonstratorer samt studier och
försök. Dessa skall i så stor utsträckning som möjligt ske i samverkan med andra
länder samt vara koncentrerade till utvalda nischområden. Samarbete med andra
länder är också en förutsättning för att reducera anskaffnings- och utvecklingskostnader för materielprojekt.
Under de närmaste åren prioriteras leveranser av beställda plattformar och övriga
produkter för insatsorganisationen med hög grad av interoperabilitet. Flera av dessa plattformar är avsedda att kunna nyttjas i internationella insatser.
Utvecklingen mot konceptet nätverksbaserat försvar (NBF) fortsätter bl a genom
anpassning av vissa materielsystem, utveckling av Försvarsmaktens systemarkitektur (FM A) samt utvecklingen av Demo 05/06.
Materielförsörjningen utvecklas därutöver mot förbättrad handlingsfrihet och
flexibilitet främst genom fortsatt utveckling och tillämpning av Försvarsmaktens
materielförsörjningsstrategi14.
Flexibilitet i materielplaneringen utvecklas mot att kunna välja systemlösning och
tid beroende på möjligheter till samarbete med andra länder, men utvecklas även
mot att kostnadseffektivt kunna omplanera verksamhet. I syfte att möjliggöra
flexibla och breda användningsområden för materielsystemen eftersträvas en modulär systemuppbyggnad, vilket dels underlättar modifiering av materielsystemen
och dels anpassning till NBF-konceptet.
Unika svenska särlösningar undviks och interoperabilitet prioriteras.
Vid val mellan direktanskaffning och utveckling i internationell samverkan analyseras i varje enskilt fall kostnadseffektiviteten ur ett livscykelperspektiv.
Kostnadsdrivande utvecklingssteg ersätts om möjligt med modellering och simulering. Möjligheter att nyttja civila produkter och teknikutvecklingar skall tillvaratas.
Omstruktureringen av Försvarsmakten innebär att befintliga materielsystem som
inte passar in i den framtida målbilden för Försvarsmaktens utveckling, samt materiel vilken inte ryms i den ekonomiska ramen, avvecklas så snart tillgängliga ekonomiska resurser medger.
De principer för avveckling som varit grunden för verksamheten under genomförandet av försvarsbeslutet 2000 är fortsatt giltiga. Avvecklingen kommer även att
omfatta modern materiel, som till följd av förändrad insatsorganisation blir övertalig och kommer helt eller delvis avvecklas. Dimensionerande materiel för för-

14

Försvarsmaktens materielfösörjningsstrategi, 2001-03-13, dnr 23 241:63210
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band i insatsorganisationen skall dock ha en sådan volym att långsiktig drift av
förbanden optimeras ur ett driftsmässigt och ekonomiskt perspektiv.
Anläggningsutvecklingen inriktas mot att möta behov och krav på ny förmåga som
utveckling och anskaffning av nya materielsystem ställer. Utveckling av skyddsförmåga inriktas mot insatsförbandens behov, i första hand insatsförband avsedda
för Sveriges bidrag till Nordic Battle Group.
Anläggningsförsörjningen inriktas så att befintliga anläggningar, som krävs för
insatsorganisationens behov, i övrigt anpassas mot gällande beredskapskrav.
Kompetens för skydd- och anläggningsteknik skall långsiktigt säkerställas. Anläggningar som inte längre erfordras avvecklas i den takt som de personella och
ekonomiska resurserna medger.
Inriktningen för FoT-verksamheten är att aktivt bidra till Försvarsmaktens reformering genom utveckling av nödvändig kunskap, kompetens och teknikförsörjning i syfte att kunna:
− utveckla Försvarsmakternas förmågor och funktioner för lösande av förelagda
uppgifter internationellt och nationellt samt
− skapa handlingsfrihet för utveckling av förmågor mot nya villkor, hot och
möjligheter.
Verksamheten genomförs i ökande omfattning i internationell samverkan och utgör stöd för utveckling av förmåga inom ramen för angivna nischer och nationella
kompetenser.
Forskning och teknikutveckling görs i ökande grad spårbar mot fastställda funktioner och operativ förmåga samt koordineras med övrig materielutveckling när så
är tillämpligt.
En ökande del av FoT-satsningarna skall stödja utvecklingen mot utpekade nischer. Betydande satsningar på FoT utanför dessa nischer inplaneras för Försvarsmaktens kunskaps-, kompetens- och förmågeutveckling mot ställda uppgifter
och statsmakternas övriga styrningar.
4.4.3

Mål och inriktning för verksamhetsgren 3 (insatser) 2006-2008

Målet för verksamhetsgrenen är att det militära försvaret, inom ramen för förmåga
till väpnad strid, skall kunna genomföra de insatser som följer av statsmakternas
krav på operativ förmåga eller delförmåga i olika avseenden. Dessa krav innebär i
stort att Försvarsmakten skall upprätthålla beredskap samt kunna genomföra insatser för att:
− hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera
kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser,
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− vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot
som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser
samt
− efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av
mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.
Beredskap
Försvarsmakten skall, i samverkan med andra berörda myndigheter, övervaka luftrum och sjöterritorium, ständigt kunna upptäcka och ingripa mot kränkningar av
prioriterade områden samt kunna upptäcka hot om angrepp eller annan verksamhet
syftande till att skada Sverige. Försvarsmakten skall vidare anpassa beredskapen
för att efter indikation kunna avvisa kränkningar av luftrum samt sjö- och markterritorium.
Försvarsmakten skall kunna ställa förband med erforderliga stödfunktioner, militärobservatörer samt stabspersonal till högkvarter i ledningsstrukturer, till Nato,
EU, FN, SHIRBRIG, NORDCAPS eller OSSE förfogande för fredsfrämjande insatser inom hela konfliktskalan. Försvarsmakten skall även kunna ställa personal
till förfogande för tjänstgöring inom FN, EU samt Nato och i staber på olika nivåer inom ramen för EAPR-samarbetet (Euroatlantiska partnerskapsrådet), inom det
fördjupade PFF-samarbetet samt efter bi- eller multilaterala överenskommelser.
Utvecklingen av ammunitions- och minröjningsförmågan för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser skall fortsätta, varvid bl a förmågan att använda
minhundar och maskinell minröjning ökas. Den personliga kompetensen för kvalificerad ammunitionsröjning för IED (Improvised Explosive Devices), B- och Cstridsmedel samt radioaktiva ämnen skall ökas. Försvarsmakten skall kunna medverka med enheter för minröjning till sjöss, varvid beslut om ambitionsnivå och
insats avgörs från fall till fall.
Det inledda arbetet med att ta fram anpassade och mer flexibla planer för insatsorganisationen skall fortsätta. Fortsatt beredskapsplanering skall därefter inledningsvis ske enligt den efter försvarsbeslutet överarbetade försvarsplaneringen.
Försvarsmakten skall med förband under grund- och fortsättningsutbildning, eller
under utbildning för internationella insatser och med stöd av sådana delar av insatsorganisationen som har hög beredskap, kunna möta de hot om väpnade angrepp som kan uppstå i vårt närområde på kort sikt.
Ledningsberedskapen skall medge en tidig insats med grundorganisationens resurser.
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Försvarsmakten skall kunna samverka med övriga myndigheter och lämna stöd till
samhället inom skilda områden i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor, förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och förordningen
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.
Försvarsmakten skall, med den förmåga som skapas för förmåga till väpnad strid, i
övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i
fred inkluderande stöd till andra myndigheter för försvar mot terroristangrepp.
Incidentinsatser
Försvarsmakten skall ingripa mot kränkningar av luft- och sjöterritorium i prioriterade områden, samt enskilt eller i samverkan med andra myndigheter genomföra
underrättelse- och säkerhetsoperationer riktade mot verksamhet på marken, på och
under havsytan, i luften, samt på informationsarenan. Detta skall även ske genom
stöd till andra myndigheter för försvar mot terroristangrepp.
Internationella insatser
Försvarsmakten skall, efter regeringsbeslut i varje särskilt fall, förbereda, genomföra, vidmakthålla och avveckla de internationella insatser och missioner som beslutas av statsmakterna. Resurser för förbandsverksamhet, materielanskaffning och
materielunderhåll inplaneras så att insatta förband och personal i staber, observatörsmissioner m m kan lösa ålagda uppgifter. Samtliga insatser utvärderas kontinuerligt och förändringar av dessa skall kunna föreslås.
Internationellt försvarssamarbete
Försvarssamarbete inom ramen för EU och NATO/PFF
Försvarsmakten skall stödja Sveriges deltagande i det europeiska säkerhets- och
försvarssamarbetet. Styrande för detta samarbete är EU:s kapacitetsmål, Headline
Goal 2010. Försvarsmaktens skall bidra till utvecklingen av EU:s snabbinsatsförmåga. Sverige skall därvid ta det sammanhållande ansvaret som Framework Nation för utvecklingen av en multinationell Nordic Battle Group.
Försvarsmakten skall avdela militära experter till Headline Goal Task Force
(HTF), delta i ECAP-processen (European Capability Action Plan) samt kunna
ställa personal till förfogande för tjänstgöring inom EU:s permanenta strukturer,
bland annat EU:s militära stab (EUMS).
Försvarsmakten skall medverka till en harmonisering av krav och försvarsplaneringsprocesser genom deltagande i EU:s försvarsbyrå EDA (European Defence
Agency). Kopplat till denna utveckling utgör PARP (Planning and Review Process) och OCC (Operational Capability Concept) de viktigaste mekanismerna för
att implementera krav på interoperabilitet för de förband som förbereds för krishanteringsinsatser.
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Försvarsmakten skall fortsätta att utveckla samarbetet med Nato inom ramen för
Partnerskap för Fred (PFF). Försvarsmakten bör, inom ramen för den svenska säkerhetspolitiska linjen, vidare utnyttja de möjligheter som finns att öva med Nato
även utanför PFF-samarbetet när det rör internationella krishanteringsövningar.
NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support)
Inom ramen för NORDCAPS-samarbetet skall Försvarsmakten fortsätta arbetet
med att avveckla den nordiska brigaden och utveckla en svenskledd Nordic Battle
Group. De erfarenheter som vunnits, de samarbetsstrukturer som etablerats och de
investeringar i främst materiel som gjorts inom ramen för NORDCAPSsamarbetet skall härvid nyttjas. De förbandsbidrag till nordisk brigad som inte
överförs till Nordic Battle Group, samt Sveriges Framework Nation-ansvar avseende en nordisk logistikbataljon, föreslås avanmälas från Nordic Pool of Forces
Register (NPFR) senast 2006-06-30.
För åren 2006-2008 bör de flyg- och marinförband som tidigare anmälts enligt
regeringsbeslut 18 (2003-12-18) till NPFR kvarstår enligt anmälan. De markförband som skall ingå i Nordic Battle Group bör anmälas 2008, med reservationen
att de kommer stå i beredskap för EU under första halvåret 2008.
Utvecklingen av en svenskledd Nordic Battle Group innebär vidare att Försvarsmakten skall medverka i övningsverksamhet för ingående förband. Försvarsmakten planerar, tillsammans med de övriga truppbidragande länderna, för deltagande
i bilaterala och multinationella övningar.
Försvarsmakten skall stödja NORDCAPS planeringselement i arbetet med att utveckla samarbetsformerna för de nordiska armé-, marin- och flygstridskrafterna.
Försvarsmakten skall vidare delta i NORDCAPS-samarbetet avseende nordiska
gemensamma kurser och utbildning.
SHIRBRIG
Försvarsmakten skall avdela personal till Multinational Stand-by High Readiness
Brigade for UN Operations (SHIRBRIG) planeringselement och icke permanenta
brigadstab samt delta i och stödja SHIRBRIG årliga övnings- och mötesprogram.
Vid en insats övervägs deltagande med de förband som anmälts till SHIRBRIG
styrkeregister.
Bilateralt samarbete
Bilateralt samarbete skall genomföras i syfte att öka Försvarsmaktens internationella förmåga och medverka i säkerhets- och förtroendeskapande verksamhet.
Detta genom utbyte rörande militärstrategiska och operativa frågor, förbandsuveckling, förbandsutbildning, annan utbildning, materielförsörjning (inklusive
exportstöd) och FoT. Övningar prioriteras vid samarbete på förbandsnivå.
Försvarsmaktens pågående och planerade bilaterala samarbeten prioriteras och
inriktas genom skrivelsen Inriktning för planering av Försvarsmaktens bilaterala
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verksamhet (HKV 2002-06-26, H 01 800:80681). Skrivelsen omfattar inte verksamhet inom MUST ansvarsområde.
Deltagande i rustningskontrollverksamhet
Målet med Försvarsmaktens deltagande i rustningskontrollverksamhet är att uppfylla Sveriges åtaganden, vilka grundas i ett tiotal avtal. De viktigaste är Wiendokumentet 1999 (WD 99), fördraget om observationsflygningar, Ottawakonventionen, 1980 års vapenkonvention, FN:s kemvapenkonvention och OSSE:s dokument
om lätta vapen.
Försvarsmakten skall med kort varsel kunna motta inspektioner och utvärderingar
i Sverige, liksom observationsflygningar samt genomföra och delta i motsvarande
aktiviteter utrikes enligt separata regeringsuppdrag. Försvarsmakten skall uppfylla
den regelbundna rapporteringsskyldigheten som framgår av respektive avtal.
Försvarsmakten skall lämna stöd till Regeringskansliet vid förhandlingar om nya
avtal respektive utveckling av redan gällande avtal inom bl a området svensk minpolitik och medlemskapet avseende Open Skies.
Insatser för stöd till samhället
Militära stödinsatser med förband, personal och/eller materiel skall genomföras i
samverkan med berörda och ansvariga myndigheter, i den mån militära stödinsatser efterfrågas samt rättsliga och resursmässiga förutsättningar föreligger. Särskild
vikt skall läggas vid stöd till räddningstjänsten, polisen och sjukvården.
Försvarsmakten skall, med stöd av förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil
verksamhet, i vissa fall ta ut avgifter för stöd som lämnas enligt förordning
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till samhället.
Hemvärnets och de frivilliga försvarsorganisationernas tillgänglighet, geografiska
utspridning samt lokalkännedom och lokalförankring skall i största möjliga och
lämpliga utsträckning tas tillvara i samband med stödinsatser.
4.4.4

Mål och inriktning för verksamhetsgren 4 (försvarsunderrättelseverksamhet) 2006-2008

Försvarsmakten skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelsetjänst och förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelsetjänst.
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet skall kartlägga yttre militära hot
mot landet och utgöra ett stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.
Verksamheten skall utveckla förmågan att inhämta, analysera och rapportera såväl
strategiska militära och icke-militära underrättelser liksom underrättelser om den
vidgade hotbilden. Rapportering till regeringen skall ske i enlighet med de särskilda beslut som regeringen fattar.
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Förmågan till inhämtning på olika sätt skall vidmakthållas och inom vissa prioriterade områden utvecklas. Uppföljning och analys av närområdet skall ha en fortsatt
hög prioritet. Beredskapen inom försvarsunderrättelseverksamheten skall hålla en
sådan nivå att verksamheten snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.
Förmågan att ta fram beslutsunderlag för möjliga områden för svenska insatser
skall fortsatt utvecklas. Svenska utlandsmissioners behov av underrättelser och
information skall ha fortsatt hög prioritet för Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet. Inrättandet av en snabbinsatsstyrka bedöms komma att påverka
försvarsunderrättelseverksamhetens uppgifter, dimensionering, organisation och
metodik. Inledningsvis skall tre olika insatser kunna stödjas samtidigt. I slutet av
perioden skall fem olika insatser (två större och tre mindre) kunna stödjas samtidigt.
Försvarsmaktens förmåga att bidra till det stärkta underrättelsesamarbetet inom
ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s krishanteringsförmåga skall fortsatt utvecklas. Detta ställer sannolikt utökade krav under
perioden. I slutet av perioden skall bidragen kunna vara väsentligt mer omfattande
än idag.
De nära samarbetet med Regeringskansliet och dess samordningssekretariat för
säkerhetspolitiska underrättelsefrågor skall fortsätta att utvecklas. Verksamheten
skall utveckla förmågan att svara på regeringens och Regeringskansliets underrättelsebehov, bland annat skärps tidskraven, vilket ställer ökade krav på snabbhet
och delgivning.
Försvarsmaktens förmåga att bedöma de nya hot, risker och påfrestningar för det
svenska samhället som den vidgade hotbilden utgör, skall fortsatt förstärkas. Härvid skall samverkan med polisen ytterligare förstärkas och kontakterna med övriga
delar av samhället säkerställas.
Försvarsunderrättelsetjänsten skall fortsätta att utvecklas varvid underrättelse- och
säkerhetstjänstens kunders krav inom det nätverksbaserade försvaret skall vara
normerande för utveckling och inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten.
Förmågan till interoperabilitet skall utvecklas avseende doktriner, metoder, personal, organisation och teknik. Under perioden skall personalens kompetens och
informationsdatabaser förbättras så att delgivning av underrättelser kan ske med
större precision och minskade tidsförhållanden. De underrättelseprodukter som
Försvarsmakten delger skall utvecklas för att bättre spegla uppdragsgivarens behov.
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5.

Förslag till finansiering perioden 2006-2008

5.1

Planeringsramar från regeringen

Regeringens budgetproposition för år 2005, regleringsbrevet 2005 och planeringsanvisningar för perioden 2005–2007 ger följande ramar utan hänsyn till eventuella
anslagssparanden från 2004 (Mkr i G 05).
Planeringsramar

2005

Anslagspost 6:1:1 Förbandsverksamhet m m

20 592 19 698 17 664

Anslagspost 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser

1 400

2006

1 500

2007

1 700

Summa anslag 6:1 Förbandsverksamhet och 21 992 21 198 19 364
fredsfrämjande truppinsatser
Anslagspost 6:2:1 Materiel och anläggningar
Anslagspost 6:2:3 Forskning och teknikutveckling

16 361 16 442 16 797
1 030

950

900

Summa anslag 6:2 Materiel och anläggningar 17 391 17 392 17 697
samt Forskning och teknikutveckling
Totalt anslagen 6:1 + 6:2

39 383 38 590 37 061

Regeringens planeringsanvisning innebär att all verksamhet för organisering, utbildning, övning, beredskapshållning och insats av svenska delar av Nordic Battle
Group skall planeras i BU 06/SR.
Kostnaden för ovanstående verksamhet skall särredovisas för samtliga anslag för
respektive år men inte innehållas inom angiven ekonomisk ram.
Finansiering av svenska delar till Nordic Battle Group klarläggs av Försvarsdepartementet med stöd av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.

BU 06/SR
HÖGKVARTERET

Datum

HKV beteckning

2005-02-28

23 383:63848
Sida 62 (66)

5.2

Plan för respektive anslag

5.2.1

Alla anslag

Försvarsmakten har i nedanstående planering följt budgetproposition 2005 ramfördelning.
Mot bakgrund av de förändringar av Försvarsmakten som följer av försvarsbeslutet i december 2004 råder för närvarande ett stort behov av att kvalitetssäkra och
utveckla det underlag som föreslås ligga till grund för den fortsatta reformeringen
av Försvarsmakten. Försvarsmakten avser därför att senast den 2 maj 2005 till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) återkomma med en komplettering till
det budgetunderlag (BU 06) som inlämnas den 1 mars 2005. Kompletteringen avses omfatta en utvecklad planering för perioden 2007-2008 samt eventuella förslag
om förändrad anslagsfördelning.
(Mkr i prisläge G 05).
Anslag/Anslagspost/
Verksamhetsgren

Anslag/
Anslagspost

6:1:1 Förbandsverksam6:1:1
het
1 Förbandsverksamhet
6:1:1
3 Insatser
6:1:1
6:1:2
Fredsfrämjande
truppinsatser
3 Internationella insatser
6:1:2

2004
Utfall

2005
Prognos
1)

2006
1)
2)

2007
1)

2008
1)

20 286 20 692 19 698 17 664 17 664
18 222 18 623 17 728 15 898 15 898
2 064 2 069 1 970 1 766 1 766

1 126

1 400

1 500

1 700

1 700

6:2 Materiel, anläggningar samt forskning
6:2
och teknikutveckling
2 Materiel / Anläggningar 6:2:1
2 FoT
6:2:2

17 392 17 882 17 392 17 697 17 697
16 363 16 831 16 442 16 797 16 797
1 029 1 051
950
900
900

Summa anslag 6:1+6:2

38 804 39 975 38 590 37 061 37 061

6:9 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer
1 Förbandsverksamhet
6:9 3)

63

55

55

55

55

UD 5:2 Fredsfrämjande
verksamhet
9 Internationella insatser
5:2:1 4)

62

75

75

75

75
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1) Prognos för år 2005 samt för perioden 2006-2008 framgår av bilaga 7 punkten
prognos. I prognosen framgår hur Försvarsmakten planerar förskjutningarna (anslagssparandet) mellan åren på grund av regeringens utgiftbegränsningar.
2) I kolumnen ingår ej förskjutningar (anslagssparanden) från 2005, vilka Försvarsmaktens planering bygger på enligt regeringens inriktning (se bilaga 7 punkten prognos).
3) Försvarsmakten har i denna tabell för anslaget 6:9 planerat med verksamhet
enligt nivå RB 2005 för åren 2006-2008. FM och KBM förslag för perioden framgår nedan.
4) Försvarsmakten har för anslaget UD 5:2:1 planerat med verksamhet enligt nivå
RB 2005 för åren 2006-2008.
5.2.2

Anslagspost 6:9:1 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom
totalförsvaret

Försvarsmakten och KBM skall fördela organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna. Fördelningen av organisationsstödet grundar sig på antalet
medlemmar i en frivillig försvarsorganisation (max 30 000 medlemmar) samt ett
antal andra faktorer som förändras över tiden. Det är därför svårt att göra en långsiktig bedömning av hur mycket av anslaget som skall fördelas till Försvarsmakten
respektive KBM. Regeringen genomförde vid budgetarbetet gällande år 2005 en
riktad reducering med 20 procent mot de organisationer som får uppdrag från Försvarsmakten.
En av de faktorer som utgör grund för fördelningen är ”särskild riktad ungdomsverksamhet”. Inom detta område har flera organisationer anmält att de kommer att
utöka sin ungdomsverksamhet. För att resurserna skall täcka den ökande ungdomsverksamhet erfordras att anslaget utökas med totalt 2 till 3 miljoner kr.
Tkr
FM
KBM
Totalt

2003
utfall
59 245
29 020
88 265

2004
utfall
62 956
25 309
88 265

2005
RB
55 117
20 094
75 211

2006-2008
förslag
62 956
25 309
88 265
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5.3

Prognos för året 2005 samt perioden 2006-2008

Se bilaga 7: Redovisning rörande ekonomi punkt 2 ”Prognos för år 2005 samt för
perioden 2006-2008”.
5.4

./7

Låneram för anläggningstillgångar

Lånebehov
Mkr
Ingående lån
Nyupplåning
Amortering
Kvarstående lån
Beslutad/föreslagen låneram 1)
Utfall/beräknad ränteutgift
Ränteantagande % för nyupplåning
Finansiering: anslag 6:1

2004
Utfall
1 354
439
476
1 317
1 850
66
x

2005
Plan
1 317
570
356
1 531
1 830
43
3,0
x

2006
Plan
1 531
615
413
1 733
1 830
49
3,0
x

2007
Plan
1 733
800
485
2 048
2 100
57
3,0
x

2008
Plan
2 048
960
573
2 434
2 500
67
3,0
x

1) Anledningen till Försvarsmaktens behov av utökad låneram fr o m 2007 är projektet PRIO.

5.5

Avgifter och andra inkomster

5.5.1

Avgiftsinkomster enligt 4 § avgiftsförordningen

(Mkr)

Totalt § 4 avgifter

2004 2005 2006 2007 2008
Utfall Plan Plan Plan Plan
389 400 400 400 400
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5.5.2

Övriga avgiftsinkomster som disponeras av Försvarsmakten och som
redovisas mot anslag (Mkr)

2004 2005 2006 2007 2008
Utfall Plan Plan Plan Plan
Hyror avseende elev- och befälshotell
11
12
12
12
12
Reservmateriel
114 115 115 115 115
Drivmedel
29
30
30
30
30
Transportverksamhet
51
50
50
50
50
Marketenteriverksamhet
17
20
20
20
20
Övrig förplägnadsverksamhet
56
60
60
60
60
Extern verkstadsverksamhet
416 400 380 380 380
Personalbutiksverksamhet
11
6
6
6
6
Flygmedicinska uppgifter för civil luftfart
2
2
2
2
2
Verksamhet enligt förordningen (2002:375) om
7
7
7
7
7
Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 1)
Inkomster av mindre ekonomisk omfattning
16
1
1
1
1
Inkomster avseende utbildnings- och övnings0 250 150 150 150
resurser i och utom Sverige
Inkomster från utlandsstyrkans Camp-verksamhet
0 120 120 120 120
Summa
730 1073 953 953 953
5.5.3

Övriga inkomster som disponeras av Försvarsmakten och som redovisas mot anslag

(Mkr)

Royalties, viten m m
Bidrag
Övertalig materiel
Finansiella intäkter
Summa

2004 2005 2006 2007 2008
Utfall Plan Plan Plan Plan
6
8
8
8
8
37
39
39
39
39
82
80
75
30
30
31
65
65
65
65
156 192 187 142 142
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23 383:63848
Sida 66 (66)

5.6

Räntekontokredit och anslagskredit

Räntekontokrediten för Försvarsmakten är 2 500 miljoner kronor enligt RB 2005.
Räntekontokrediten har reducerats under ett antal år och är med nuvarande läge för
Försvarsmakten (anslagssparande) på en acceptabel nivå. För år 2006 planerar
Försvarsmakten att anslagssparandet (förskjutning av materielanskaffning på
grund av utgiftstak) skall vara nere på en mera normal nivå. Av detta skäl behöver
räntekontokrediten ökas till 3 500 miljoner kronor.
Försvarsmakten föreslår att, enligt tidigare rutin och tidigare förslag, anslagskrediten år 2006 för anslagspost 6:1:1 skall vara 3 procent av anslagsposten, för anslagspost 6:1:2 300 miljoner kronor och för anslaget 6:2 10 procent av anslaget.
5.7

Bemyndiganden

Försvarsmaktens behov av bemyndiganden år 2006 framgår av underbilaga 14.4
(hemlig).

./u.bil 14.4

