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Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2010 
(komp BU 10) 
(3 bilagor varav 2 hemliga och 13 underbilagor varav 9 hemliga) 
 

  

Inledning 

I detta kompletterande budgetunderlag för 2010 redovisar Försvarsmakten 
underlag enligt regleringsbrevet för år 2009 samt svar på de kompletterande 
frågor som framgår av anmodan (Fö2009/512MIL) daterad 30 mars 2009 
avseende kompletteringar till Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010. 
 
Hemställan 

Försvarsmakten hemställer: 
 

1. att regeringen för budgetåren 2010-2012 föreslår riksdagen att omfördela 
anslagsmedel till anslaget 1.1 Förbandsverksamhet m.m. från anslaget 1.2 
Fredfrämjande förbandsinsatser på sätt som föreslås i kapitel 10 Förslag 
till finansiering. 

2. att regeringen för budgetåren 2010-2012 föreslår riksdagen att omfördela 
anslagsmedel mellan anslagen 1.3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar och 1.4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och 
anläggningar på sätt som förslås i kapitel 10 Förslag till finansiering. 

3. att regeringen utökar Försvarsmaktens utrymme för anslagssparande och 
anslagskredit för anslaget 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
enligt motiv i kapitel 2.    

 
 

-o 0 o- 
 
Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2010 har varit föremål för 
samverkan med arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och 
utveckling. Arbetstagarorganisationernas yttranden bifogas i bilaga 3. 
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Underlaget har vidare varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen. 
Generaldirektören, chefsjuristen, personaldirektören, informationsdirektören samt 
chefen för insats, chefen för produktion, chefen för den militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten och tjänsteförrättande chefen för ledningsstaben i Högkvarteret 
har enligt 22 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Därutöver har också arméinspektören, 
marininspektören, flygvapeninspektören, logistikchefen samt rikshemvärnschefen 
beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 

- o 0 o - 
 
Beslut i detta ärende har fattats av general Sverker Göranson. I den slutliga 
handläggningen har deltagit generaldirektör Ulf Bengtsson, avdelningschef Jan 
Borling, ekonom Jonas Brännström, överste Rikard Askstedt, överste Michael 
Sjölund och som föredragande ekonomidirektör Lars Eriksson. 
 
 
 
 
 
Sverker Göranson 
  
  Lars Eriksson 
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Bilagor 
(Hemliga bilagor insänds med HKV skrivelse 2009-04-29, H/S 23 383:80944) 
 
Bilagor Benämning 
1. (H) Förslag till insatsorganisationens utveckling och beredskap 
2. (H) Plan för materielförsörjningen samt för forskning och utveckling 
3. (Ö) Samverkan med ATO 
  
Underbilagor 
(Hemliga underbilagor insänds med HKV skrivelse 2009-04-29, H/S 23 383:80944) 
 
Ubil Benämning 
2.1 (H) Tabell - Plan för materielförsörjningen (anskaffning) 
2.2 (H) Tabell - Plan för materielförsörjningen (materielnära verksamhet och avveckling) 
2.3 (H) Fotnot till Plan för materielförsörjning 
2.4 (H) Tabell – Förslag till bemyndigande 
2.5 (H) Handlingsfrihet 
2.6 (H) Tabell – Enskilda investeringar överstigande 30 miljoner kronor 
2.7 (H) Beskrivning av innehåll i materielområden 
2.8 (H) Tabell - Plan för FoT-försörjning 
2.9 (H) Tabeller - Förändringar mellan BU 09 och BU 10 
3.1 (Ö) OFR/S FM yttrande över kompletterande BU 10 
3.2 (Ö) OFR/O FM yttrande över kompletterande BU 10 
3.3 (Ö) SEKO Försvar yttrande över 

kompletterande BU 10 
SACO Försvar yttrande över 
kompletterande BU 10 
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Sändlista 
 
Sändlista Antal ex1 Hemlig 

bilaga 1 
Ex nr 

Hemlig 
bilaga 2 inkl 
underbilagor 

Ex nr 

Hemliga 
ubil 2.8 
Ex nr 

Regeringen 1 (tryck) 1 1 - 
Som orientering     
Försvarsutskottet 1 - - - 
Riksdagensutredningstjänst 1 - - - 
Riksrevisionen 1 - - - 
Utrikesdepartementet 1 - - - 
Försvarsdepartementet 25 (tryck) 2 2 - 
Finansdepartementet 1 - - - 
Försvarets materielverk 1 3 3 - 
Försvarets radioanstalt 1 - - - 
MSB 1 - - - 
Kustbevakningen 1 - - - 
Försvarshögskolan 1 - - - 
Totalförsvarets forskningsinstitut 1 - - - 
Totalförsvarets pliktverk 1 - - 4 
Statens haverikommission 1 - - - 
Rikspolisstyrelsen 1 - - 5 
Säkerhetspolisen 1 - - - 
Ekonomistyrningsverket 1 - - - 
Fortifikationsverket 1 - - - 
Arbetsgivarverket 1 - - - 
Statskontoret 1 - 6 - 
Luftfartsverket 1 - - - 
OFR 1 - - - 
SACO-S 1 - - - 
SEKO 1 - - - 
OFR/O FM 1 - - - 
OFR/S Försvarsförbundet 1 - - - 
SACO Försvar 1 - - - 
SEKO Försvar 1 - - - 
SROF 1 - - - 
Värnpliktsrådet 1 - - - 
Inom Försvarsmakten      
ÖB 1 (tryck) 7 7 - 
GD 1 (tryck) 8 8 - 
Förbands-, skol- och centrumchefer 1 var - - - 
Inom Högkvarteret     
REV 1 - - - 
SÄKINSP 1 - - - 
GL 1 - -  
LEDS 1 - - - 
C LEDS 1 9 9 - 
LEDS LED 1 - - - 
                                                 
1 Öppna exemplar distribueras elektroniskt till resp. myndighet (motsv.), förband, skola och 

centrum samt inom HKV utom där (tryck) anges. Vid sådan anmärkning översänds tryckta 
pappersexemplar. 
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Sändlista Antal ex1 Hemlig 
bilaga 1 
Ex nr 

Hemlig 
bilaga 2 inkl 
underbilagor 

Ex nr 

Hemliga 
ubil 2.8 
Ex nr 

LEDS STRA 1 10 10 - 
LEDS UTV 1 11 11 - 
LEDS INT 1 - - - 
LEDS VHU 1 - - - 
LEDS CIO 1 - - - 
INS 1 - - - 
C INSATS 1 12 12 - 
STF C INSATS 1 13 - - 
INSS J0 1 14 14 - 
AI 1 15 - - 
ATS 1 - - - 
MI 1 16 - - 
MTS 1 - - - 
FVI 1 17 - - 
FTS 1 - - - 
PROD 1 - - - 
C PROD 1 18 18 - 
C FÖRBPROD 1 19 - - 
C MTRLPROD 1 20 20 - 
PROD PLAN 1 21 21 - 
PROD FÖRB 1 22 - - 
PROD MTRL 1 23 23 - 
PROD MTRLLED 1 - - - 
MUST 1 - - - 
C MUST 1 24 - - 
STF C MUST 1 25 - - 
PERSS 1 - - - 
PERSDIR 1 26 - - 
PERSS PLAN/UTV 1 27 - - 
EKS 1 - - - 
EKDIR 1 28 28 - 
EKS SC 1 29 - - 
EKS ANA 1 - - - 
EKS BUD 1 30 30 - 
EKS RED 1 - - - 
EKS Isk 1 - - - 
JURS 1 - - - 
C JUR 1 - - - 
INFOS 1 - - - 
INFODIR 1 - - - 
STF C HKV 1 - - - 
PRIO 1 - - - 
OFR/O HKV 1 - - - 
OFR/S HKV 1 - - - 
SACO HKV 1 - - - 
SEKO Försvar HKV 1 - - - 
Arkiv 1 (tryck) 31 31 31 
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1. Kompletteringar till BU 10 

I detta kompletterande budgetunderlag för 2010 redovisar Försvarsmakten 
underlag enligt regleringsbrevet för år 2009 samt svar på de kompletterande 
frågor som framgår av anmodan (Fö2009/512MIL) daterad 30 mars 2009 
avseende kompletteringar till Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010. 
 
2. Planering för anslag 1.3 

Försvarsmakten genomför efter fördjupad analys en omfördelning i 
materielplanen med anledning av behovet av nationell krypterad datastridsledning 
för JAS 39. Detaljer framgår av Försvarsmaktens svar på anmodan den 27 mars 
20092 om förtydliganden avseende operativ driftsättning av markstruktur för 
datastridsledning av JAS 39. 
 
Planeringen för anslag 1.3 framgår av bilaga 2. ./ 2 
 
2.1. Försvarsmakten hemställer om utökat utrymme för anslagssparande 

och anslagskredit 

Uppdelningen av materielförsörjningen på två anslag har medfört svårigheter för 
Försvarsmakten att hantera avvikelser/förändringar inom ett budgetår. 
 
Uppdelningen av materielförsörjningen i anslag 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar respektive anslag 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av 
materiel och anläggningar har resulterat i att verksamhet som till karaktären är 
behäftad med risk för avvikelse mot gällande planering har koncentrerats till 
anslag 1:3. Utifrån planeringsperspektivet innefattar anslag 1:3 
anskaffningsverksamheten där de ekonomiskt omfattande projekten kräver 
särskilda politiska beslut. Försvarsmakten har liten möjlighet att påverka när de 
politiska besluten tas. Ur ett utfallsperspektiv så betalas varje leverans efterhand 
som den levereras. Leveranstidpunkten beror på industrins möjligheter att svara 
upp mot ingångna avtal. Leveranstidpunkten kan för de stora projekten variera 
mycket och Försvarsmakten har liten möjlighet att påverka denna.   
 
Problemen med dessa avvikelser (förskjutningar) från plan har Försvarsmakten på 
ett bra sätt kunnat hantera under tidigare år. Från 2003- 2008 har det, relativt det 
totala anslaget, varit en totalt sett liten avvikelse mellan ram och utfall (ca 1 %). 
Försvarsmakten har kunnat hantera ovissheten avseende tidpunkt för politiska 
beslut respektive industrins möjlighet till leverans inom anslagsförordningens 
möjligheter för myndigheten. 
 

 
2 Försvarsmaktens skrivelse 2009-03-27 H/S 01 800:80805. 
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Försvarsmakten bedömer att uppdelningen på två anslag ökat risken för 
underutnyttjande eller överskridande. Möjligheten att hantera avvikelser inom 
ramen för anslagsförordningen räcker inte till. 
 
Försvarsmakten hemställer om ett utökat utrymme för anslagssparande och 
anslagskredit avseende anslaget 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar.  
 
3. Planering för anslag 1.4 

Planeringen för anslag 1.4 framgår av bilaga 2. ./ 2 
 
4. Planering för anslag 1.5 

Försvarsmaktens planering har i avvägningen av helheten prioriterat god kvalité i 
förbandsverksamheten med på sikt ökad användbarhet och tillgänglighet framför 
viss forskning och teknikutveckling. Detta överrensstämmer med regeringens 
planeringsanvisningar till Försvarsmakten och regeringens proposition 
2008/09:140 Ett användbart Försvar. 
 
Försvarsmakten föreslog i BU 09/SR en anslagsfördelning med konsekvens för 
forskning och teknikutveckling om successivt minskande djup inom många 
områden, med fokus på behovet av kunskap för såväl långsiktig utveckling av 
förband och materiel som för behovet att kunna stödja snabba förändringar av 
teknik och metod utifrån insatsförbandens behov. För 2009 föreslogs en 
reducering om 100 mnkr inom dåvarande anslaget 6.3 genom reduktion inom 
flygområdet och reducering av forskning bl.a. avseende telekrig, arbetsfysiologi 
samt modellering och simulering. För 2010 föreslogs en reducering med 200 
mnkr och från och med 2011 en reducering med 300 mnkr. 
 
Försvarsmakten föreslog därutöver i Försvarsmaktens underlag till regeringens 
försvarspolitiska proposition 2009 att anslaget reduceras med 30 mnkr för år 
2010 samt, i likhet med BU 09/SR, med 300 mnkr från och med 2011 och att 
dessa medel överförs till anslaget 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap för att 
möjliggöra en ökning av antalet anställda soldater och sjömän, i enlighet med 
regeringens planeringsanvisningar. 
 
Försvarsmakten har återkommit i BU 10/SR och föreslagit att anslaget skall 
reduceras med 30 mnkr 2010 samt med 300 mnkr från och med 2011 och att det 
sker en omfördelning till anslaget 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. 
 
4.1. Konsekvensbeskrivning av reducering 

Övergripande konsekvenser innebär reducerade beställningar till FOI, FMV och 
FHS för 2009 och reducerade ramar för olika forsknings- och teknikområden 
samt studier i planeringen för 2010.  
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Konsekvenser för 2010 innebär:  

− Att externt stöd till perspektivplanestudien (kompetens från FOI) 
reduceras med hälften. 

− Att Luftstridssimuleringscentrum (FLSC) överförs från FOI till 
Försvarsmakten redan 2010. 

− En tidigareläggning av reduktioner för 2011 knutna till teknikrelaterade 
beställningar inom flera FoT-områden inklusive demonstratorprogrammet. 

  
Konsekvensen från 2011 innebär att vissa FoT-områden avvecklas, en preliminär 
bedömning är att forskning och teknikutveckling särskilt riktat mot fordons- och 
fartygsteknik avvecklas. Försvarsmakten bedömer att de friare uppdrag som 
tidigare ställts till FOI för utforskning av nya teknikområden, s.k. strategiska 
forskningskärnor, nedprioriteras. Därutöver kommer flera kompetensområden 
inom FoT att behöva reduceras. Humanrelaterad forskning prioriteras före 
teknikrelaterad forskning vilket i sin tur prioriteras före teknikutveckling.  
 
Finansieringen av grundkompetenser vid FOI avseende CBRN-området kommer 
att begränsas till Försvarsmaktens egna behov. Övriga intressenter måste därför 
inplanera finansiering utgående från sina specifika behov. 
 
Inom det flygtekniska utvecklingsområdet påbörjas fortsatta reduceringar, vilket 
påverkar pågående internationella samarbeten t.ex. ETAP. Konsekvenser för 
vidmakthållandet av JAS 39 Gripen på systemnivå samt nationella åtaganden 
kopplade till exportstöd bör analyseras vidare ur ett nationellt helhetsperspektiv 
som bl.a. inbegriper operativ förmåga, utveckling samt framtida forskning och 
teknikutveckling. 
 
Anslaget har sedan tidigare inriktats från djupa tekniknivåer till kunskap på högre 
systemnivåer. Föreslagen anslagsnivå innebär att en nedprioritering sker av de 
områden där Sverige bedöms kunna köpa såväl materiel som framtida 
modifiering av densamma. En balanserad kunskapsbredd är dock nödvändig för 
att t ex värdera hot och möjligheter mot 2014 och framåt.  
 
Inom vissa integritetskritiska FoT-områden, t ex telekrig, krävs även fortsatt en 
nationell forskning och teknikutveckling. Sådan kunskap är endast till del 
tillgänglig på den öppna marknaden eller i internationella samarbeten. Vidare är 
en förutsättning för bilaterala samarbeten inom dessa områden att Sverige har 
kompetens att tillföra samarbetet varför sådan FoT endast reduceras i mindre 
utsträckning. 
 
I internationellt perspektiv står omfattning och kvalitet på den kunskap som 
Försvarsmakten kan köpa eller byta till sig från andra länder i direkt relation till 
vad vi själva kan erbjuda. Försvarsmaktens möjlighet att genom samarbeten 
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erhålla kunskap inom områden där vi har begränsad kompetens och erfarenhet 
kräver fortsatt tydliga prioriteringar. 
 
I föregående års komplettering till BU 09/SR redovisade Försvarsmakten 
bedömningar kring effekter på stödmyndigheternas förutsättningar att genomföra 
beställd verksamhet med föreslagen anslagsfördelning. Pågående utredning kring 
stödmyndigheter, Stödutredningen, utgör ytterligare ett ingångsvärde som kan 
påverka FoT prioriteringar för kommande år. 
 
För en detaljerad beskrivning av planeringen för anslaget se bilaga 2. ./ 2 
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5. Insatsorganisationen 

5.1. Insatsorganisationsutveckling 2010-2014  

Av tabellerna nedan framgår förslag till kvantitativa mål för insatsorganisationen 
år 2010-2014 samt förslag till framtida bidrag till styrkeregister och avanmälan 
från styrkeregister. En detaljerad redovisning av insatsförbandens utveckling och 
beredskap framgår av bilaga 1 (hemlig).3 ./ 1 (H) 
 
Fu = Fortsatt utveckling av insatsförband (arvförband nyttjas) 
U = Utveckling mot insatsförband (nytt förband skapas) 
V = Vidmakthålls (omsätts fortlöpande) 
Av = Avveckling påbörjas 
/x = Antalet insatsförband 
 
Avvecklingstakten för förband som utgår framgår inte.  
 
Förband 2010 2011 2012 2013 2014 Anmärkning 
1. Arméförband       
Brigadstab (betjäningsförband 
ur ledningsplatsbataljon) 

V/2 V/2 V/2 V/2 V/2  

Mekaniserad bataljon V/6 Av/24, 
V/4 

V/4 V/4 Av/4  

Lätt mekaniserad bataljon V/2 V/2 V/2 V/2 Av/2  
Luftburen bataljon V/1 V/1 V/1 V/1 Av/1  
Manöverbataljon5 Fu/7 Fu/7 Fu/7 Fu/7 V/7  
- Manöverbataljon mekaniserad Fu/3 Fu/3 Fu/3 Fu/3 V/3  
- Manöverbataljon lätt 
mekaniserad 

Fu/3 Fu/3 Fu/3 Fu/3 V/3  

- Manöverbataljon lätt Fu/1 Fu/1 Fu/1 Fu/1 V/1  
Stridsvagnskompani Fu/3 Fu/3 Fu/3 Fu/3 V/3  
Artilleribataljon V/2 V/2 V/2 V/2 V/2 Är modulärt organiserad 

och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med 
kompanienheter.  

Luftvärnsbataljon  V/2 V/2 V/2 V/2 V/2 Är modulärt organiserad 
och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med 
kompanienheter. 

                                                 
3 Försvarsmakten redovisade i BU 10/SR ett behov av fortsatt kvalitetsäkring för föreslagen 
beredskapssättning av insatsorganisationen. I bilaga 1 (hemlig) redovisas den kvalitetssäkrade 
beredskapssättningen för 2010. 
4 Två avvecklade bataljoner utgör del av grund för förbandsreserven. 
5 Organisatoriskt modulära mekaniserade, lätt mekaniserade, lätt och amfibisk manöverbataljoner 
utvecklas och ska även kunna lösa uppgifter som lätta skyttebataljoner (detaljer framgår i bilaga 1 
(hemlig)).  
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Förband 2010 2011 2012 2013 2014 Anmärkning 
Jägarbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Är modulärt organiserad 

och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med enheter. 

Underrättelsebataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Är modulärt organiserad 
och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med 
kompanienheter. 

Säkerhetsbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Ingenjörbataljon V/2 V/2 V/2 V/2 V/2 Är modulärt organiserad 

och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med 
kompanienheter. 

Militärpoliskompani V/2 V/2 V/2 V/2 V/2  
CBRN-kompani V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Tungtransportkompani Av/1, 

V/1 
V/1 V/1 V/1 V/1  

        
2. Marinförband       
Sjöstridsflottiljledning  V/2 V/2 V/2 V/2 V/2  
Korvettdivision V/2 V/2 V/2 V/2 V/2  
Minröjningsdivision V/2 V/2 V/2 V/2 V/2 Delförmåga utgår genom 

avveckling av 
minröjningsfartyg typ 
Styrsö. 

Underhållsdivision V/2 V/2 V/2 V/2 V/2  
Röjdykardivision Fu/1 Fu/1 Fu/1 Fu/1 V/1  
Ubåtsflottiljledning V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Ubåt V/4 V/4 V/4 V/4 V/4  
Ubåtsräddningsfartyg V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Signalspaningsfartyg V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Amfibiebataljon V/1 V/1 V/1 V/1 Av/1  
Manöverbataljon6 Fu/1 Fu/1 Fu/1 Fu/1 V/1  
- Manöverbataljon amfibisk Fu/1 Fu/1 Fu/1 Fu/1 V/1  
Bevakningsbåtkompani V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Marin basbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
       
3. Flygvapenförband       
Stridsflygdivision V/4 V/4 V/4 V/4 V/4 Beslut om eventuell 

omorganisering ska tas 
under 2012. Reduktion av 
antalet stridsflygplan är 
påbörjad och planeras vara 

                                                 
6 Organisatoriskt modulära mekaniserade, lätt mekaniserade, lätt och amfibisk manöverbataljoner 
utvecklas och ska även kunna lösa uppgifter som lätta skyttebataljoner (detaljer framgår i bilaga 1 
(hemlig)).  
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Förband 2010 2011 2012 2013 2014 Anmärkning 
slutförd 2012. 
Stridsflygdivisisionerna är 
reducerade till volym med 
25 % relativt I/O 2008. 

Helikopterbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Ledningsflyggrupp ASC 890 V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Basbataljon V/2 V/2 V/2 V/2 V/2 Beslut om eventuell 

omorganisering ska tas 
under 2012. Basbataljonerna 
är reducerade till volym 
med 10 % relativt I/O 2008. 

Transportflygdivision Tp 84 V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Central transportflygdivision V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Signalspaningsflygdivision 
S102B 

V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  

       
4. Specialförband       
Specialförband V/2 V/2 V/2 V/2 V/2  
       
5. Ledn- och undförband       
HKV med stabsförband V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Rörlig operativ ledning ((FHQ) 
betjäningsförband ur 
ledningsplatsbataljon) 

V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  

Insatsledning Stockholm V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
Taktisk sambandsbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Är modulärt organiserad 

och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med 
kompanienheter. 

Telekrigbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Är modulärt organiserad 
och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med enheter. 

Ledningsplatsbataljon Fu/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Utvecklas ur bl.a. 
stabsförband för FHQ och 
brigadstabskompanier. Är 
modulärt organiserad och 
kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med 
kompanienheter. 

Gemensam lägescentral och 
NOC7

U/1 U/1 U/1 U/1 U/1  

Sjöinformationsbataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Samordnas med gemensam 
lägescentral och NOC. 
Avveckling sker successivt 

                                                 
7 Tidpunkt för införande utreds bl.a. avseende operativa krav, effektvinster, tekniska 
kravspecifikationer och infrastruktur. 
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Förband 2010 2011 2012 2013 2014 Anmärkning 
och i takt med att gemensam 
lägescentral och NOC blir 
operativ. 

Stridslednings- och 
luftbevakningsbataljon 

V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Samordnas med gemensam 
lägescentral och NOC. 
Avveckling sker successivt 
och i takt med att gemensam 
lägescentral och NOC blir 
operativ. 

IT-försvarsförband med CERT V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Samordnas med gemensam 
lägescentral och NOC. 

FMTM V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Samordnas med gemensam 
lägescentral och NOC. 

PSYOPS-pluton U/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Materiellt anpassad enligt 
genomförandegruppens 
inriktning. 

NUE V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
       
6. Logistikförband       
MOVCON ledning V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  
MOVCON pluton V/3 V/3 V/3 V/3 V/3  
Operativ ledningsteknisk 
bataljon 

V/1 V/1 V/1 V/1 V/1  

Teknisk bataljon V/1 V/1 V/1 V/1 V/1 Är modulärt organiserad 
och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med plutons 
eller kompanienheter. 

Logistikbataljon V/2 V/2 V/2 V/2 V/2 Är modulärt organiserad 
och kan leda 
behovssammansatta 
logistikenheter och 
understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med plutons 
eller kompanienheter. 

Sjukhuskompani Fu/3 Fu/2, V/1 Fu/1, V/2 Fu/1, V/2 Fu/1, V/2  
Sjukvårdsförstärkningskompani Fu/3 Fu/2, V/1 Fu/1, V/2 Fu/1, V/2 Fu/1, V/2 Är modulärt organiserad 

och kan understödja 
behovssammansatta 
stridsgrupper med tropp 
eller plutonsenheter. 

NSE U/1, V/2 V/3 V/3 V/3 V/3  
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Förband 2010 2011 2012 2013 2014 Anmärkning 
7. Hemvärn och nationella 
skyddsstyrkor

      

Hemvärnsbataljon8 V/60 Av/20, 
V/40 

V/40 V/40 V/40  

 

                                                 
8 Inom ramen för bl.a. krigsförbandsutvecklingsarbetet krävs fortsatt analys av utveckling och 
utformning av hemvärn och nationella skyddsstyrkor. 
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5.2. Förband anmälda till styrkeregister 2010-2012 

Förband  Grundber
edskap9

EU FC10 NATO 
PARP11

NATO 
OCC12

FN 
UNSAS13

Förändringsfö
rslag/ 
Anmärkning 

Mekaniserad bataljon 90 X X X X Inklusive  
Mekkomp 30 
dagar 

Lätt mekaniserad bataljon 90 X X X X  
Ingenjörkompani 90 X X X X Med am- och 

minröjningsför
måga 

Jägarpluton 90 X X X X  
MP-kompani (-) 90 X X X X  
SF förband 30 X X X X  
Artlokradarpluton 90 X X X X Grupp tidigare  
Lvkompani 70 90 X X X X Pluton tidigare 
Strvkomp 122 90 X X X X Inklusive 

transportpluton 
CBRN-insatsstyrka 90 X X X X  
Korvettdivision 90 X X X X 2 Kv, 1 Uh-

fartyg 
Minröjningsdivision 90 X X X X 2 Mröjfartyg, 

EOD-enhet, 1 
Uh-fartyg 

Amfibiestridsgrupp 90 X X X X Kompanistorle
k 

Ubåtsförband  90 X X X X 1 Ub, 
Stödenhet 

Stridsflygdivision JAS 39 
med basförband 

90 X X X X 8 fpl  

TransportflygdivisionTP84 
med basförband 

90 X X X X 4 fpl 

Signalspaningsflygförband 
S 102B  

90 X X X X 1 fpl 

Flygplatsenhet för APOD 90 X X X X  
Ledningsflyggrp ASC 890 
med basförband 

90 X X X X 2 fpl 

TACP 90 X X X X  
(F)HQ  360 X X X X  
 
Officerare, specialistofficerare samt gruppbefäl, soldater och sjömän ur lednings- 
och betjäningsförband ska över tiden kunna genomföra internationella insatser 
utan föregående anmälan till styrkeregister. 
                                                 
9 Flexible readiness R10/R30/R90/R360, pending on operational planning. 
10 EU Force catalogue (EU:s militära styrkeregister) 
11 NATO Planning and Review Process Pool of forces 
12 NATO Operational Capabilities Concept Pool of forces 
13 UN Standby Arrangements System Pool of forces 
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5.3. Förslag till nya anmälningar till styrkeregister 2010-2012 

Nedanstående förband föreslås för anmälan till internationella styrkeregister. 
 
Förband  Grundber

edskap 
EU FC NATO 

PARP 
NATO 
OCC 

FN 
UNSAS 

Förändringsfö
rslag/ 
Anmärkning 

MOVCON plut 90 X X X X  
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6. Förbandsreserv – fyra mekaniserade bataljoner 

Försvarsmaktens underlag till regeringens försvarspolitiska proposition 2009 
utgår från att samtliga förband skall vara omedelbart tillgängliga och fullt 
materiellt och personellt uppfyllda.  
 
Regeringen har i proposition 2008/09:140 Ett användbart Försvar föreslagit en 
förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner utanför insatsorganisationen som 
skall kunna tillföras denna vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i närområdet.  
 
Ett införande av ytterligare mekaniserade bataljoner för operativ förmåga III inom 
tilldelade ekonomiska ramar får enligt regeringen inte gå ut över materiell kvalitet 
och förnyelse för stridskrafterna som helhet då kapacitet att lösa uppgifter inom 
operativ förmåga I och II annars riskeras att urholkas.  
 
Försvarsmakten planerar i enlighet med regeringens inriktning för att utöver 
insatsorganisationen organisera fyra mekaniserade bataljoner som personell och 
materiell mobiliseringsreserv. Bataljonerna ska, vid en allvarligt försämrad 
omvärldsutveckling, kunna förstärka insatsorganisationen för nationella 
operationer inom tre år från särskilt beslut och med stöd av lagen om 
totalförsvarsplikt. Inledningsvis ska bemanning ske med tidigare värnpliktiga för 
att efterhand omsättas med i Försvarsmakten tidigare anställd personal. Befintlig 
organisationsbestämmande materiel, vilken inte erfordras av insatsorganisationen, 
förrådsställs och vidmakthålls utan att vidareutvecklas. Särskilda beslut och 
tillförsel av ekonomiska medel krävs för all övrig komplettering och 
nyanskaffning av materiel, utbildning, övning och beredskap.  
 
Kostnader för förbandsreserven inriktas till högst 100 mnkr per år för anslaget 1.1 
Förbandsverksamhet mm och omfattar registerhållning av personal, 
kompletteringsutbildning av reservofficerare, vidmakthållande av befintlig 
materiel, förrådsställning av materiel, vidmakthållande av befintlig infrastruktur 
och förrådsställning av ett stridsvagnskompani på Gotland. 
 
Försvarsmakten hemställer om att regeringen för budgetåren 2010 och framåt 
föreslår Riksdagen att omfördela 100 mnkr från anslaget 1.2 Fredsfrämjande 
insatser till anslaget 1.1 Förbandsverksamhet mm. då förbandsreserven är att 
betrakta som en ökning av verksamheten inom anslaget 1.1 Förbandsverksamhet 
mm. som skall genomföras utan att sänka kvalitén i övningsverksamheten inom 
detta anslag. Omfördelningen innebär på kort sikt minskad handlingsfrihet för 
ytterligare ambitionsökningar inom anslaget 1.2.14 Om denna överföring inte 

 
14 Konsekvenser innebär t.ex. att den planerade handlingsfriheten under 2010 reduceras från 270 
till 170 mnkr, under 2011 reduceras den planerade handlingsfriheten för en eventuell NBG insats 
från 550 till 450 mnkr och från 2012 reduceras ambitionsnivån för eventuellt nya insatser. 
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genomförs måste motsvarande reducering genomföras på anslaget 1.1 
Förbandsverksamhet mm. eller 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
vilket medför allvarliga konsekvenser enligt nedan. 
 
Reducering inom anslaget 1.1 Förbandsverksamhet mm. under 2010 kan inte 
mötas med minskningar av värnpliktiga, anställda eller PersQ. Detta innebär att 
ökade kostnader kompenseras med löpande ambitionssänkningar för förband, 
skolor och centra vilket innebär en risk för ett ryckigt genomförande i likhet med 
2008. Från 2011 innebär en reducering konsekvenser för flygtid, gångtid, körmil 
och ammunition med därtill kopplade resultatmål i form av sänkt PersQ.  
 
En reducering av anslaget 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar skulle 
innebära en omfördelning i materielplanen vilket innebär konsekvenser för 
operativ förmåga I och II. Vid en omfördelning från markstridsförbanden finns 
risk för att den av regeringen prioriterade omställningen mot användbara och 
tillgängliga markstridsförband reduceras. En omfördelning från flyg- eller 
marinstridskrafterna innebär konsekvenser för till exempel JAS 39 Gripens 
förmågeutveckling inklusive sensorer och vapensystem eller för utvecklingen av 
manöverbataljon med tilläggsenhet amfibie. En omfördelning av resurser från de 
delar av materielplanen som inplanerats sist innebär trots ett angeläget 
förmågebehov att t.ex. anskaffning av taktisk UAV utgår.  
 
Reduceringar av anslagen 1.1 Förbandsverksamhet m.m., 1.3 Anskaffning av 
materiel och anläggningar och 1.4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel 
och anläggningar minskar möjligheterna att uppnå målbilden för 2014. 
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7. Stridsvagnskompanier 

Försvarsmaktens underlag till regeringens försvarspolitiska proposition 2009 
utgår från att tre stridsvagnskompanier organiseras i tre tilläggsenheter tung 
mekaniserad till manöverbataljoner. Försvarsmakten kommer i den fortsatta 
planeringen att analysera konsekvenser av att i enlighet med regeringens 
proposition 2008/09:140 Ett användbart Försvar planera för tre fristående 
stridsvagnskompanier samt materiel till ytterligare ett kompani förrådsställt på 
Gotland. Behovet enligt Försvarsmaktens underlag till regeringens 
försvarspolitiska proposition 2009 som legat till grund för materielplaneringen 
ökar med det stridsvagnskompani som materiellt förrådsställs på Gotland. 
Stridsvagnarna på Gotland vidmakthålls på nuvarande nivå och kostnader för 
förrådsställning ingår i de 100 mnkr årligen som redovisas för vidmakthållande av 
förbandsreserven. Samtliga stridsvagn 121 övervägs för avveckling i den takt som 
ekonomin medger. 
 
8. FöMusC 

Försvarsmakten har 2008 under ledning av FöMusC genomfört en utredning av 
Försvarsmusikens organisation ”Framtidens militärmusik – En flexibel och 
kvalitetsstyrd verksamhet”. Beredningen av det samlade förslaget till ny 
organisation var inte klar till den 30 januari 2009. 
 
Försvarsmaktens förslag att FöMusC integreras i Livgardet (LG) är inte att 
betrakta som en ”traditionell” GRO-förändring, utan enbart en förändring av 
ledningen av Försvarsmaktens musikverksamhet. 
 
Förändringen av ledningsförhållandena innebär att FöMusC upphör som egen 
organisationsenhet och integreras i LG. Vid en integrering av FöMusC som en 
enhet under Livgardet kan FöMusC:s administrativa ledning samordnas och 
effektiviseras i Livgardets ledningsfunktion. En integrering innebär att FöMusC 
med stab i större utsträckning kan ägna sig åt ledning av den samlade 
Försvarsmusiken, då förbandsansvaret övergår till LG.  
 
De personella konsekvenserna innebär en rationalisering om cirka 5 befattningar. 
 
Inga andra ekonomiska konsekvenser, utöver de som kan hänföras till den 
personella besparingen, uppkommer varken på lång och kort sikt eftersom 
FöMusC:s verksamhet i övrigt inte påverkas. 
 
Integrering i LG innebär ingen förändring av den verksamhet som FöMusC och 
dess musikkårer idag bedriver.  
 

 



  

 
Komp BU 10 

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 

 2009-04-29 23 383:55676 
  
    
   Sida 21 (24) 
   

 

 

9. Förslag till finansiering 

Försvarsmakten beskriver i detta avsnitt alla finansieringsförslag från BU 10 och 
kompletterande BU 10. Förändring relativt BU 10 från den 26 februari 2009 är 
ekonomifördelningen mellan anslagen 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser och 
1.1 Förbandsverksamhet och beredskap på grund av tillförseln av 
förbandsreserven.    
 
9.1. Plan för respektive anslag 

9.1.1. Alla anslag 

Tabellen visar försvarsmaktens förslag till fördelning per anslag av regeringens 
anvisade ram i planeringsanvisningarna 2008-11-06. 
 
Anslag/-spost            Mnkr, prisnivå 2009 2008 

Utfall  
1)

2009 
Prognos 

2)   

2010 
Plan    

3)

2011 
Plan    

4)

2012 
Plan    

5)
1.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap 18 430 18 783 18 901 19 204 19 211
tillskott från anslagsspar 2008 & 2009 6)  550 243
från anslag 1.2                                       7)       100 150 200
från anslag 1.5                                       8)       30 300 300
Förslag inriktning 1.1.1                  18 430 18 783 19 581 19 897 19 711
1.1.3 STÅP 432 213 213 213 213
1.1.4 MUST                                          9)        570 584 587 580
Förslag inriktning 1.1 18 862 19 566 20 378 20 697 20 504
1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 1 665 2 480 2 480 2 480 2 480
Omfördelning till anslag 1.1                 7)        -100 -150 -200
Förslag inriktning 1.2 1 665 2 480 2 380 2 330 2 280
Förslag 1.3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar                                      10) 10 010 8 802 9 653 8 817 8 817
Förslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling 
mm av materiel och anläggningar   10) 6 256 6 970 6 043 6 484 6 484
Summa anslag 1.3+1.4 16 266 15 772 15 696 15 301 15 301
1.5 Forskning och teknikutveckling 978 979 882 1 079 1 079
Omfördelning till anslag 1.1                  8)       -30 -300 -300
Förslag inriktning 1.5 978 979 852 779 779

Förslag inriktning anslag 1.1 till 1.5 37 771 38 797 39 306 39 107 38 864

1.10.1 Stöd till Frivilliga försvarsorg. 46 46 46 46 46
UD 1.2.3 Fredsfrämjande verksamhet 66 77 77 77 77  
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1) Utfall enligt bokslut 2008. 

2) Prognos för 2009, motsvarar prognos enligt BU 10.  

3) Försvarsmaktens förslag till fördelning av anslagen och för 1.1 
Förbandsverksamhet och beredskap del av anslagssparandet från 2008 och 2009 
enligt not 6. 

4) Försvarsmaktens förslag till fördelning av anslagen och för 1.1 
Förbandsverksamhet och beredskap del av anslagssparandet från 2009 enligt not 
6. 

5) Försvarsmaktens förslag till fördelning av anslagen. 

6) Det ackumulerade anslagssparandet från 2008 och 2009 är en nödvändig 
förutsättning för att finansiera verksamheten tills dess planerade rationaliseringar 
ger effekt, i enlighet med de förslag Försvarsmakten lämnade till regeringen den 
30 januari 2009 inför regeringens aviserade inriktningsproposition. 

7) På grund av övergången till heltids- och deltidsanställda soldater och sjömän 
samt tillägget enligt inriktningspropositionen med en förbandsreserv om fyra 
mekaniserade bataljoner utanför insatsorganisationen föreslår Försvarsmakten en 
omfördelning av resurser från anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser till 
anslagspost 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. 

8) Försvarsmakten föreslår att anslag 1.5 Forskning och teknikutveckling 
reduceras med 30 miljoner kronor år 2010 samt med 300 miljoner kronor fr.o.m. 
2011, dessa medel överförs till anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. 

9) Skälen till Försvarsmaktens förslag att omfördela resurser från anslagspost 
1.1.1 till anslagspost 1.1.4 MUST framgår av MUST BU 10 (HKV skr 2009-02-
20 H/TS 23310:606). 

10) Försvarsmakten hemställer att medel omfördelas enligt förslag mellan 
anslagen 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1.4 Vidmakthållande, 
avveckling mm av materiel och anläggningar från 2010 (motiv och förklaring 
framgår av bilaga 2). 
 
9.1.2. Förslag till anslagsfördelning 

Försvarsmaktens förslag till anslagsfördelning år 2010-2012 utgår från i tidigare 
avsnitt redovisade motiv. Föreslagen anslagsfördelning är en förutsättning för en 
god kvalitet i förbandsutbildningen syftande till att uppnå kraven på användbara 
förband med tillgänglighet väsentligt understigande ett år (förutom den s.k. 
förbandsreserven). Försörjningen av insatsförbanden, som utgår från en 
sammanhållen logistikprocess inkluderande materielförsörjning, fokuserar initialt 
på vidmakthållande av befintlig dimensionerande materiel samt kompletterande 
anskaffning för att tillgodose de materiella brister som identifierats avseende 
operationer med markoperativ tyngdpunkt. Utrymmet i anslagen för anskaffning 
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och vidmakthållande av materiel samt forskning och teknikutveckling medger 
därefter en långsiktig utveckling med en lägre förnyelsetakt än tidigare planerat. 
Vissa operativa behov kan trots detta inte inrymmas i planeringen vilket framgår 
av Försvarsmaktens underlag till inriktningspropositionen insänt 30 januari 2009.  
 
Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för 
anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. 
För att möte detta ökande medelsbehov avser Försvarsmakten genomföra de 
grundorganisatoriska förändringar vilka myndigheten själv kan besluta. Fram till 
år 2014 förutsätts förändringar som kräver beslut av riksdag och regering. 
Försvarsmakten återkommer med förslag till utveckling av grundorganisationens 
infrastruktur i myndighetens budgetunderlag för år 2012. En samordnad logistik- 
och materielförsörjningsprocess är ett av de viktigaste rationaliseringsförslagen 
för att reducera driftkostnaderna i Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten hemställer att regeringen för budgetåren 2010 och framåt föreslår 
riksdagen att omfördela 100 mnkr från anslaget 1.2 Fredsfrämjande insatser till 
anslaget 1.1 Förbandsverksamhet mm, på grund av regeringens förslag om en 
förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner utanför insatsorganisationen.   
Motiv för Försvarsmaktens förslag framgår av avsnitt 7. Förbandsreserv – fyra 
mekaniserade bataljoner. 
 
Försvarsmakten har utgått från att prognostiserat anslagssparande åren 2008 och 
2009 inom anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap kan överföras till åren 
2010 - 2011. Försvarsmakten har vidare beaktat regeringens rationaliseringskrav 
kopplat till försvarsprisindex om cirka 150-200 miljoner kronor per år inom 
anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. 
 
Försvarsmakten föreslår vidare att anslag 1.5 Forskning och teknikutveckling 
reduceras med 30 miljoner kronor år 2010 samt med 300 miljoner kronor fr.o.m. 
2011, dessa medel överförs till anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap för 
att möjliggöra ökning av antalet anställda soldater och sjömän. Därutöver föreslår 
Försvarsmakten, med beaktande av särutgiftsmodellen och det utvecklade 
personalförsörjningssystemet med heltids- och deltidsanställda soldater och 
sjömän där grundlön och vissa övningskostnader direkt relaterade till 
internationella insatser i sin helhet belastar anslag 1.1 Förbandsverksamhet och 
beredskap, en justering av fördelningen mellan detta anslag och anslag 1.2 
Fredsfrämjande förbandsinsatser. Omfördelningen föreslås börja år 2011 med 50 
miljoner kronor och fortsätta år 2012 med 100 miljoner kronor. 
 
Försvarsmakten bedömer att kostnadssänkningar med hjälp av en samordnad 
logistikprocess inom Försvarsmakten omfattande 600 miljoner kronor per år kan 
uppnås från 2013 och dessutom uppskattar Försvarsmakten att övriga 
kostnadssänkningar inom försvarsområdet till följd av den s.k. stödutredningen 
kan bli ytterligare 350 miljoner kronor per år, vilka bör gottskrivas anslag 1.1 
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Förbandsverksamhet och beredskap. Dessa kostnadsreduceringar utgör ett 
väsentligt antagande för myndighetens planering i detta underlag. När 
kostnadssänkningarna kan realiseras beror på i vilken takt erforderliga beslut 
fattas. 

Försvarsmakten hemställer att medel omfördelas enligt förslag mellan anslagen 
1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1.4 Vidmakthållande, 
avveckling mm av materiel och anläggningar (motiv och förklaring framgår av 
bilaga 2). 
 
I planeringen för åren 2010 till 2012 har Försvarsmakten utgått från att den årliga 
omräkningen av anslag görs enligt nuvarande principer. 
 
Försvarsmakten har tidigare påtalat att den tekniska utvecklingen, 
vidmakthållande och omsättning av insatsförbandens dimensionerande materiel är 
förenade med efterhand allt mer ökande kostnader som inte kompenseras fullt ut 
av nuvarande priskompensationssystem. Kostnadsutvecklingen är kopplad till den 
tekniska utvecklingen och får över tiden ett stort genomslag på 
insatsorganisationens innehåll. Ökade kostnader med anledning av 
teknikutvecklingen har länge kunnat hanteras genom en minskad numerär. Inom 
allt fler områden är numerären emellertid idag nere på så låga nivåer att 
ytterligare reduceringar inte är möjliga. Valet står då mellan att kompensera för 
den kostnadsökning som följer med teknikutvecklingen eller att avveckla förband 
eller materielsystem. Kostnadsutvecklingen är svår att beräkna exakt, men en ofta 
utnyttjad skattning är tre till fyra procent per år. Värdet beror naturligtvis i hög 
grad på i vilken takt ny teknik införs. 
 
Genomslaget av den tekniska kostnadsutvecklingen är betydande. Tre och en halv 
procent årlig kostnadsökning innebär vid konstant numerär en fördubbling av 
kostnaderna på tjugo år eller omvänt att en given anslagsram efter tjugo år bara 
räcker till att ersätta hälften av förbanden/systemen. 
 
 
9.2. Bemyndiganden 

Försvarsmaktens behov av bemyndiganden år 2010 framgår av underbilaga 2.4 
(hemlig). 

./ 2.4 (H) 
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