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Inledning 

Försvarsmakten har till 2014 kommit ett antal år in i reformen som bär mot an-
vändbara krigsförband med hög tillgänglighet. Tillgängligheten i krigsförbanden 
ökar successivt men det finns brister, främst rörande materiel och personal, vid 
vissa krigsförband och inom vissa funktioner. Målet är att samtliga krigsförband 
ska vara materielsatta, personaluppfyllda och övade 2019.  

Under planeringsperioden står Försvarsmakten inför betydande ekonomiska ut-
maningar främst inom områdena materiel och personal, vilket får effekter för nu-
varande planering. För att nå de uppsatta målen avseende antalet heltids- och tid-
vis anställda soldater, måste särskilda åtgärder identifieras. Stor vikt måste läggas 
på att skapa rationalitet och effektivitet i verksamheten samtidigt som den materi-
ella omsättningstakten måste anpassas.  

Försvarsmakten bedömer sammantaget att IO 14, med nuvarande anslagsramar, 
inte långsiktigt kan realiseras och vidmakthållas och den operativa förmåga som 
krävs för att lösa Försvarsmaktens uppgifter bedöms inte kunna upprätthållas på 
en relevant nivå.  

Ekonomi i planeringsperioden 

Försvarsmaktens budget bygger på ett utgångsläge där delar av krigsförbanden är 
insatta i internationella insatser. Behovet av att bedriva nationell övningsverk-
samhet med krigsförbanden, finansierat inom anslaget 1:1 Förbandsverksamhet 
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och beredskap, ökar då omfattningen av internationella insatser i gällande plan 
bedöms minska. Försvarsmakten föreslår därför att en omfördelning görs från 
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser till 1:1 Förbandsverksamhet och 

beredskap med 300 miljoner kronor årligen 2014-2016. 

Försvarsmakten har en balanserad ekonomi i perioden 2014 till 2016, men detta 
förutsätter att föreslagna överföringar från anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbands-

insatser till anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap genomförs. Därutö-
ver förutsätts att Försvarsmakten under 2014 kan nyttja ett anslagssparande från 
2013 om ca 100 miljoner kronor samt att ambitionsminskningar i verksamhet 
motsvarande ca 300 miljoner kronor genomförs under 2016.  

Anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthål-

lande, avveckling av materiel och anläggningar är i ekonomisk men inte operativ 
balans. Den ekonomiska balansen har, likt tidigare år, åstadkommits genom att 
anskaffningsbeslut förskjutits framåt i tiden med reducerad framtida användbarhet 
av krigsförbanden samt utökade behov på anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckl-

ing av materiel och anläggningar som följd. 

Försvarsmakten har i planeringen utgått från att besparingar från omdaningen av 
försvarslogistiken om 610 miljoner kronor kan tillgodoräknas från 2016. Den 
huvudsakliga skillnaden från de av regeringen ansatta 760 miljoner kronorna hän-
förs främst till uteblivet resultat av UEFA1 samt försenad implementering av den 
nya modellen för lednings- och beställningsfunktionen avseende försvarslogistik 
mellan Försvarsmakten och FMV. Försvarsmakten har avseende omställnings-
kostnader med anledning av omdaningen av försvarslogistiken enbart tagit hänsyn 
till de 50 miljoner kronor som belastade 2012 och som anges i årsredovisningen 
för 2012. Omställningskostnader utöver detta har inte beaktats. 

Försvarsmakten har under de senaste åren gjort ett omfattande arbete i syfte att 
identifiera och beskriva de långsiktiga ekonomiska behoven för att vidmakthålla 
en operativt relevant försvarsmakt som svarar mot myndighetens uppgifter i för-
ordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten samt regeringens krav 
för försvarsplanering. En första redovisning skedde i april 2012 och enligt rege-
ringens anvisningar sker en komplettering till denna redovisning i särskilt un-
derlag. 

Organisatoriska förändringar och byte av förbandsbenäm-
ningar 

Försvarsmakten planerar för att inrätta såväl krigsförbandet som organisationsen-
heten Försvarsmaktens telekommunikations- och informationsstödförband 
(FMTIS) och avser inkomma med hemställan avseende detta efter redovisning av 
ledning och beställning steg 2. Förslaget till förändringen utgår från möjligheten 
att skapa en effektivare och mer rationell organisation. 

 
1 Utveckling och effektivisering av Försvarsmaktens anskaffningsverksamhet 
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För att bättre beskriva krigsförbandens faktiska innehåll och bättre motsvara in-
ternationell nomenklatur föreslår Försvarsmakten ett byte av benämning på ma-
növerbataljonerna. Bytet av benämning påverkar inte krigsförbandens innehåll, 
förmåga och uppgifter. 

Personalförsörjning 

Personalförsörjningen står fortsatt inför stora utmaningar. Den de av personalför-
sörjningen som avser anställda gruppbefäl, soldater och sjömän kommer inom 
överskådlig tid att behöva utvecklas, anpassas och följas upp. Effekterna av frivil-
lighet kopplat till attraktion, arbetsgivarroll, rekrytering och utvecklingsmöjlighet 
har ännu inte fullt ut kunnat bedömas. 

Hittills dragna erfarenheter och gjorda antaganden avseende avgångar från GMU 
är oroande och pekar på en senareläggning av tidpunkten för full måluppfyllnad 
hos kategorierna GSS/T och HAGS. Försvarsmakten avser under innevarande år 
vidta ett antal åtgärder för att om möjligt åstadkomma full måluppfyllnad 2019. 
Försvarsmakten uppfattar att dessa åtgärder sannolikt kan komma att medföra 
ökade kostnader. 

Materielförsörjning 

Krigsförbandens användbarhet är beroende av tillgången till materiel samt mate-
rielens status i förhållande till operativa krav. I perioden 2008 till 2012 har ansla-
get 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar reducerats med ca 1 100 miljo-
ner kronor. Omsättning av föråldrad materiel och vidmakthållande av befintlig 
materiel har skjutits framåt i tiden för att balansera ekonomin. Flera av dessa sy-
stem har avgörande betydelse för Försvarsmaktens operativa effekt. 

Förberedelser för och anskaffning av JAS 39 E har inarbetats i materielplanering-
en. Detta har bidragit till att skjuta andra delar av materielomsättningen framåt i 
tiden. Vidare har nu pågående försvarsplanering medfört behov av förändringar, 
såväl kvalitativa som kvantitativa, i materielplaneringen i syfte att bättre kunna 
möta de operativa kraven.  

Antaganden 

Detta budgetunderlag bygger på följande antaganden: 
 
− Rationaliseringar enligt Försvarsstrukturutredningen genomförs och frigjort 

ekonomiskt utrymme kommer Försvarsmakten tillgodo. Härvid antas att be-
sparingarna mot bakgrund av bedömda osäkerheter blir 190 miljoner kronor 
2014, 480 miljoner kronor 2015 och 610 miljoner kronor 2016. 

− En årlig omfördelning görs från anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 
till 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap med 300 miljoner kronor 2014-
2016. 
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Hemställan 

Försvarsmakten hemställer att: 
 
1. regeringen beslutar i enlighet med Försvarsmaktens förslag för budgetåret 

2014,  
2. regeringen föreslår riksdagen att besluta i enlighet med Försvarsmaktens för-

slag avseende förändrade förbandsbenämningar, 
3. regeringen för budgetåren 2014-2016 föreslår riksdagen att omfördela an-

slagsmedel med 300 miljoner kronor årligen till anslaget 1:1 Förbandsverk-

samhet och beredskap från anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser,  
4. Försvarsmakten medges anslagssparande inom anslagen 1:1 Förbandsverk-

samhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 
Vidmakthållande, avveckling av materiel och anläggningar och 1:5 Forskning 

och teknikutveckling, 
5. regeringen fattar beslut om särskild pris- och löneomräkning för anskaffning 

av JAS 39 E i likhet med tidigare anskaffningar av stridsflyg. 
 

- o 0 o - 

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2014 med särskilda redovisningar har varit 
föremål för samverkan med arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samver-
kan och utveckling. Samverkan har avslutats i enighet. Arbetstagarorganisation-
ernas yttranden bifogas i bilaga 4. 

 
- o 0 o - 

BU 14/SR har varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen. General-
direktören, chefsjuristen, personaldirektören, ekonomidirektören, informationsdi-
rektören samt chefen för insats, chefen för produktion, chefen för den militära 
underrättelse- och säkerhetstjänsten och 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 chefen för ledningssta-
bens inriktningsavdelning och konteramiral Leif Nylander beretts möjlighet att 
yttra sig i ärendet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generallöjtnant Jan Salestrand. I den slutliga 
handläggningen har deltagit generaldirektör Peter Sandwall, brigadgeneral  
Fredrik Robertsson, överste Lars Jäderblom, kommendörkapten Patrik Norberg, 
förste analytiker Anna-Lena Berg och som föredragande ekonomidirektör Helena 
Holmstedt. 

 
 
 
 
Jan Salestrand 
Vikarierande ÖB   Helena Holmstedt 
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Bilagor 

Hemlig bilaga och hemliga underbilagor insänds med HKV 2013-02-28 
H/S 23 383:80695. 

Bilaga Benämning 

1 (Ö) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2014 med särskilda redovisningar 
2 (Ö) Redovisning personalområdet, RB 5 
3 (H/R) Kompletterande redovisning flygutbildning 
4 (Ö) ATO 

 
Underbilaga Benämning 

1.1 (Ö) Materielförsörjning – anskaffningsobjekt 
1.2 (H/S) Materielförsörjning – anskaffningsobjekt 
1.3 (H/S) Materielförsörjning – investeringsplaner 
1.4 (H/S) Materielförsörjning – investeringsplaner 
1.5 (H/S) Materielförsörjning – investeringsplaner 
1.6 (H/S) Materielförsörjning – investeringsplaner 
1.7 (H/S) Materielförsörjning – investeringsplaner 
1.8 (H/S) Materielförsörjning – avvecklingsplan 
1.9 (H/S) Materielförsörjning – förslag till RÄ 
1.10 (H/S) Uppföljning av inriktningsbeslut 
1.11 (H/S) Bemyndiganden 
3.1 (H/R) Kompletterande redovisning flygutbildning 
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Sändlista 
Regeringen 
 
För kännedom 
Försvarsutskottet 
Riksdagens utredningstjänst 
Riksrevisionen 
Försvarsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarets materielverk 
Försvarets radioanstalt 
Försvarsexportmyndigheten 
Kustbevakningen 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Rekryteringsmyndigheten 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Ekonomistyrningsverket 
Arbetsgivarverket 
Fortifikationsverket 
Statskontoret 
Försvarshögskolan 
OFR/O FM 
OFR/S Försvarsförbundet 
SACO Försvar 
SEKO Försvar 
 
För kännedom inom HKV 
ÖB 
GD 
REV 
SÄKINSP 
GL 
C LEDS 
STF C LEDS/EKDIR 
LEDS PLANEK 
LEDS INRI 
C INSATS 
C PROD 
C MUST 
PERSDIR 
C JUR 
INFODIR 


