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1. Inledning 

1.1. Överbefälhavarens inriktning 

Den totala svenska försvarsförmågan måste stärkas och utvecklas. Krigsförbandens operativa 

förmåga ska ökas för att kunna verka avhållande emot och möta hot och angrepp i alla former. 

Dimensionerande för våra krigsförband ska vara att möta ett väpnat angrepp från en kvalifice-

rad motståndare. 

För att verka avhållande mot angrepp på Sverige och Sveriges integritet, ska Försvarsmakten 

på egen hand och tillsammans med andra utveckla, upprätthålla och uppvisa en trovärdig och 

tillgänglig militär förmåga i vår region och därmed bidra till svenska säkerhetspolitiska mål. 

Detta inbegriper ett totalförsvar där det civila försvaret bidrar till Försvarsmaktens operativa 

förmåga. Om Sverige trots detta utsätts för angrepp, hot eller påtryckningar ska landet försva-

ras med alla till buds stående medel. 

Personal är ett av grundfundamenten för den operativa förmågan. Tillgång till rätt antal indi-

vider med rätt kompetens är en förutsättning för operativ förmåga. Försvarsmaktens personal 

ska verka i en jämställd organisation där kvinnor och män kan utvecklas och bidra med sin 

fulla potential till Försvarsmaktens operativa förmåga. 

Inledningsvis ska prioritet ges till ökad operativ förmåga i Sverige och närområdet. Genom 

utveckling av stridsflygförmågan och minskad sårbarhet vid flygbaser skapas förutsättningar 

för en ökad luftförsvarsförmåga. Undervattensstridsförmågan ska stärkas genom tillförsel av 

materiel och personal. Markstridskrafter ska fokusera på tillväxt och att utveckla strid i bri-

gads ram. 

Organisationens operativa effekt ökas genom att prioritera tillväxt av hela krigsförband före 

samtidig tillväxt på bredden. Uppfyllnad av mängdmateriel ska prioriteras. Beredskapskon-

troller och beredskapsövningar ska genomföras. Försvarsmaktens operativa logistikbehov ska 

tydliggöras och kravställas mot stödmyndigheter. 

Krigsförbandens tillväxt kräver ökad attraktionskraft med effektivare rekrytering och ökad 

förmåga att behålla personal. Avgångar ska minska och möjligheterna till personlig utveckl-

ing ska öka. Varje medarbetare ska förstå hur de egna och krigsförbandens uppgifter bidrar till 

Försvarsmaktens framtidsbild. Praktiska förberedelser ska genomföras för att fördjupa samar-

betet med andra nationer i närområdet och i Sverige och bl.a. omfatta värdlandsstöd. 

1.2. Aktuellt planeringsläge 

1.2.1. Omvärldsutveckling  

Det säkerhetspolitiska läget i det svenska närområdet har under en tid förändrats och försäm-

rats. Situationen är komplex och det går inte med säkerhet att förutse alla dess konsekvenser 

för Sverige och Försvarsmakten. Den långsiktiga omvärldsutvecklingen omfattas därmed av 

betydande osäkerheter. Vidare kan det konstateras att synen på Rysslands politiska intentioner 
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och därmed även synen på den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet är under föränd-

ring. Det går dock att identifiera tre faktorer som medför omfattande påverkan på den säker-

hetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde: 

 Sänkt rysk tröskel för användandet av militärt våld. 

 Ökad militär verksamhet i Östersjöområdet. 

 Ökad militärstrategisk betydelse av Sveriges närområde. 

 

En omfattande reformering av de ryska väpnade styrkorna genomförs, vilket leder till en vä-

sentlig förbättring av vissa förmågor. Samtidigt har flertalet europeiska länder under en följd 

av år minskat sina försvarsbudgetar vilket lett till svårigheter för många länder att upprätthålla 

en operativ förmågebredd, i synnerhet rörande kvalificerade förmågor. För att i viss mån mot-

verka problemen har ett flertal militära samarbetsinitiativ introducerats, såsom Pooling & 

Sharing inom EU och Smart Defence inom Nato. Det arbete som bedrivs inom ramen för 

EU:s Common Security and Defence Policy (CSDP) har nått framgångar inom den marina 

sektorn. Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) är ett samarbete som också arbetar uti-

från liknande bakgrund och syfte. 

Den europeiska säkerhetsordningen har sedan länge till stor del byggt på amerikanskt enga-

gemang och militär närvaro. De senaste åren har dock USA inlett en ombalansering mot Stilla 

Havsregionen och återkommande betonat vikten av att europeiska länder axlar ett ökande 

ansvar för sin egen säkerhet genom ökade satsningar på försvaret. Samtidigt bekräftar USA:s 

svar på händelseutvecklingen i Ukraina – och den ökande oron i Polen och Baltikum – att 

landet fortsatt är engagerat i Europas säkerhet och värnar den transatlantiska länken. På kort 

sikt kan konstateras att flertalet av de europeiska länder som gränsar mot Ryssland stärker 

sina satsningar på försvaret, medan utvecklingen i EU:s västra delar är mer osäker, delvis som 

ett resultat av en förändrad tolkning rörande det potentiella hotet från Ryssland. Utvecklingen 

av militär förmåga hos Natos medlemsstater påverkas också av nedtrappningen i Afghanistan 

som innebär att motorn i alliansens förmågeutvecklingen nu utgörs av övningar, med ett 

ökande inslag av kapitel 5-moment. Det innebär på kort sikt att Nato återgår till att främst 

vara en försvarsallians snarare än en militär ”pool of forces” samt att övningsverksamhet, 

såväl bilateralt som inom Nato, ökar i det svenska närområdet. 

Den militära övnings- och underrättelseverksamheten i Östersjöområdet har ökat, vilket även 

innebär ökad risk för incidenter och konfrontationer. Rysk militär uppträder mer utmanande 

runt Östersjön och kränkningar av Östersjöländers territoriella integritet har skett vid uppre-

pade tillfällen. Parallellt med detta har rysk underrättelseverksamhet och påverkansoperation-

er i regionen ökat. Den fortsatta utvecklingen är svår att förutse och kräver kontinuerlig upp-

följning och anpassning. 

I Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik betonas att landets territoriella integritet och nation-

ella suveränitet hotas utifrån. Den säkerhetspolitiska ambitionen är att stärka Rysslands stor-

maktsstatus, dels i umgänget mellan stater, dels för den ryska ledningens legitimitet. Det 

ryska agerandet befäster bilden av att statsledningen anser att Ryssland har exklusiva säker-
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hetsintressen i det forna Sovjetunionen och ser militära medel som ett verktyg för att påverka 

den politiska situationen i sitt närområde även i fredstid. 

1.2.2. Utveckling av operativ förmåga 

Försvarsmakten ska, med fokus på närområdet, ha en trovärdig stabiliserande, krisdämpande 

och krigsavhållande förmåga. Detta uppnås genom att dagligen använda, vidmakthålla och 

utveckla en organisation med hög tillgänglighet och förmåga att möta en kvalificerad mot-

ståndare. För att skapa en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller svenska intres-

sen krävs att Försvarsmakten har förmåga att möta ett väpnat angrepp i ett förändrat om-

världsläge. En ökad absolut förmåga uppnås genom fler och mer komplexa övningar, exem-

pelvis genomförandet av två försvarsmaktsövningar (FMÖ) i perioden.  

Att upprätthålla beredskap och kunna genomföra väpnad strid inom ramen för internationellt 

samarbete tillsammans med andra ska bidra till att skapa både initial och uthållig operativ 

förmåga. Försvarsmakten fortsätter delta i en rad internationella samarbeten för att stärka 

förmågan att lösa uppgifter på egen hand eller i samverkan med andra. Genomförandet av 

såväl nationella som internationella operationer stärker Försvarsmaktens förmåga. Försvars-

maktens internationella åtagande kommer med nuvarande plan att fortsätta med fokus på op-

erationer i Irak och Mali. Ytterligare internationella operationer kan för närvarande inte ges 

utrymme i planen och förändringar kräver förnyade beslut.  

Utvecklingen i närområdet, tillgänglighet och beredskap på kort sikt och handlingsfrihet på 

lång sikt har varit grund för Försvarsmaktens prioriteringar och förändringar. Inom de eko-

nomiska ramarna är det prioriterat att stärka den operativa förmågan i inriktningsperioden 

fram till 2020 samtidigt som flexibilitet inför olika framtida beslut eller inriktningar bibehålls 

genom att nuvarande förmågebredd vidmakthålls. Särskilt fokus har lagts på att säkerställa 

tillgängliga krigsförband och fungerande funktioner.  

För att över tiden öka den operativa tillgängligheten med arméförbanden sker en omfördel-

ning av andelen kontinuerligt anställd personal så att totalt tre manöverbataljoner har en högre 

andel kontinuerligt tjänstgörande än övriga arméförband. Dessa, tillsammans med delar av 

funktionsförbanden, utgör grunden för en brigadstridsgrupp med hög tillgänglighet i fredstid. 

Denna brigadstridsgrupp utgör kärnan i en brigad. Huvuddelen av övriga arméförband organi-

seras som en andra brigad med lägre krav på tillgänglighet och beredskap. I inriktningspe-

rioden påbörjas ytterligare anskaffning och omsättning av bland annat personlig utrustning 

och standardfordon som utgör grund för krigsförbandens förmåga, tillgänglighet och fortsatta 

personaltillväxt. I inriktningsperioden etableras en permanent militär närvaro på Gotland i och 

med införandet av 18. mekaniserade stridsgruppen Gotland.  

De marina förbanden tillförs utökad förmåga till ubåtsjakt bland annat genom påbörjad om-

byggnation av sex bevakningsbåtar till bojbåtar. Vidare behålls ubåtsjaktkapacitet på samtliga 

korvetter. 
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Luftförsvarets operativa förmåga ökar successivt med början i inriktningsperioden genom 

omedelbara åtgärder för skydd av flygbaser samt fortsatt utveckling och anskaffning av 60 

JAS 39E samt anskaffning av medelräckviddigt luftvärn.  

Hemvärnsförbanden vidmakthålls för nationella uppgifter som skydd och bevakning av 

skyddsvärda militära objekt och verksamheter, samhällsviktig civil infrastruktur samt ytöver-

vakning och ökad tillgänglighet och användbarhet. Tidigt gripbara hemvärnsförband är en 

förutsättning för att övriga krigsförband ska kunna verka.  

Som en del av den territoriella ledningen utvecklas med befintliga resurser en framskjuten 

ledningsfunktion avsedd för Gotland.  

Försvarsmakten fortsätter arbetet att, i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet, 

utveckla förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön i nära samarbete med För-

svarets radioanstalt. Målsättningen är att under 2017 utveckla metoder, principer och konkreta 

förslag för fortsatt utveckling och arbete.  

Personalplanering bygger på långa ledtider. De främsta utmaningarna ligger i försörjningen 

med tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän, försörjningen med officerare samt 

att öka andelen kvinnor i militära befattningar. 

Krigsplacering av all anställd personal i Försvarsmakten, inklusive i depåförband och mobili-

seringsreserv, genomförs i syfte att öka den operativa förmågan. För att öka takten i krigsför-

bandens tillväxt kompletteras personalförsörjningssystemet med att i krigsförbanden krigspla-

cera avgången personal.  

En ny gemensam grundutbildning utvecklar och förstärker nuvarande personalförsörjningssy-

stem både i närtid och på sikt efter 2020. Frivilligheten och den kvalitetsökning anställda sol-

dater medfört är positiv och kompletteras med åtgärder för att krigsförbanden ska kunna öka 

tillväxttakten i rådande omvärldsläge. 

I perioden förväntas Försvarsmaktens stöd till Migrationsverket fortsätta och Försvarsmakten 

förbereder för att under vissa omständigheter förstärka stödet till polismyndigheten. Behovet 

av stöd kommer att variera med omvärldsutvecklingen. 

2. Organisation 

2.1. Inledning 

I syfte att skapa ett kontrollerat införande intas den nya organisationen successivt enligt infö-

randeplaner som optimerar kända in- och utflöden. Detta sker i syfte att skapa en rationell 

bemanning av krigsförbanden samtidigt som vakanser och eventuell flertalighet åtgärdas i en 

kontrollerad process under tre års tid. Målsättningen är att vid utgången av inriktningspe-

rioden ha en fullt bemannad organisation, där huvuddelen av befattningarna är bemannade 

med anställd personal. 
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När organisation är fullt utvecklad inom ramen för inriktningsbeslutet kommer den utöver 

krigsförbanden även bestå av en mobiliseringsreserv knuten till varje enskilt krigsförband, en 

förbandsreserv med både personal och materiel samt en personalreserv. Samtliga dessa delar 

har krigsplacerad personal. 

2.2. Förändringar i krigsförbanden 

Nedanstående tabell utgör en sammanställning över krigsförband avseende typ och antal. 

Tabell 1 Sammanställning över krigsförband. 

Krigsförband 2017-2020 Anmärkning 

Arméförband   

Brigadstab 2  

Brigadspaningskompani 2 Utvecklas från 2016-01-01. 

Mekaniserad bataljon 5 Utvecklas med stridsvagnskompanier från 2016-01-01. 

Motoriserad skyttebataljon 2 Ytterligare en motoriserad skyttebataljon utvecklas från 

2016-01-01. 

Lätt skyttebataljon 1  

Artilleribataljon 2  

Luftvärnsbataljon  2  

Jägarbataljon 1  

Underrättelsebataljon 1  

Säkerhetsbataljon 1  

Ingenjörbataljon 2  

Militärpolisbataljon 1 Utvecklas från 2016-01-01. 

CBRN-kompani 1  

Tungtransportkompani 1  

Livbataljon 1  

Stridsgrupp Gotland 1 Utvecklas från 2016-01-01. 

   

Marinförband   

Sjöstridsflottiljledning 2  

Korvettdivision 2  

Minröjningsdivision 2  

Underhållsdivision 2  

Röjdykardivision 1  

Ubåtsflottiljledning 1  

Ubåtsdivision 1 Utvecklas från 2016-01-01. 

Ubåtsräddningsfartyg 1  

Signalspaningsfartyg 1  

Amfibiebataljon 1  

Bevakningsbåtkompani 1  

Marinbas 1 Utvecklas från 2016-01-01. 

   

Flygvapenförband   

Flygflottilj 4 Utvecklas från 2016-01-01. 

Helikopterflottilj 1 Utvecklas från 2016-01-01. 
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Krigsförband 2017-2020 Anmärkning 

Stridsflygdivision 6 Stridsflygdivisionerna omorganiseras från 2016-01-01. 

Transport- och specialflygdivision 1  

Stridslednings- och luftbevakningsba-

taljon 

1  

   

Specialförband   

Särskilda operationsgruppen 1 Omfattar specialförbandsstridsgrupper samt Försvars-

maktens specialoperationsförband. 

   

Lednings- och underrättelseförband   

HKV med stabsförband 1  

Regional stab 4  

Sambandsbataljon 1  

Telekrigbataljon 1  

Ledningsplatsbataljon 1  

IT-försvarsförband  1  

FMTIS 1  

PSYOPS-förband 1  

NUE 1  

METOCC 1  

TKSE 1  

   

Logistikförband   

Trafik- och transportledningskompani 1 Utvecklas ut MOVCON-kompani från 2016-01-01.  

Teknisk bataljon 1  

Logistikbataljon 2  

Sjukhuskompani 2  

Sjukvårdsförstärkningskompani 2  

FMLOG 1 Utvecklas ur bland annat FMLOG-stab med NSE från 

2016-01-01. 

   

Hemvärnsförband   

Hemvärnsbataljon 40  

   

Depåförband   

Depå 19 Utvecklas från 2016-01-01. 

 

2.3. Förändringar i grundorganisationen 

2.3.1. Infrastruktur på Gotland 

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har kommit överens om en övergripande tidsplan 

som kommer att ligga till grund för Fortifikationsverkets framtagande av förslag till rege-

ringsframställan avseende tillstånd för nybyggnation. I överenskommelsen har gemensamma 

behov och möjligheterna till rationalitet och samordning mellan myndigheterna beaktats. I 

samband med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet var Försvarsmaktens analys avseende 
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infrastrukturkostnader inte genomförd och omfattades således inte av beslutet. Försvarsmak-

ten bedömer för närvarande kostnaden till 60 miljoner kronor årligen i 2016 års pris- och rän-

teläge. Den slutliga hyreskostnaden beror på den investeringsvolym Fortifikationsverket har 

att beräkna.  

Försvarsmakten och Försvarets materielverk bereder fortsatt frågan om vilken infrastrukturell 

utveckling som är nödvändig på Gotland. Efter avslutad beredning kommer Försvarsmakten 

återkomma med begäran om behov av ekonomiska medel för eventuellt höjda hyreskostnader 

och investeringar då detta inte ingår i tidigare redovisad planering. 

2.3.2. Omlokalisering av flygverksamhet från Bromma till Arlanda 

Försvarsmakten bedriver idag flygverksamhet från Bromma flygplats i Stockholm. Befintlig 

infrastruktur i form av hangarer och personalutrymmen är inte anpassade för verksamheten 

och arbetsmiljön för personalen. Bland annat finns ett föreläggande från generalläkaren som 

medför att arbete i för verksamheten avsedda lokaler ej får genomföras. Därutöver innebär 

tillgänglighet kopplat till öppettider och banklassning begränsningar vid basering på Bromma 

kopplat mot aktuella flygplan. Sammantaget innebär detta att viss verksamhet redan idag ge-

nomförs från Arlanda. 

Försvarsmakten har tillsammans med SWEDAVIA analyserat förutsättningarna för nybygg-

nation på Bromma alternativt flytt av hela verksamheten till Arlanda. En anpassning av be-

fintliga lokaler på Bromma skulle innebära årliga hyreskostnader om cirka 20 miljoner kronor 

per år. En flytt till Arlanda med motsvarande förhyrning skulle innebära en hyreskostnad om 

cirka 11 miljoner kronor per år.  

Befintlig personalram kvarstår men med för personalen förändrad arbetsort. Redan idag arbe-

tar dock delar av personalen på och från Arlanda. 

Försvarsmakten hemställer med detta som grund om att statsflyget omlokaliseras från 

Bromma till Arlanda. Detta medför behov av ändring i statsflygförordningen, 1999:1354 §5 

då den är styrd till lokalisering Bromma. 

3. Förslag till verksamhet per verksamhetsgren i perioden 2017-
2019 

3.1. Verksamhetsgren 1 – Insatser 

3.1.1. Inledning 

Försvarsmakten genomför nationella insatser i form av ingripanden inom ramen för grundop-

erationsplaneringen (GROP) vid kränkningar av Sveriges territorium samt ingripanden för att 

värna suveräna rättigheter och nationella intressen i vårt närområde i enlighet med internat-

ionell rätt (IKFN-förordning m.m.). 

Insatser utanför närområdet förutses under överskådlig tid huvudsakligen ske med markopera-

tiv tyngdpunkt. Marin- och flygstridskrafterna ska kunna delta i insatser tillsammans med 
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andra länder i närområdet samt, då insatsen lämpar sig för de svenska förbanden, utanför när-

området. 

Förmågan till att verka inom ramen för en multinationell gemensam operation är grundläg-

gande för att verka i Sverige, i närområdet och i operationer utanför närområdet. Därmed 

ställs krav på att samtliga stridskrafter ska vara interoperabla. Samarbetet med Nato är i detta 

sammanhang centralt. 

Över tiden ska Försvarsmakten kunna genomföra räddnings-, evakuerings-, fritagnings- och 

förstärkningsinsatser i pågående internationella operationer. 

3.1.2. Verksamhet 

Planerade väpnade insatser 

RSM (Afghanistan) 

Försvarsmaktens deltagande i RSM under 2017 är planerad med upp till 50 personer på plats i 

huvudsakligen norra Afghanistan, då fas 1 bedöms fortsätta in i 2017. Därefter fortsätter oper-

ationen med tonvikt på fas 2 som innebär utbildning och rådgivning med koncentration till 

Kabul. Försvarsmakten föreslår en fortsatt prolongering i perioden 2017-2019 i syfte att sä-

kerställa handlingsfrihet med hänsyn till säkerhetsläget i Afghanistan. I samråd med och på 

efterfrågan av den afghanska regeringen planerar Nato att etablera en civilt ledd insats, En-

hanced Enduring Partnership (EPP), från början av 2017. 

Utöver RSM sker relaterat till Afghanistan avveckling och hemtagning av materiel som an-

vänts vid deltagande i ISAF. 

MINUSMA (Mali) 

Försvarsmaktens planerar för en fortsatt förbandsinsats med underrättelseprofil minst intill 

juni 2017. Styrkebidraget bedöms fortsatt bestå av cirka 250 personer inklusive nationella 

stödresurser (NSE och MSG) och stabsofficerare till FN:s stabiliseringsinsats i Mali.  

Försvarsmakten uppfattar att regeringens inriktning är att Sverige ska bidra med en Tp84 samt 

stödresurser till MINUSMA under 2017. Insatstiden bedöms var fyra till sex månader. För-

svarsmakten kommer vid beslut att återkomma med en kostnadsberäkning för en sådan insats. 

Med föreslagen inriktning för anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt under 

2017, bedömer Försvarsmakten att det är tveksamt om finansiering kan ske fullt ut inom be-

slutad ram för 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt. 

OIR Irak 

Försvarsmakten planerar för en prolongering av nuvarande bidrag om ca 35 årsarbetskrafter. 

Planerade övriga insatser 

EASF (Kenya) 

Försvarsmakten planerar för deltagande i East African Standby Force (EASF) med 1 person. 
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Kosovo 

Försvarsmakten planerar för deltagande i Natos insats i Kosovo med fyra årsarbetskrafter. 

EUTM Somalia 

Försvarsmakten planerar för en prolongering av nuvarande ambitionsnivå om cirka 18 årsar-

betskrafter, inklusive nationell underrättelseenhet. 

EUTM Mali 

Försvarsmakten planerar för en prolongering av nuvarande ambitionsnivå om cirka 15 årsar-

betskrafter. 

EUNAVFOR Op ATALANTA 

Försvarsmakten planerar för deltagande i EUNAVFOR Operation ATALANTA Operational 

Headquarters med stabsofficerare motsvarande tre årsarbetskrafter. 

EUNAVFOR Med/Op SOPHIA 

Försvarsmakten planerar för prolongering av nuvarande ambitionsnivå i EUNAVFOR Medi-

terranean/Operation SOPHIA Operational Headquarters om tre årsarbetskrafter. 

SSR-insatser 

Försvarsmakten planerar för SSR-insatser i Kosovo och i bilaterala SSR-projekt i Bosnien, 

Georgien, Serbien och Ukraina. 

Insatslinjal 

Nedanstående tabeller utgör grund för planering. I tabellerna återfinns planeringsram avse-

ende antal årsarbetskrafter fördelade per år och insats. 

Tabell 2 Väpnade insatser. 

År/åak RSM MINUSMA OIR Summa åak 

2017 31 250 35 316 

2018 31 250 35 316 

2019 31 250 35 316 

 

Tabell 3 Övriga insatser. 

År/åak EASF Kosovo EUTM 

Somalia 

EUTM 

Mali 

Insatsrela-

terade 

stabsbe-

fattn. 

Summa 

åak 

2017 1 4 18 15 15 53 

2018 1 4 18 15 15 53 

2019 1 4 18 15 15 53 
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Försvarsmakten planerar ej för, men har förmåga att efter beslut genomföra internationella 

operationer med marin- eller flygvapenförband, vilket dock kräver ekonomiska tillskott. 

Ekonomiska bedömningar 

I nedanstående tabell redovisas bedömda särkostnader på anslaget 1:2 Försvarsmaktens insat-

ser internationellt för internationella operationer i insatser 2016-2018. Medel på anslaget 1:2 

förutsätts avsättas genom regeringsbeslut för respektive insats. 

Tabell 4 Bedömning av ekonomi insatser 2016-2018 (mnkr).  

Insats 2017 2018 2019 

Väpnade insatser:    

RSM 55 55 55 

MINUSMA 700 700 700 

ATHENA 30 30 30 

Uppföljning personal internationella 

operationer 

20 20 20 

OIR 115 115 115 

Reservation BG 6,5   

Summa 926,5 920 920 

    

Övriga insatser:    

EASF (inkl. projekt) 5 5 5 

Kosovo (inkl. projekt) 8 8 8 

EUTM Somalia 25 25 25 

EUTM Mali 16 16 16 

Stabsbefattningar (inkl. EUNAVFOR) 12 12 12 

Bilaterala SSR-projekt (t.ex. Bosnien, 

Georgien, Serbien och Ukraina)  

4 4 4 

Summa  70 70 70 

 

3.2. Verksamhetsgren 2 – Uppbyggnad av insatsorganisationen och bered-
skap 

3.2.1. Arméförband 

I perioden ökar till del arméförbandens förmåga och tillgänglighet genom övningsverksamhet 

och materiella åtgärder. Det är prioriterat att samordna och utveckla i brigadsystemet ingå-

ende funktioner inklusive ledning och logistik.  

Den övervägande delen av arméförbanden bemannas av tidvis tjänstgörande personal. 

I inriktningsperioden påbörjas ytterligare anskaffning och omsättning av bland annat person-

lig utrustning och standardfordon som utgör grund för krigsförbandens förmåga, tillgänglighet 

och fortsatta personaltillväxt.  
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Den lätta skyttebataljonen utgör grund för utveckling av en lätt lufttransportabel skyttebatal-

jon och en motoriserad skyttebataljon. Sammantaget bedöms detta, relativt startläget, ge ar-

méförbanden en högre operativ effekt och en ökad förmåga till territoriellt försvar. Strids-

grupp Gotland utvecklas som krigsförband. 

Renovering av stridsvagnar och stridsfordon med tillhörande ledningssystemmateriel för hu-

vuddelen av de mekaniserade bataljonerna inleds. Leverans av robotsystem 98 som ersätter 

det korträckviddiga robotsystem 70 slutförs och anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luft-

värnssystem som ersätter robotsystem 97 i luftvärnsbataljonerna inleds. 

Anskaffning av pansarvärnsvapen till de två motoriserade skyttebataljonerna och anskaffning 

av bataljonsartilleri till de fem mekaniserade bataljonerna påbörjas. Ytterligare anskaffning av 

brobandvagnar och ammunition genomförs. 

3.2.2. Marinförband 

I perioden ökar till del marinförbandens förmåga och tillgänglighet genom ökad övningsverk-

samhet och materiella åtgärder. Vidare sker en utökning av personalramarna i marinförban-

den.  

Fyra ubåtar vidmakthålls. Halvtidsmodifiering av två ubåtar typ Gotland genomförs under 

perioden. Vidare inleds byggnation av två Nästa Generations Ubåt.  

Livstidsförlängande åtgärder på två korvetter typ Göteborg genomförs med utökad ambition 

för att medge tillgänglighet till mitten av 2020-talet. Dessa korvetter benämns därefter korvett 

typ Gävle. Ombyggnation av korvett typ Stockholm till vedettbåtar slutförs. Dessa vedettbåtar 

benämns därefter vedettbåt typ Malmö. Luftförsvarsförmågan vid korvettdivisionerna vid-

makthålls i huvudsak på nuvarande nivå. Förmågan att samverka med sjöoperativ helikopter 

utvecklas i samband med införande av flygvapnets HKP14 F. Sex bevakningsbåtar genomgår 

ombyggnation till bojbåtar. 

Amfibiebataljonen fokuseras mot sjöoperativ verksamhet. Leverans av stridsbåt 90 HSM ge-

nomförs till del av förbandet.  

Omsättning av undervattenssensorer genomförs. Torped 45 vidmakthålls. 

3.2.3. Flygvapenförband 

I perioden ökar till del flygvapenförbandens förmåga och tillgänglighet genom övningsverk-

samhet och materiella åtgärder. Åtgärderna påverkar såväl luftburna som markbaserade sy-

stem och förmågor. Utveckling av JAS 39E fortsätter. Ny jaktrobot, Meteor, införs för JAS 

39-systemet. Sjömålsrobotförmågan i JAS 39-systemet vidmakthålls. 

Åtgärder för att höja nivån på skydd och drift av flygbaser påbörjas under perioden genom en 

kombination av operativ och stridsteknisk rörlighet kompletterat med fortifikatoriska och in-

frastrukturella åtgärder.  
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Förmågan till taktisk flygtransport vidmakthålls med utökade vidmakthållandeåtgärder. Inom 

den taktiska transportflygförmågan finns förmåga till lufttankning av JAS 39 som vidmakt-

hålls. Helikoptersystemen HKP15 och HKP16 vidmakthålls och helikoptersystem HKP14 

införs. Införande av HKP14 i sjöoperativ version innebär att återtagande av den sjöoperativa 

förmågan i helikoptersystemet inleds under inriktningsperioden. Förmåga till stridsteknisk 

ledning vidmakthålls genom fortsatt införande av interoperabla datalänkar (Länk 16). 

3.2.4. Lednings- och underrättelseförband 

I perioden ökar till del lednings- och underrättelseförbandens förmåga och tillgänglighet ge-

nom övningsverksamhet och materiella åtgärder. Prioritering sker av tillförsel av grundläg-

ande sambandsmedel. Sensorkedjan vidmakthålls och tillgängligheten i bärarnäten (exempel-

vis FTN) säkerställs.  

Fyra regionala staber vidareutvecklas fortsatt främst för samordning av territoriell verksamhet 

och ledning av hemvärnsförband. Som en del av den territoriella ledningen utvecklas med 

befintliga resurser en framskjuten ledningsfunktion avsedd för Gotland. Funktionen inordnas 

under Regional stab Mitt.  

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) är inrättat 

och fortsätter att utvecklas. I FMTIS ingår försvarsmaktsgemensamma ledningsstödsystem i 

form av bland annat FTN, sensorkedja och gemensamma informationssystem. 

Ledningsplatsbataljonen och sambandsbataljonen utvecklas inom nuvarande organisation mot 

stöd för brigad samt strategisk och operativ nivå. Ledningskompanier för brigad vidmakthålls 

inom lednings- och underrättelseförbanden. Samövning sker regelbundet mellan lednings-

platsbataljonens kompanier och brigadstaberna. Samövning sker regelbundet mellan sam-

bandsbataljonens sambandskompanier och brigad samt mellan bataljonens sambandsförstärk-

ningsdelar och FMTIS. 

Förmåga till taktisk signalspaning anpassas till omvärldsutvecklingen. Förmåga till signalspa-

ning från markförband bibehålls genom en planerad omsättning av system. Systemen tillförs 

främst telekrigsbataljonen. Psyopsförbandet inriktas mot stöd till operativ nivå. TKSE utveck-

las för att möta behov mot Försvarsmaktens system och utifrån omvärldsutveckling. 

Förmågan till meteorologiskt- och oceanografiskt stöd anpassas efter Försvarsmaktens behov 

och till utvecklingen inom området.   

3.2.5. Logistikförband 

I perioden ökar logistikförbandens förmåga och tillgänglighet genom övningsverksamhet och 

materiella åtgärder. Delar av logistikfunktionens krigsförband utvecklas mot att kunna stödja 

förband i brigadstruktur (logistikbataljoner, sjukvårdsförstärkningskompanier samt delar ur 

teknisk bataljon) och förband på operativ nivå (övriga logistikförband). 

Inom logistikförbanden utvecklas ett trafik- och transportledningskompani ur MOVCON-

kompaniet. FMLOG Stab med NSE avvecklas för att ingå i det nya krigsförbandet FMLOG 
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där tidigare ej krigsplacerad personal ur FMLOG också ingår. Logistikpersonal ur Försvarets 

materielverk krigsplaceras inom FMLOG.  

En sammanhållen försvarslogistik där organisationsenheter och krigsförband med huvudupp-

gifter inom logistikområdet leds under försvarslogistikchefen gynnar en metodisk utveckling 

av försvarslogistiken. De logistikförband som ingår i brigadstrukturen vidmakthålls därför 

inom logistikförbanden. 

3.2.6. Hemvärnsförband 

Hemvärnsförbanden vidmakthålls i planeringsperioden fortsatt för nationella uppgifter som 

skydd och bevakning av skyddsvärda militära objekt och verksamheter samt samhällsviktig 

civil infrastruktur. Utvecklingen av hemvärnsförbanden fortsätter mot mer tillgängliga och 

användbara krigsförband. Tillförsel av mängdmateriel till hemvärnsförbanden genomförs 

samordnat med övriga krigsförband. Grundutbildning av hemvärnssoldater sker samordnat 

med övriga Försvarsmakten. Hemvärnsförbandens utbildningssystem (KFÖ, SÖB, SÖF och 

KU) vidmakthålls. Den sammantagna målbilden för hemvärnsförbandens personalvolym om-

fattar cirka 22 000 personer. 

Fyra granatkastarplutoner och bataljonsledningsförmåga till hemvärnsförbanden utvecklas 

och utbildningsgrupp Gotland förstärks. 

Bataljonschefer med staber utvecklas för att leda bataljon och samordnat genomföra utbild-

ningsverksamhet, stabs- och ledningsövningar samt fältövningar. 

Kapacitet att lösa uppgifter i urban miljö ska utvecklas. Prov och försök med utökad fältarb-

etsförmåga genomförs. Personalförsörjning av hemvärnsförbanden ska ske genom grundut-

bildning samordnad med övriga delar i Försvarsmakten och genom rekrytering från övriga 

krigsförband när personal lämnar anställning i Försvarsmakten. 

3.3. Verksamhetsgren 3 – Utveckling 

Försvarsmaktens forskning syftar till att säkerställa långsiktiga kunskaps- och kompetensbe-

hov för inriktning och förmågeutveckling inom ett antal sammanhållna områden och program. 

Forskningen fokuseras inom områden där civilt driven forskning, helt eller till del, inte kan 

tillgodose Försvarsmaktens behov. Högst prioriterat bland dessa är forskningen inom integri-

tetskritiska områden. 

Försvarsmaktens teknikutveckling syftar till att bygga upp kunskap om nya möjliga tekniska 

lösningar inom av Försvarsmakten prioriterade områden. Försvarets materielverk realiserar, 

på Försvarsmaktens uppdrag, teknikutvecklingsprojekt i huvudsak genom upphandling från 

kommersiella leverantörer. Nyttiggörande sker huvudsakligen i framtida materielanskaffning 

eller vid utveckling av tekniska lösningar inom områden av integritetskritisk natur. 

Studier och konceptutveckling stödjer Försvarsmaktens förmågeutveckling med koncept, 

idéspelkort och planeringsunderlag inför beslut i de tidiga livscykelfaserna.  
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3.4. Verksamhetsgren 4 – Övrig dimensionerande verksamhet 

Försvarsmakten ska inom sitt verksamhetsområde kunna bedriva internationell militär test-, 

utbildnings- och övningsverksamhet (ITÖ) i Sverige. Försvarsmakten ska även, i Sverige och 

utomlands, kunna genomföra utbildning för svenska och utländska deltagare avseende inter-

nationell fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.  

Försvarsmakten bedriver verksamhet inom ramen för suveränitetsstöd i enlighet med För-

svarsmaktens arrangemangsplaner för bilaterala samarbeten med Ukraina och Georgien. Re-

spektive lands arrangemangsplan förhandlas fram efter bemyndigande av regeringen.  

Försvarsmakten bedriver exportstöd och genomför exportåtaganden med full kostnadstäck-

ning. För att Försvarsmakten även fortsättningsvis ska kunna medverka och ge ett positivt 

bidrag till exportstödsverksamhet, är det angeläget med framförhållning och att Försvarsmak-

tens medverkan i huvudsak begränsas till avgörande skeden i exportansträngningarna. 

3.5. Verksamhetsgren 5 – Fredsfrämjande verksamhet m.m. 

Målet för verksamhetsgrenen är att bidra till internationell freds- och säkerhetsfrämjande 

verksamhet såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflik-

ter. Verksamheten ska stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt samt bidra 

till förverkligandet av regeringens handlingsplan för implementering av FN:s säkerhetsrådsre-

solution 1325. 

Försvarsmakten ska rekrytera, utbilda, utrusta och stödja den personal riksdag och regering 

beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktföre-

byggande verksamhet. Detta ska kunna ske med kort varsel. 

3.6. Verksamhetsgren 6 – Stöd till samhället 

Försvarsmakten ska med ordinarie beredskap kunna samverka med övriga myndigheter och 

lämna stöd till samhället på riks-, regional-, och lokal nivå. Försvarsmakten ska utveckla för-

mågan att samverka med berörda myndigheter och utveckla planer i enlighet med regeringens 

direktiv och behov från berörda samhällsaktörer. Under perioden ska samarbetet och stödet 

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utvecklas.  

Försvarsmakten ska fortsätta att, gemensamt med Säkerhetspolisen och Försvarets radioan-

stalt, utarbeta nationella hotbildsbedömningar inom ramen för Nationella Center för Terror-

hotbedömning (NCT). 

Försvarsmakten utvecklar förmågan att stödja polisen med helikopterkapacitet i enlighet med 

regeringens beslut.
1
 

                                                 
1
 2013-12-19, Regeringsbeslut 28, Fö2013/1312/MFI, ”Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten 

angående stöd med helikopterkapacitet.” 
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I samband med stöd till samhället kommer Försvarsmakten sträva efter att handlingsfrihet 

med de övnings- och skjutfält som har gällande miljötillstånd ska bibehållas i syfte att uppnå 

av regeringen ställda krav på förmågetillväxt i perioden 2016-2020. 

4. Redovisningar enligt regleringsbrev och regeringsbeslut 

4.1. Ekonomi 

4.1.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 1, punkt 12 ”Ekonomi” 

framgår: 

Försvarsmakten ska redovisa kostnaderna för den centrala kassan samt hur kostnaderna för-

delar sig på kassans olika delar i budgetunderlaget för 2017. 

4.1.2. Redovisning 

Nedanstående tabell beskriver översiktligt innehåll i den centrala kassan. 

Tabell 5 Innehåll i central kassa (mnkr). 

Verksamhet Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Service- och materieltjänster från FMV/FSV  652 671 680 

Pensioner (förtidsavgångar) 258 218 233 

Kompetensutveckling (FHS officersutbildning, utlandsstuderande, 

lokala omställningskostnader för anställda) 

192 
192 193 

Flygtrafiktjänst (LFV, SjöV, Transportstyrelsen, SALIS)  177 172 174 

Rekrytering (TRM och FK) 166 168 138 

IT-relaterade kostnader (RAKEL, PRIO införande, CRM m.m.) 153 141 126 

Stöd till Frivilligorganisationer 137 138 138 

Informationstjänst 69 78 78 

Veteranverksamhet 51 52 51 

Kapitalkostnader (statsflyg, simulatorer m.m.) 40 46 57 

Infraåtgärder (marksanering, elevbostäder m.m.) 36 33 30 

Försäkringar, skadestånd, juridisk tjänst  24 26 29 

Vädertjänst (SMHI) 23 25 25 

Koncernbokningar (ledighetsskuld, LKP-korr, periodisering 

RALS) 0     

Övrigt (personal- och chefsutveckling, karriärväxling, stabspubli-

kationer, arrangemangsplaner, betalningsförmedling m.m.) 37 99 50 

Totalt 2 015 2 059 2 002 
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4.2. Veteran- och anhörigfrågor 

4.2.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 2, punkt 4 ”Veteran- 

och anhörigfrågor” framgår: 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 redovisa hur myndigheten avser fortsätta 

utveckla arbetet med veteran- och anhörigfrågor inom sitt ansvarsområde. 

4.2.2. Redovisning 

I enlighet med vad som framgår i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmak-

ten kommer myndigheten att i samband med sin delårsrapport redovisa ett förslag om inrät-

tande av ett särskilt veterancentrum. För närvarande pågår analys och beredning av frågan 

varför detaljer ännu inte kan redovisas. Preliminärt bedöms implementering av Försvarsmak-

tens veterancentrum påbörjas under 2017. För närvarande bedöms veterancentrats storlek 

uppgå till cirka 17 personer.  

4.3. Materielinvesteringar, investeringsplan 

4.3.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 2, punkt 5 ”Materielin-

vesteringar investeringsplan” framgår: 

Försvarsmakten ska säkerställa att myndighetens förslag till investeringsplaner för perioden 

2016-2028 för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthål-

lande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar, utöver förordningen (200:605) om års-

redovisning och budgetunderlag följer regeringens inriktningsbeslut (Fö nr 7). Försvarsmak-

ten ska i budgetunderlaget för 2017 även redovisa en investeringsplan för perioden 2017-

2019 för anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling 

Försvarsmakten ska redovisa hur omfördelning av materiel har gjorts mellan krigsförbanden 

inklusive hemvärn samt förbandsreserven. En avvecklingsplan för den materiel som efter om-

fördelning bedöms vara övertalig ska redovisas. 

4.3.2. Redovisning 

Som en följd av förändringar i förordningen (200:605) om årsredovisning och budgetun-

derlag (FÅB) arbetar Försvarsmakten med att, i likhet med för övriga anslag, införa en inve-

steringsplan även för anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Samtliga investe-

ringsplaner kommer att uppdateras och insändas i ny version i samband med att Försvars-

makten senast 31 mars 2016 redovisar förslag till en förändrad anslagsstruktur enligt Eko-

nomistyrningsverkets förslag. Försvarsmaktens redovisning framgår i öppna underbilagor 

1.1-1.2 och 1.6 samt hemliga underbilagor 1.3-1.5 och 1.7. 

 

 

 

 

 

./ubil 1.1-

1.7 (Ö/H) 
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4.4. Materielinvesteringar, samlad framställan avseende materiel 

4.4.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 2, punkt 5 ”Materielin-

vesteringar investeringsplaner” framgår: 

Försvarsmakten ska årligen, i samband med budgetunderlaget, samlat framställa om rege-

ringens medgivande för materielinvesteringar och verksamheter inom anslag 1:3 Anskaffning 

av materiel och anläggningar. 

4.4.2. Redovisning 

Försvarsmaktens redovisning framgår av hemliga underbilagor 1.8-1.13. ./ubil 1.8-

1.13 (H) 

4.5. Beställningsbemyndiganden 

4.5.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 3, punkt 6 ”Beställ-

ningsbemyndiganden” framgår: 

Försvarsmakten ska utöver vad som framgår i förordning (2006:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag redovisa vilka investeringar som ingår i myndighetens förslag till bemyndi-

ganderamar avseende ingående åtaganden, nya åtaganden, respektvive infriade åtaganden. 

Större och viktigare investeringar ska särskilt beskrivas och motiveras. Försvarsmakten ska 

därutöver, med stöd av Försvarets materielverk, särredovisa de utomstatliga respektive inom-

statliga åtagandena inom ovanstående bemyndiganderamar. 

4.5.2. Redovisning 

Försvarsmaktens behov av bemyndiganden år 2017 framgår av öppen underbilaga 1.14 

samt hemlig underbilaga 1.15.  

./ubil 1.14-

1.15 (Ö/H) 

4.6. Ny militär grundutbildning 

4.6.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 3, punkt 2 ”Ny militär 

grundläggande” framgår: 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 redovisa myndighetens bedömning av ut-

bildningsbehovet avseende den nya militära grundutbildningen för 2016-2019. 
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4.6.2. Redovisning 

Försvarsmakten planerar ett utbildningsbehov om antal rekryter per år enligt nedanstående 

tabell. I syfte att säkerställa volymerna genomförs ett överintag i rekryteringen om cirka 10 

procent. 

Volymerna inkluderar 840 platser för grundutbildning mot hemvärnsförbanden. 

Tabell 6 Planerat antal rekryter per år. 

2016 2017 2018 2019 

3 200 3 500 4 000 4 000 

 

4.7. Frivillig försvarsverksamhet 

4.7.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 3, punkt 3 ”Frivillig 

försvarsverksamhet” framgår: 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 analysera och redovisa det framtida behovet 

av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsstöd 

och uppdragsersättning. 

4.7.2. Redovisning 

Uppdragsersättning 

Samtliga frivilliga försvarsorganisationer med bemanningsansvar ska genomföra grundutbild-

ning av frivilligpersonal för att fylla organisationens behov samt bistå Försvarsmakten med 

efterfrågade kompetenser. Uppdraget att stödja Försvarsmaktens personalförsörjning till utgör 

en tydlig kravbild för frivillig personal. Därför överses utbildningssystemet löpande och an-

passas för att möta kravbilden. 

För att bland annat personalförsörja 40 hemvärnsbataljoner med frivillig personal måste minst 

500 personer årligen rekryteras och utbildas. Detta kräver, förutom nyrekrytering, riktade åt-

gärder för att behålla redan utbildad personal i insatsorganisationen. Bilkåren har fått utökat 

bemanningsansvar på befattningar inom hemvärnsförbanden. Insatsingenjörerna har fått nya 

befattningar, vilket inte har funnits tidigare. 

De frivilliga försvarsorganisationerna stödjer rekryteringen till Försvarsmakten samt genom-

för ungdomsverksamhet vilket sprider kunskap om Försvarsmakten till ungdomar. Därutöver 

efterfrågas instruktörer med specifik kompetens som stöd till Försvarsmaktens verksamhet. 

För att tydliggöra syfte och omfattning av ungdomsverksamheten pågår för närvarande en 

utredning som planeras avslutas under 2016. Försvarsmakten önskar på sikt, i syfte att under-

lätta uppföljning och tilldelning av medel, särredovisa ungdomsverksamheten med ett varav 
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belopp inom uppdragsersättningen. Myndigheten behöver dock få återkomma när utredningen 

avslutats. För närvarande omfattar ungdomsverksamheten cirka 30 miljoner kronor. 

Försvarsmaktens behov för uppdragsersättning under 2017 är 104 miljoner kronor. 

Organisationsstöd 

Organisationsstödet ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Organisation-

erna har svårt att klara nuvarande kostnader för den administrativa basverksamheten som om-

fattar löner och hyror för kanslier samt kostnader för verksamhetsutveckling. Försvarsmakten 

ser därför ett behov att öka nuvarande belopp med cirka 2,5 procent årligen rörande organisat-

ionsstödet som utdelas till de Frivilliga försvarsorganisationerna.  

Försvarsmaktens behov av organisationsstöd är 46,31 miljoner kronor varav 1,7 miljoner kro-

nor används för bidrag till vissa militära tidskrifter och till Försvarets civila idrottsförbund. 

4.8. Veteransoldat- och anhörigstöd 

4.8.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 3, punkt 4 ”Veteran-

soldat- och anhörigstöd ” framgår: 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 analysera och redovisa det framtida behovet 

av ekonomiska medel i form av statsbidrag till veteransoldat- och anhörigorganisationer. 

4.8.2. Redovisning 

Förordning (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stödjer veteransoldater och de-

ras anhöriga ger Försvarsmakten möjlighet att ge bidrag till frivilliga organisationer som arbe-

tar med veteran- och anhörigfrågor.  

Två av fyra samarbetsorganisationer inom området, Sveriges Veteranförbund och Individzo-

nen, tillhandahåller endast verksamhet som styr mot aktuell förordning. De två andra, Svenska 

Soldathemsförbundet och Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, tillhandahåller 

även andra tjänster som inte faller under aktuell förordning. 

Försvarsmaktens avsikt är att från och med 2017 hantera dessa två samarbetsorganisationer 

separerat för att säkerställa följsamhet mot förordningens riktlinjer. Därtill avser Försvars-

makten påbörja samarbete med ytterligare en aktör i form av Idrottsveteranerna. Deras verk-

samhet bedöms falla inom ramen för förordnings avsikter.  

Försvarsmakten föreslår, baserat på ovan, att ramen för 2017 för statliga bidrag enligt förord-

ning 2013:880 ansätts till 30 miljoner kronor.  



 Hemställan Bilaga 1 
         Datum Beteckning  

2016-02-28 FM2015-7991:21 

         

Sida 22 (30) 

         
 

        
 

          

 

 

4.9. Höjd tillgänglighet JAS 39 

4.9.1. Uppgiften 

I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten kapitel 3, punkt 12 ”Höjd till-

gänglighet JAS 39” framgår: 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 redogöra för hur tillgängligheten inom 

JAS 39-systemet kan höjas och därmed bidra till att öka Försvarsmaktens operativa förmåga 

samt underlätta kommande ombeväpning till JAS 39E. 

4.9.2. Redovisning 

Tillgängligheten på JAS 39 är en viktig förutsättning för den operativa förmågan. Tillgänglig-

het kan beskrivas och mätas på ett antal sätt. För den operativa förmågan är det antal funkt-

ionsdugliga flygplan som kan användas för utbildning, övning eller beredskap och insats som 

är mest relevant att mäta och öka. Även tillgången till effektbestämmande materiel påverkar 

om ett flygplan kan anses vara tillgängligt för avsedd uppgift. Befintlig flygplanspark an-

vänds, utöver för divisionernas verksamhet, även för utbildning, utveckling och utprovning. 

Dessutom finns ett antal flygplan bundna för underhåll eller modifiering, så kallat bakre un-

derhåll.  

Under ombeväpningen från JAS 39 C/D till JAS 39 E behöver tillgängligheten ökas med an-

ledning av att färre flygplan kan nyttjas för Försvarsmaktens behov då materiel ur de opera-

tiva JAS 39 C/D-flygplanen planeras att användas i produktionen av JAS 39 E. När ombeväp-

ningen är genomförd kommer antalet JAS 39 E enligt nuvarande planering att vara 60 stycken 

vilket understryker behovet av att möjliggöra en ökad operativ tillgänglighet i systemet. 

Övergripande påverkar tre faktorer tillgängligheten. Den första är hur många flygplan som 

finns totalt för samtliga verksamheter. Den andra är hur många flygplan som är bundna för 

utbildning, utveckling och utprovning samt underhåll och modifiering. Slutligen påverkas 

tillgängligheten av systemets tekniska tillgänglighet samt organisationens kapacitet att under-

hålla systemet. 

Försvarsmakten genomför, tillsammans med Försvarets materielverk, ett antal aktiviteter som 

syftar till att höja tillgängligheten på JAS 39-systemet. Dessa aktiviteter kan kopplas till an-

tingen att minska antalet bundna flygplan enligt den andra punkten ovan eller till att öka sy-

stemets tillgänglighet i de flygplan som används för utbildning, övning eller beredskap och 

insats. 

 Försvarsmaktens operativa krav analyseras gemensamt mellan Försvarsmakten och 

Försvarets materielverk i syfte att de krav som sedan omsätts i verksamhet vid Försva-

rets materielverk/FSV eller vid industrin, genom avtal, ska bli korrekta. 

 Gemensam utprovningsverksamhet. Försvarsmakten överser tillsammans med Försva-

rets materielverk och Saab AB utprovningsverksamheten för JAS 39 i syfte att öka ef-

fektiviteten och minska resursåtgången vid utprovning genom en gemensam utprov-
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ningsverksamhet. Inom ramen för detta bedöms färre flygplan bindas för detta ända-

mål. Arbetet pågår. 

 Antalet flygplan som används över tid vid FMTS i Halmstad för flygteknikerutbild-

ning har minskats och viss utbildning planeras att genomföras vid övriga förband. Ar-

bete pågår med att omplanera utbildningens genomförande. 

 Antalet flygplan som är bundna till bakre underhåll och modifieringar avses minskas 

genom att genomloppstiderna reduceras. Försvarets materielverk har av Försvarsmak-

ten uppdragits att analysera hur detta kan åstadkommas. 

 Försvarsmaktens flygunderhållsverksamhet planeras att anpassas så att verksamheten 

kan genomföras även efter normal arbetstid. Förutsatt att tillgången på utbytesenheter 

inte är gränssättande ökar detta tillgängligheten då divisionerna planerar att genomföra 

sin verksamhet. Analys pågår. 

 Förnyad analys av hur behovet av utbytesenheter ser ut pågår. 

 Tillgången och behov av effektbestämmande materiel (role-change-equipment, RCE) 

överses. 

 Översyn av behov och tillgång på vissa stödsystem (Ground Support Equipment) har 

genomförts. Kompletteringsanskaffning kan eventuellt bli aktuell efter vidare analys 

inom Försvarsmakten. 

 Genomförd analys har påvisat att vissa utbytesenheter eller reservdelar inte har åter-

anskaffats innan brist uppstått. Arbete pågår för att effektivisera rutiner och materiel-

flödet. 

 Centrallagerhållningen av utbytesenheter eller reservdelar behöver överses vad avser 

beståndets storlek i syfte att minska känsligheten för leveransförseningar eller ökad 

förbrukning. Arbetet pågår. 

 En översyn av underhålls-/reservdelsberedningar pågår i syfte att öka tillgängligheten i 

vissa system. Exempel på sådana är spaningskapsel, hjälmdisplay, balkar och LDP. 

 Åtgärder för att öka leveranssäkerheten från centrallager till förband pågår. 

 

Utöver dessa arbeten analyseras förutsättningarna för en alternativ planering för leveransen av 

JAS 39 E i syfte att minska den operativa risken under produktion och ombeväpning. 

4.10. Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 

4.10.1. Uppgiften 

I Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 framgår: 

I budgetunderlag ska myndigheten redovisa sin bedömning av hur krigsorganisationen för-

väntas utvecklas. Vidtagna och planerade åtgärder med utgångspunkt i de eventuella brister 

och avvikelser Försvarsmakten redovisat i årsredovisningen ska redovisas.  

Från och med budgetunderlaget för år 2017 ska Försvarsmakten redovisa det aktuella läget 

och kommande års planerade verksamhet för respektive krigsförband. Budgetunderlaget för 

2017 ska även inkludera år 2020 […]. 
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4.10.2. Redovisning 

Försvarsmaktens redovisning avseende krigsförbandens utveckling kommer att ske i samband 

med den komplettering till budgetunderlaget som genomförs den 31 mars 2016. 

4.11. Förbandsreserven 

4.11.1. Uppgiften 

I Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 framgår: 

I budgetunderlaget ska Försvarsmakten redovisa eventuella planerade förändringar avseende 

förbandsreservens sammansättning. 

4.11.2. Redovisning 

Utveckling av den tidigare förbandsreserven för att möta nya förutsättningar påbörjas under 

2016. Utvecklingen är beroende av hur tillgänglig materiel fördelas till övriga krigsförband 

och i vilken omfattning personal krigsplaceras i krigsförbanden och mobiliseringsreserven. 

Arbete med materielfördelning och krigsplacering pågår varför detaljer om förbandsreserven 

ännu inte kan redovisas.  

Försvarsmakten planerar för att det tidigare förrådsställda stridsvagnskompaniet på Gotland 

utgår och att materielen tillförs 18. mekaniserade stridsgruppen Gotland. 

4.12. Behov av personal 

4.12.1. Uppgiften 

I Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 framgår: 

Försvarsmakten ska redovisa krigsplacerade i krigsförbanden, i mobiliseringsreserv, i för-

bandsreserv och i personalreserven. Av redovisningen ska en jämförelse med behoven 

framgå. 

4.12.2. Redovisning 

Försvarsmaktens redovisning avseende behov av personal framgår avhemlig underbilaga 

1.16.  

./ubil 1.16 

(H) 

4.13. Övningsverksamhet 

4.13.1. Uppgiften 

I Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 framgår: 

Planerade försvarsmaktsövningar ska redovisas för inriktningsperioden 2016-2020. I budget-

underlaget ska Försvarsmakten redovisa en översiktlig planering för krigsförbandens krigs-

förbandsövningar under perioden. Utfall och erfarenheter från mobiliserings- och bered-



 Hemställan Bilaga 1 
         Datum Beteckning  

2016-02-28 FM2015-7991:21 

         

Sida 25 (30) 

         
 

        
 

          

 

 

skapsövningar och kontroller ska redovisas liksom åtgärder som vidtagits eller föreslås vidtas 

med anledning av dessa erfarenheter.  

4.13.2. Redovisning 

Försvarsmakten påbörjar under 2016 repetitionsutbildning i form av krigsförbandsövningar 

(KFÖ) och krigsförbandskurser (KFK). KFÖ genomförs enligt två koncept. I det ena koncep-

tet kallas samtlig krigsplacerad personal vid förbandet in och i det andra kallas del av krigs-

förbandet in för att genomföra övning. Gemensamt för båda koncepten är att övningarna syf-

tar till att öka krigsförbandens förmåga att lösa sina huvuduppgifter. 

Initialt tränas och övas krigsförband som behövs för att i närtid möta hot i ett försämrat om-

världsläge. I ett senare skede tränas och samövas de krigsförband som ökar Försvarsmaktens 

samlade förmåga att möta väpnat angrepp. Inom ramen för de ekonomiska tillskott Försvars-

makten erhållit har resurser avsatts för att öka marginalnyttoeffekten genom att i första hand 

träna och samöva de krigsförband som har störst andel kontrakterad och pliktig personal. 

Detaljer framgår av hemlig underbilaga 1.17.  ./ubil 1.17 

(H) 

5. Förslag till finansiering 

5.1. Finansiella risker och prisomräkning 

5.1.1. Risker 

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 (BU 17) baseras på en 12-årig verksamhetsplan 

(2017-2028) till skillnad från föregående budgetunderlag (BU 16) som utgick från en 10-årig 

verksamhetsplan (2016-2025). Därtill fokuserar detta budgetunderlag på det försvarspolitiska 

inriktningsbeslutet för åren 2016-2020.  

Kompensationen för pris- och löneomräkning enligt försvarsprisindex täcker inte Försvars-

maktens behov av kompensation även när avdrag för produktivitets- och effektivitetskrav har 

beaktats.
2
 Erfarenheter visar att framförallt kostnadsutvecklingen på materielanslagen är 

högre än vad försvarsprisindex kompenserat för.  

Försvarets materielverk genomför i januari varje år en prisomräkning av de åtaganden, ofta 

med långa löptider, som kontrakterats samt en beräkning på planerade uppdrag. Prisomräk-

ningen tar hänsyn till faktorer såsom valutakursförändring samt indexjusteringar. Vid den 

årliga prisomräkningen använder Försvarets materielverk en modell som utgår från ett årsge-

nomsnitt för valutakursförändringar, enligt rekommendation från Ekonomistyrningsverket. 

Försvarsmaktens anslagsuppräkning baseras på försvarsprisindex, vilken i sin tur baseras på 

andra index och valutaberoenden än de Försvarets materielverk använder. I och med denna 

differens uppstår en risk för att uppräkningen av anslagen inte överensstämmer med prisom-

räkningen från Försvarets materielverk.  

                                                 
2
 Juni 2014, FOI-R--3901--SE, Nordlund, Bäckström, Bergdahl och Åkerström, ”Försvarsmaktens ekonomiska 

förutsättningar – Anslagstilldelning, kostnadsutveckling och priskompensation” 
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I budgetunderlaget för 2016 redovisade Försvarsmakten att budgetpropositionens anslagsom-

räkning hösten 2014 för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vid-

makthållande, avveckling mm gav en, jämfört med tidigare antaganden, negativ effekt om 

cirka 3,4 miljarder kronor i perioden 2016-2025. Detta tillsammans med Försvarets materiel-

verks prisomräkning, som gav en kostnadsökning om cirka 3,6 miljarder kronor i perioden 

2016-2025, innebar en urholkning av Försvarsmaktens anslag om cirka 7 miljarder kronor i 

perioden 2016-2025. Anslagsomräkningen för Försvarsmaktens anslag 1:3 Anskaffning av 

materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling mm ger enligt budgetpropo-

sitionen hösten 2015 en anslagsökning, jämfört med tidigare antaganden, om cirka 3 miljarder 

kronor i perioden 2016-2028. Samtidigt medför dock Försvarets materielverks prisomräkning 

i perioden 2016-2028 kostnadsökningar om cirka 6 miljarder kronor på samma anslag. Sum-

merat ger detta ett underskott om cirka 3 miljarder kronor över perioden 2016-2028 vilket 

skapar en urholkningseffekt av anslagen.  

Sammantaget innebär detta att Försvarsmaktens anslag sedan underlaget till den försvarspoli-

tiska inriktningsperioden i december 2014 urholkats med minst 9 miljarder kronor i perioden 

2016 till 2028. Av denna summa återfinns drygt 5 miljarder kronor i perioden 2016-2020. 

Försvarsmaktens underlag till den försvarspolitiska inriktningspropositionen som lämnades 

den 16 december 2014 omfattade, i enlighet med styrningarna till myndigheten, en avdelad 

reserv. Försvarsmaktens reserv för prisförändringar uppgick till knappt 2 miljarder kronor i 

perioden 2016-2020. I syfte att hantera de effekter som anslagsomräkningar och prisomräk-

ningar inneburit enligt ovan har Försvarsmakten använt myndighetens reserv för prisföränd-

ringar. Denna åtgärd räcker dock inte. 

Den beräknade kostnadsökning i försvarsbeslutsperioden beror endast på att metoden för be-

räkning av Försvarsmaktens priskompensation skiljer sig från hur ett antal större kontrakt, 

som Försvarets materielverk tecknat, prisomräknas. Det finns därmed en diskrepans mellan 

hur valutor och index hanteras vid beräkning av priskompensation för anslag 1:3 Anskaffning 

av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling mm och hur Försvarets 

materielverk utifrån tecknade kontrakt genomför prisomräkning.  

Ingen av dessa faktorer styr Försvarsmakten över, men det är Försvarsmaktens verksamhet 

som påverkas och det är Försvarsmakten, regering och riksdag som har att hantera risken detta 

medför för planerad verksamhet enligt det försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Effekterna är 

att delar av planerad verksamhet behöver förändras eller förskjutas. 

Förändringar relaterade till projekt med stor ekonomisk omfattning kan därmed ge stora ef-

fekter för Försvarsmaktens planering. 

5.1.2. Särskild pris och löneomräkning  

Försvarsmakten hemställer, på samma sätt som i de senaste budgetunderlagen, att regeringen 

fattar beslut om särskild pris- och löneomräkning för JAS 39E i syfte att säkerställa att an-

slagstilldelningen på anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vid-
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makthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar är tillräcklig för finansieringen av 

stridsflygsystemet. 

Försvarsmakten hemställde om anskaffningen av JAS 39E mot en finansieringskalkyl där 

flera av de ingående parametrarna ligger utanför Försvarsmaktens påverkan. Det finns därmed 

en stor risk att andra nödvändiga materielanskaffningar påverkas om stora förändringer sker i 

kalkylen. Då den ekonomiska omslutningen av stridsflygsystemet är omfattande kan exem-

pelvis valutasvängningar medföra stora finansieringsutmaningar. 

Motsvarande förhållanden gäller även för en del andra större eller strategiska materielprojekt 

samt projekt relaterade till väsentliga säkerhetsintressen. Försvarsmakten hemställer därför 

även att regeringen fattar beslut om särskild pris- och löneomräkning för anskaffning av nytt 

ubåtssystem. 

5.2. Överväganden kring anslagsfördelning 

Försvarsmakten fortsätter att prioritera övningsverksamhet och beredskap, inom ramen för 

anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, som grund för Försvarsmaktens fortsatta 

utveckling. Det ekonomiska tillskottet i och med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för-

stärker denna utveckling.  

Försvarsmakten konstaterar en ökad risktagning inom anslaget 1:3 Anskaffning av materiel 

och anläggningar även om det tillfördes medel i och med det försvarspolitiska inriktningsbe-

slutet. Identifierade prisförändringar inom materielområdet tidsperioden 2016-2020 överstiger 

sedan tidigare avdelade reserver varför Försvarsmakten föreslår en överföring från anslaget 

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap till anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anlägg-

ningar.  

Försvarsmakten föreslår att försvarsunderrättelseförmågan förstärks genom att anslagsposten 

1:1.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ges de ramar som framgår nedan. För-

stärkningen omfattar medel för att möta bristande kompensation för pris- och löneomräkning 

samt utökad förmåga inom ett antal områden. 

Avseende anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling avser Försvarsmakten att bibehålla 

nuvarande ekonomiska nivå.  

Försvarsmakten föreslår att en anslagskredit om 10 procent införs på anslagen 1:3 Anskaffning 

av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och an-

läggningar då detta skulle öka möjligheterna till högre rationalitet och kostnadseffektivitet då 

större och tekniskt komplicerade materielinvesteringar alltid omfattar flera år. Försvarsmakten 

förslår även med samma argument en utökning av anslagssparandet till motsvarande nivå. 
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5.3. Förslag till anslagsfördelning 

Tabellen visar Försvarsmaktens förslag till fördelning per anslag av anvisade ramar enligt 

budgetproposition 2016, Finansutskottets betänkande
3
 och regleringsbrev för budgetåret 2016 

avseende Försvarsmakten. 

Tabell 7 Förslag till fördelning per anslag. 

Anslag 

(mnkr, prisläge 2016, 2015 i prisläge 2015) 

2015 

Utfall 

2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

1:1.1 Förbandsverksamhet och beredskap 24 134 25 273 25 416 25 797 25 850 

1:1.4 MUST 751 775 801 802 806 

Summa anslag 1:1 24 885 26 049* 26 217 26 599 26 656 

1:2.1 Försvarsmaktens väpnade insatser inter-

nationellt samt Athena 861 1 027 1 051 1 051 1 051 

1:2.2 Försvarsmaktens övriga insatser internat-

ionellt 62 74 74 74 74 

Summa anslag 1:2 923 1 101 1 125 1 125 1 125 

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 9 845 8 353 9 176 9 331 10 618 

Summa anslag 1:3 9 845 8 353 9 176 9 331 10 618 

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. 6 745 6 714 7 258 7 157 7 152 

Summa anslag 1:4 6 745 6 714 7 258 7 157 7 152 

1:5 Forskning och utveckling 584 605 585 585 585 

Summa anslag 1:5 584 605 585 585 585 

Fredsfrämjande verksamhet 63 65 65 65 65 

Summa UD 1:2.1 63 65 65 65 65 

Summa totalt 43 045 42 887 44 426 44 862 46 201 

* Prognos för anslag 1:1 skiljer med -268 mnkr mot anslagstilldelning beroende på motsva-

rande anslagskredit 2015 samt att prognos för 1:1.4 ligger 14 mnkr över ram. 

5.4. Låneram för anläggningstillgångar 

Tabell 8 Låneram - utfall, prognos och plan åren 2015-2019. 

Lånebehov (mnkr) 2015 
2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

Ingående lån 3 172 3 141 2 841 2 590 2 451 

Nyupplåning 712 532 475 536 421 

Amortering 743 831 726 674 696 

Kvarstående lån 3 141 2 841 2 590 2 451 2 176 

Beslutad/föreslagen låneram 3 500 3 150 2 975 2 800 2 700 

Utfall/beräknad ränteutgift 1 1 1 21 23 

Ränteantagande % för nyupplåning 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,84 % 1,00 % 

Finansiering: anslagspost 1:1.1 - - - - - 

 

                                                 
3
 Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1 ”Utgiftsramar och beräkning av statsutgifterna”. 
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5.5. Avgifter och andra inkomster 

5.5.1. Avgiftsinkomster enligt 4 § avgiftsförordningen 

Tabell 9 Avgiftsinkomster enligt 4 § avgiftsförordningen. 

(mnkr) 
2015 

Utfall 

2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

Totalt § 4 avgifter 280 270 270 270 270 

 

5.5.2. Övriga avgiftsinkomster som disponeras av Försvarsmakten och som redovi-
sas mot anslag 

Tabell 10 Övriga avgiftsinkomster. 

(mnkr) 
2015 

Utfall 

2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

Hyror avseende elev- och befälshotell  3 3 3 3 3 

Reservmateriel 52 82 82 82 82 

Drivmedel 46 48 48 48 48 

Transportverksamhet 24 16 16 16 16 

Förplägnadsverksamhet 0 0 0 0 0 

Extern verkstadsverksamhet 260 189 189 189 189 

Personalbutiksverksamhet 0 0 0 0 0 

Verksamhet enligt förordningen (2002:375) om 

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
3 0 0 0 0 

Inkomster av mindre ekonomisk omfattning 4 0 0 0 0 

Inkomster avseende utbildnings- och övnings-

resurser i och utom Sverige 
361 326 326 326 326 

Inkomster från utlandsstyrkans Camp-

verksamhet 
16 3 3 3 3 

Internationell militär test, utbildnings och öv-

nings verksamhet i Sverige (ITÖ) 
13 1 1 1 1 

FMV verksamhetsövergång 211 112 132 132 132 

Inkomster stöd till Rakel 4 11 11 11 11 

Summa 995 789 809 809 809 

 

5.5.3. Övriga inkomster som disponeras av Försvarsmakten och som redovisas mot 
anslag 

Tabell 11 Övriga inkomster. 

(mnkr) 
2015 

Utfall 

2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

Royalties, viten m.m. 1 2 2 2 2 

Bidrag 6 7 7 7 7 

Övertalig materiel 27 20 20 20 20 

Finansiella intäkter 21 21 25 30 33 

Summa 55 50 54 59 62 
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5.5.4. Intäkter som redovisas mot inkomsttitel 

Tabell 12 Intäkter som redovisas mot inkomsttitel 

(mnkr) 
2015 

Utfall 

2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

FN 39     

Summa 39     

 

5.5.5. Belastande avgifter i offentligrättslig verksamhet som Försvarsmakten dispo-
nerar 

Tabell 13 Belastande avgifter i offentligrättslig verksamhet som Försvarsmakten disponerar 

(mnkr) 
2015 

Utfall 

2016 

Prognos 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

Summa 0 0 0 0 0 

 

5.6. Räntekontokredit, anslagskredit och anslagssparande 

Räntekontokrediten för Försvarsmakten är 1 500 miljoner kronor enligt regleringsbrev för 

budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten. Givet nuvarande anslagsstruktur är Försvarsmak-

tens bedömning att 1 500 miljoner kronor gäller för åren 2017-2019 också. 

Försvarsmakten föreslår att, enligt tidigare rutin, anslagskrediten 2017 för anslaget 1:1 För-

bandsverksamhet och beredskap ska vara 3 procent av anslaget, för anslagen 1:3 Anskaffning 

av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och an-

läggningar 10 procent av anslagen och för anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling minst 

3 procent av anslaget. Försvarsmaktens planering förutsätter att anslagssparande får tillgodo-

räknas. 

 


