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Notförteckning
Beskrivning av uppdrag inom anslagspost 1.1.3 vilka återfinns i Investeringsplan
samhällsinvesteringar. I underbilaga 1.5 (H) finns en kolumn, längst ut till höger, med
rubriken Not. Nedan finns fotnoterna förtecknade.
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Beskrivning
Vidmakthållande av levererad materiel. Utarbeta och vidmakthåll godkända konfigurationer av
levererade tekniska system. Stöd till Försvarsmakten avseende utvärdering, analys och uppföljning
av levererad materiel. Genomförande av registrering av förnödenheter och ändring av dessa i
aktuella stödsystem. Analysera och föreslå underhålls- och reservmaterielsbehov. Delta i beslutade
internationella materielsamarbeten.
Avser återanskaffning av ammunition för planerad utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten
inklusive hemvärnet samt viss lageruppbyggnad av krigsammunition.
Ökad tillgänglighet. Åtgärderna består i att anskaffa utbytesenheter och reservdelar för JAS 39 C/D.
Utvecklingsförmåga JAS39E. Regelbunden versionsuppdatering av JAS39E utifrån erfarenheter
från operativ drift, felrättningar, förbättringar, hotbildsanpassningar, samt vid behov
förmågeuppgraderingar.
FLSC Basplatta. Vidmakthållande och uppgraderingar av Flygvapnets Luftstrids Simulerings
Center (FLSC) utifrån utvecklingen av såväl egna system och hot systemen.
Grundresurs VoV. Säkerställer en grundresurs som möjliggör utveckling och införande av nya MSversioner av JAS 39.
Strategisk transport. Sverige är sedan 2008 med i Strategic Airlift Capability (SAC). Genom
uppdraget säkerställs de avtalade resurserna för svenska behov inom SAC.
Basresurs provning. Ledning av FMV flygdriftorganisation samt flygtränings- och
utbildningsverksamhet för upprätthållande av kompetens för flygprovverksamheten inom FMV
T&E.
UH HKP14. Uppdraget förtydligas under 2017.
Geo licenser. Central anskaffa avtal för att distribuera licenser för GIS programvara (geografisk
vinformationssystem) i syfte att kostnadseffektivt försörja Försvarsmakten med GIS program.
Geoinfoförsörjning bakre Geosupport. Syftet är att säkerställa att Försvarsmaktens förband, skolor,
centra och stödsystem försörjs med geografisk information anpassad för användning i
Försvarsmaktens verksamhet.
Drift TKSE. Anskaffning, utveckling och drift av produktionsverktyg för biblioteksutveckling och
biblioteksproduktion samt vidmakthållande av avveckling av telekrigbiblioteket.
Återtagande av brister inom MKOK 507. Återanskaffning av personlig funktionsutrustning för att
uppnå fastställd lagervolym.
Särskild verksamhet. I uppdragen ingår verksamhet som till sin natur är av sådan utformning att
uppdragen beställs och avrapporteras i särskild ordning.
Särskild vht DSP. I uppdragen ingår verksamhet som till sin natur är av sådan utformning att
uppdragen beställs och avrapporteras i särskild ordning.
Produktionsledning. Produktionsledning omfattar verksamheter inom FMV interna stödproduktion.
Vht FSV Resmat. Vidmakthålla lagerfunktionen av reservmateriel i Försvarsmakten. Genomföra
återanskaffning och avveckling av reservmateriel. Företräda Fm avseende
reservmaterielförsörjningen.
RM materiel. Kostnaden för återanskaffningen av reservmateriel som ersätter förbrukad materiel.
Anl Vidmakthåll PG 4. I uppdragen ingår verksamhet som till sin natur är av sådan utformning att
uppdragen beställs och avrapporteras i särskild ordning.
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Beskrivning
Planläggning. I uppdragen ingår verksamhet som till sin natur är av sådan utformning att uppdragen
beställs och avrapporteras i särskild ordning.

