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Förslag om utökade ekonomiska anslagsnivåer 2019-2021

I syfte att kunna säkerställa den operativa förmågan och återlägga delar av tidigare planerad
verksamhet och materielanskaffning föreslår Försvarsmakten att myndigheten ges utökade
anslagsramar enligt Tabell 1.1 På detta sätt möjliggörs ett återtagande av den operativa förmåga som påverkas av genomförda reduceringar, en sänkt risktagning i planeringen samt
grund för en långsiktig förmågeutveckling.
Tabell 1 Förslag om utökade anslag jämfört med budgetproposition för 2018 (samt prolongering av denna för 2021)
(mnkr).

(mnkr, G18)
1:1.1
1:1.3
1:32
1:4
Totalt

2019

2020
1 000
1 100
1 000
50
3 150

2.

Grund för behov av ekonomi

2.1.

Operativ förmågeutveckling

2021
1 500
1 700
1 900
75
5 175

1 500
3 500
4 700
75
9 775

Försvarsmakten föreslår utökade ekonomiska ramar i syfte att säkerställa den operativa förmågan fram till och med 2021 samt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling efter 2021.
Förslaget utgår från ett behov av att möta effekterna av fem områden som påverkat Försvarsmaktens planering.






Ofinansierade beslut
Prisomräkningseffekter
Oförutsedda kostnadsökningar
Ej infriade planeringsantaganden
Reducering av risker

Delar av effekterna från ovanstående områden har omhändertagits i det senaste ekonomiska
tillskottet från försvarsöverenskommelsen under 2017 men huvuddelen återstår. Ett ekonomiskt tillskott i enlighet med Försvarsmaktens förslag kommer att öka genomförbarheten i
tidigare redovisade nivåer på krigsduglighet och återställa delar av de åtgärder Försvarsmakten i nuvarande planering tvingats genomföra.

1

Förslaget enligt tabell 1 inkluderar inte de delar som redovisas i bilaga 6.
Försvarsmaktens förslag till anslagsförstärkningar inom anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
kommer efter regeringens beslut fördelas mellan de blivande anslagsposterna.
2
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Detaljer avseende underlag för förslag om utökade ekonomiska ramar samt vilka krigsförband och förmågor som påverkats framgår av underbilaga 1.1, underbilaga 2.1 och underbilaga 3.1.
Ofinansierade beslut
Regeringens beslut om fortsatt drift av skolflygplan SK60 fram till och med 2025 innebär att
Försvarsmaktens tidigare planering med införande av nytt skolflygplan från och med 2020
ersätts med vidmakthållande av SK60.3 Beslutet medför ökade driftskostnad relativt Försvarsmaktens tidigare planering med cirka 80 miljoner kronor årligen i perioden 2021-2025.
Den årliga kostnaden kan stiga ytterligare i slutet på perioden. De ökade driftskostnaderna
finansieras genom att förskjuta annat planerat vidmakthållande.
Återinförandet av plikt innebär ökade kostnader för de totalförsvarspliktigas pensionsavgifter.
Försvarsmaktens planering som grund för budgetunderlaget för 2018 inkluderade inte dessa
kostnader, vilka inte heller diskuterades i utredningens förslag eller regeringens beslut. Detta
innebär, utifrån nu planerade nivåer av totalförsvarspliktiga, en ökad kostnad om drygt en
miljard i perioden 2019-2030, varav cirka 230 miljoner utfaller under åren 2019-2020, jämfört
med planeringen för budgetunderlaget för 2018. Denna ökade kostnad kommer att finansieras
genom att annan verksamhet förskjutits eller reducerats.
Regeringen bedömde i samband med höständringsbudgeten för 20164 att de 24 artilleripjäser
Norge valt att avstå från borde anskaffas och tills vidare placeras i Försvarsmaktens förbandsreserv.5 I syfte att möjliggöra en förstärkning av artilleriförmågan bedömde regeringen att
hälften av pjäserna borde kvarvara i Försvarsmakten medan resterande del skulle avyttras
fram till 2020. För att finansiera anskaffningen ökades anslaget 1:3 Anskaffning av materiel
och anläggningar med 450 miljoner kronor. Resterande del av anskaffningskostnaden, som
uppgick till 450 miljoner kronor, skulle vid behov kortsiktigt hanteras genom att möjligheten
till anslagskredit för 2018–2020 nyttjades. Eventuella försäljningsinkomster föreslogs användas för att täcka belastningen på anslaget.
Utebliven avyttring av tolv artilleripjäser innebär en anskaffningskostnad för Försvarsmakten
som efter 2020 inte kan täckas av anslagskredit vilket medför att andra materielprojekt motsvarande en kostnad om 450 miljoner kronor behöver förskjutas eller avbrytas. Utöver anskaffningskostnaden kan, beroende på den ambition som väljs med artilleripjäserna, även behov av ekonomiska medel för vidmakthållande, personal och verksamhet komma att tillkomma.

3

Uppdrag till Försvarsmakten att fortsatt använda flygsystem SK60, regeringsbeslut 3 2017-02-02,
Fö2017/00152/MFU.
4
Regeringens proposition 2016/17:2, Höständringsbudget för 2016.
5
Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarets materielverk rörande artilleripjäser, regeringsbeslut 4 2016-09-22,
Fö2016/01224/MFU.
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Utöver de kostnader som uppstår vid anskaffning av ytterligare artilleripjäser finns även kostnader som kan relateras till några andra materielärenden. Dessa uppgår sammantaget till cirka
1 miljard kronor.
Prisomräkningseffekter
Den försämrade köpkraft som uppstått i relation till Försvarsmaktens underlag till den försvarspolitiska inriktningspropositionen som lämnades i december 2015 har inneburit att Försvarsmakten har behövt förskjuta, reducera eller ta bort verksamhet för motsvarande ekonomiska belopp.
Tabell 2 Sammanställning av effekter med anledning av prisomräkning av beställd materiel.

PO/PLO
PLO14-15
PO14-15
PLO15-16
PO15-16
PLO16-17
PO16-17
PLO17-18
PO17-18
Summa PLOPeriod
Summa POPeriod

Period
2016-2021
2016-2021
2017-2021
2017-2021
2018-2021
2018-2021
2019-2021
2019-2021

Utfall (mdkr)

Differens (mdkr)
-2,1
1,8
1,2
3,3
0,9
0,5
-0,4
1,1
-0,3
6,7

-3,9
-2,1
0,4
-1,5
-7,0

I tabellen ovan redovisas utfall av respektive års omräkning till nytt prisläge avseende beställd
materiel. PO avser den prisomräkning Försvarsmakten erhåller från Försvarets materielverk
medan PLO avser den prisomräkning som sker avseende anslag. Differensen som uppstår
utgör den försämrade köpkraft som uppstår. Utöver vad som framkommer i tabellen finns
även en uppräkning av planerade materielanskaffningar som uppgår till cirka 1,3 miljarder
kronor ytterligare i perioden 2016-2021.
Sammantaget innebär omräkningen av beställd och planerad materiel en försämrad köpkraft
om cirka 8,3 miljarder kronor i perioden 2016-2021.6
Försvarsmakten har i syfte att möta kommande anslags- och prisomräkningar infört ett oplanerat utrymme. Omfattningen på detta oplanerade utrymme uppgår i perioden 2019-2021 till
350 miljoner kronor på anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar och
till 1 400 miljoner kronor på anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Det
oplanerade utrymmet innebär att beställningar inom materielanslagen förskjutits eller reducerats för att komma i ekonomisk balans. Försvarsmakten låser även inom anslag 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap ett oplanerat utrymme som omfattar 100 miljoner kronor
årligen. Erfarenhetsmässigt har dessa medel bland annat använts för att omhänderta upp6

I perioden 2016-2020 är motsvarande volym knappt 7 miljarder kronor.

Hemställan

Bilaga 3

Datum

Beteckning

2018-02-28

FM2017-11490:26 Sida 5 (8)

komna kostnader för nationella insatser samt ökade materielunderhållskostnader som baseras
på nyttjande av äldre materiel.
Oförutsedda kostnadsökningar
Kostnaderna för materielunderhåll ökar relativt det underlag som i december 2014 lämnades
inför den försvarspolitiska inriktningspropositionen. Anledningarna är flera, exempelvis en
successivt ökande förbandsverksamhet för att möta den försvarspolitiska inriktningen vilket
leder till ett ökat användande av materiel och användande av mer materiel av äldre typ än tidigare planerat. Försvarsmakten konstaterar att dessa effekter har blivit större än vad som
tidigare planerats.
I andra fall har enskilda materielsystems anskaffningskostnad blivit högre än vad som tidigare
var rimligt att anta.
Ej infriade planeringsantaganden
En viktig del i planeringen är genomförandet av de åtgärder som föranleds av inriktningen för
Försvarsmaktens verksamhet till och med 20207 och där tillförd ekonomi. Vissa av de åtgärder som inkluderas har kostnader för vidmakthållande som efter 2020. Försvarsmakten har i
sin tidigare planering antagit att framtida ekonomiska ramar skulle inkludera dessa vidmakthållandekostnader. I syfte att minska riskerna om så ej sker har Försvarsmakten i denna planering istället valt att strikt förhålla sig till angivna (och för 2021 prolongerade) ramar, vilket
innebär att materiel och verksamhet behövt tas bort eller förskjutas.
Försvarsmakten har i tidigare planering antagit förändrade betalningslinjaler för vissa materielsystem. Dessa har myndigheten nu behövt återlägga vilket föranleder att annan materielanskaffning behövt tas bort eller förskjutas. På motsvarande sätt har Försvarsmakten även behövt förändra antaganden avseende exportintäkter vilka även de påverkat planeringen negativt.
Reducering av risker
Som beskrivits i bilaga 1 till föreliggande budgetunderlag skulle Försvarsmaktens underlag
till den försvarspolitiska inriktningspropositionen utformas för att tåla pris- och kostnadsökningar motsvarande några procent av anslagsnivåerna.8 Det oplanerade utrymme Försvarsmakten då skapade inom materielområdet har fram till och med budgetunderlaget för 2018
successivt nyttjats. I syfte att kunna möta kommande anslags- och prisomräkningar inom materielanslagen har Försvarsmakten i planeringen skapat ett oplanerat utrymme som omfattar
cirka sju miljarder kronor i perioden 2019-2030. Detta utrymme bedöms kunna omhänderta
effekterna av omräkning till prisläge 2019 respektive 2020. Det oplanerade utrymmet innebär
att verksamhet till motsvarande ekonomiska omfattning behövt tas bort, reduceras eller förskjutas.
7

Inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet får åren 2018 till och med 2020, Regeringsbeslut 7 2017-12-18,
Fö2017/01724/MFI.
8
Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, regeringsbeslut 12 2014-06-19, Fö2014/1179/MFI.
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Långsiktig operativ förmågeutveckling

Förberedande studier
Perspektivstudien 2016–20189 belyser alternativa utvecklingar av Försvarsmakten för att möta
omvärldsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Fokus ligger på Försvarsmaktens utveckling
under perioden 2021–2025 och de beslut som då kan behöva fattas. En sammantagen analys
visar att Försvarsmakten är i behov av beslut redan under innevarande försvarsinriktningsperiod för att undvika operativa förmågeglapp och skapa förutsättningar för en fortsatt förmågeuppbyggnad. För att förmågetillväxten ska nå så långt som möjligt intill 2025, behöver de
principer och tillvägagångssätt som idag tillämpas utmanas. De största utmaningarna är kopplade till långa ledtider bland annat för anskaffning av komplexa materielsystem, personaltillväxt samt ny infrastruktur.
I syfte att förbereda för en fortsatt förmågetillväxt utöver nuvarande organisation föreslås ett
antal förberedande studier 2019-2020 inom olika områden för att skapa beslutsunderlag och
förutsättningar för genomförande. Tre exempel är en studie- och konceptfas för materielanskaffning, en lokaliseringsstudie avseende infrastruktur samt studie avseende förberedelser för
utökad personalförsörjning.
Tillväxt av förband
Att skapa nya krigsförband är en kombination av beslutstidpunkt, personalförsörjning, infrastruktur, materiel och övningar. Det är behäftat med långa ledtider. Ett beslut år 2020 med
start 2021 innebär med stor sannolikhet att förbanden inte är färdiga till 2025. Genom förberedelser 2019-2020 kan genomförandegraden öka. Genom en tidig inriktning (innan nästa
försvarspolitiska inriktningsbeslut) om en ambitionsnivå i förbandstillväxt kan förberedelserna bli mer konkreta och fokuseras vilket ytterligare ökar genomförandegraden till 2025.
Följande prioriteringar ligger till grund för den tillväxt mot 2025 som föreslås inom ramen för
perspektivstudien:
 Förstärk uthålligheten i nuvarande organisation genom åtgärder som ger tidig operativ
effekt. Ledning, logistik och personaluppfyllnad prioriteras då dessa efter omfattande
neddragningar är underdimensionerade.
 Påbörja tillväxten i volym vad avser markstrids-, luftvärns-, artilleri-, säkerhets- samt
amfibieförband. Därutöver förstärks basförbanden inom marin- och flygstridskrafterna. Vidare vidtas åtgärder för att säkerställa omsättning och tillväxt inom marin- och
flygstridskrafterna.
 Påbörja anskaffning och införande av långräckviddig bekämpningsförmåga inklusive
sensorer som ger möjlighet att påverka angriparen i hela hans anfallsrörelse.
 Förstärk förmågan att hantera gråzonsproblematiken. Detta innefattar bland annat en
utveckling av underrättelse- och säkerhetstjänsten på såväl operativ som regional nivå.

9

Slutlig redovisning av perspektivstudien 2016-2018, FM2015-13192:15.

Hemställan

Bilaga 3

Datum

Beteckning

2018-02-28

FM2017-11490:26 Sida 7 (8)

 Förstärk förmågan att genomföra aktiviteter inom cyberrymden bland annat för ett
bättre skydd för Försvarsmaktens informations- och ledningsstödsystem.
 Öka samordningen med det civila försvaret och genomför gemensam planering mot
totalförsvarets mål.
 Påbörja anskaffning av modern materiel till hemvärnsförbanden, bland annat fordon,
mörkerutrustning, samt nya tekniska system för underrättelseinhämtning.
2.3.

Utvecklad forskning och utveckling

Försvarsmakten bedriver forskning och utveckling (FoU) med syfte att detta ska bidra till den
långsiktiga förmågeutvecklingen och stärka Försvarsmaktens förmåga att möta framtida hot. I
Försvarsmaktens perspektivstudie har redovisats att såväl befintliga operativa förmågor som
helt nya förmågor behöver förstärkas och utvecklas för att nå målbilden för Försvarsmaktsorganisation 2035. Vidare har redovisats att den bedömda operationsmiljön 2035 innehåller
betydande osäkerheter både vad gäller den militärstrategiska utvecklingen och den militärtekniska utvecklingen. Försvarsmakten har därför gjort bedömningen att forskning och utveckling som stöd både till den långsiktiga förmågeutvecklingen och till förmågan att möta framtida hot behöver öka.
Försvarsmakten har i remissvar till betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet10 bejakat utredarens förslag om förstärkning av forskning och utveckling. Utredningens
förslag baserades på behov av svensk försvarsförmåga i enlighet med 2015 års försvarspolitiska proposition. För att möta behovet i Försvarsmaktsorganisation 2035 bedöms nivån behöva öka utöver den av utredningen föreslagna nivån. Forskning och utveckling har en särskilt viktig roll i tidiga faser av såväl förmågeutveckling som för förmågan att analysera och
möta framtida hot. Med de ledtider som är förknippade med ny forskning och utveckling innebär detta att verksamheten bör ökas successivt med start redan i innevarande period.
Försvarsmakten föreslår att anslaget 1:4 Forskning och teknikutveckling ökas med 50 miljoner
kronor för 2019 och därefter ytterligare 75 miljoner kronor under 2020 respektive 2021 för att
nå den av utredaren föreslagna nivån.
2.4.

Utvecklad underrättelse- och säkerhetstjänst

Försvarsmakten föreslår att myndigheten inom anslag 1:3 ap.3 Försvarsmaktens anskaffning
av materiel och anläggningar tillförs sammanlagt 22 miljoner kronor åren 2019-2021 i syfte
att stärka nyckelproduktionen för totalförsvaret.
Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla och förstärka försvarsunderrättelseförmågan och den
militära säkerhetstjänsten.11 Kraven på underrättelse- och säkerhetstjänsten ökar från rege-

10

SOU 2016:90.
Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2018 till och med 2020, regeringsbeslut 7 2017-12-18,
Fö2017/01724/MFI.
11
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ringen, Försvarsmakten och totalförsvaret. Omvärldsutvecklingen innebär att högre krav ställs
på underrättelse- och säkerhetstjänsten avseende både kvalitet och kvantitet.
Den svenska försvarsunderrättelseförmågan ska bidra till svensk säkerhet och försvar i fred,
kris och krig genom ökad robusthet, uthållighet och kapacitet att upptäcka, analysera och
delge information även om komplexa och svårtolkade fenomen som kan påverka möjligheter
och förutsättningar för försvaret av Sverige och svenska intressen. Syftet är att regeringens,
Försvarsmaktens och andra myndigheters behov ska tillgodoses.12 Uppdragen för att stödja
bland annat förvarning, behov av säkerhetsskydd, beredskap och förmågeutveckling, även
utanför Försvarsmakten ska lösas.
Inom Försvarsmakten finns det ett nära sammanhang mellan den underrättelseverksamhet
som bedrivs under försvarsunderrättelselagen och den militära underrättelsetjänst som genomförs av Försvarsmaktens förband. Förmågeutvecklingen bör i många avseenden ses som delar
av samma helhet. På ett likartat sätt finns det ett nära samband mellan försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten.13 Svensk underrättelse- och säkerhetstjänst
bör därför beaktas i ett helhetsperspektiv. Utvecklingen av underrättelse- och säkerhetsförmågan genomförs lämpligen genom resurstillskott vars användning kontinuerligt kan balanseras. Utvecklingen behöver även samordnas med övriga verksamheter med betydelse för den
samlade svenska underrättelse- och säkerhetsförmågan.14
För att kunna hantera utmaningarna med att upptäcka och hantera de komplexa och svårtolkade sektoröverskridande15 hot som finns behövs förstärkningar av Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Det handlar bland annat om förstärkningar av lednings- och samverkansförmågan, som kommer att öka förmågan till att uthålligt genomföra operationer inom
Försvarsmakten och tillsammans med andra, nationellt såväl som internationellt. Sverige och
totalförsvaret bör stärkas i förmågan att upptäcka och hantera sektoröverskridande hot. Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla och förstärka den samlade försvarsunderrättelseförmågan för att lösa uppgifter i fred, kris och krig.
Detaljer avseende den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens utveckling och behov
återfinns i egen handling.

12

Utvecklingen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan i fred, kris och krig 2021-2025, FM201716051:02.
13
Betydelsen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan, FM2017-16051:1.
14
Utvecklingen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan i fred, kris och krig 2021-2025, FM201716051:02.
15
Sektoröverskridande hot kan beskrivas som bland annat påverkansoperationer, cyberoperationer och terror.
Det är antagonistiska verksamheter under tröskeln för väpnad krigföring som syftar till att påverka uppfattningar,
beslut och agerande. De antagonistiska verksamheterna kännetecknas av variation och otydliga sammanhang
med stora osäkerheter som följd. De enskiljda verksamheterna eller händelserna kan hanteras var för sig i taktisk
mening medan en effektiv strategisk hantering kräver helhetsperspektiv och sektoröverskridande samverkan.
Genom ökad sektoröverskridande samverkan stärks både förmåga till förståelse/upptäckt och även förmågan till
att vidta åtgärder och att strategisk hantera händelser i ett samanhang.

