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Planeringsförutsättningar

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats över tid och
Rysslands invasion av Ukraina har försämrat läget ytterligare. Mot bakgrund av
omvärldsutvecklingen initierades politiska överläggningar tidigt under våren
avseende åtgärder för att ytterligare öka Sveriges försvarsförmåga samt för att öka
takten av redan beslutad tillväxt. Försvarsmakten har under februari och mars
2022, på uppdrag av regeringen, redovisat flera underlag med förslag på åtgärder
syftande till att förstärka den operativa förmågan på både kort och lång sikt. 1
Den 16 mars 2022 presenterades en överenskommelse mellan samtliga
riksdagspartier avseende förstärkningar av försvarsförmågan genom
resurstillskott, utökning av bemyndiganderamen för materielbeställningar samt
ändrade finansiella villkor. Nödvändiga beslut för att formalisera
överenskommelsen har i snabb takt fattats av både riksdag och regering. 2
Försvarsmakten har alltsedan början av året anpassat beredskapen och har, efter
den politiska överenskommelsen, påbörjat genomförandet av beslutade
förmågehöjande åtgärder, genom bl.a. ytterligare utökad rekrytering och
investeringar.
Utöver beslut om omedelbara åtgärder omfattade den politiska
överenskommelsen en inriktning om att anslagen till det militära försvaret skulle
nå två procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt. Försvarsmakten fick den
24 mars i uppdrag att lämna förslag på anslagsökningar för det militära försvaret
för att nå och bibehålla en anslagsnivå som motsvarar två procent av BNP.
Myndighetens preliminära bedömning, som lämnades den 8 april, var att den
efterfrågade anslagsnivån kunde uppnås senast 2028. 3
Den 16 maj 2022 fattade regeringen beslut om att Sverige ska ansöka om
medlemskap i Nato. Ansökan överlämnades till Nato den 18 maj.

1.1.

Kompletterande budgetunderlag

Den 19 maj 2022 gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med
kompletterande budgetunderlag för 2023. 4 Av regeringens uppdrag framgår det
Åtgärder för att öka Försvarsmaktens förmåga under 2022, FM2021-19703:6, 2022-02-24;
Försvarsmaktens svar på regeringsuppdrag om stärkt förmåga, FM2021-19703:10, 2022-03-08;
Kompletterande yttrande på regeringsuppdrag om stärkt förmåga, FM2021-19703:13, 2022-03-17.
2
Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation
till hushållen för höga priser, Prop. 2021/22:199, Bet. 2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:227; Ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarsmakten, Fö2022/00125 (delvis), 2022-0413.
3
Uppdrag att föreslå anslagsökningar för det militära försvaret, FM2021-19703:18, 2022-04-08.
4
Uppdrag att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2023, Fö2022/00125 (delvis),
2022-05-19.
1

Bilaga 1

Hemställan
Datum

2022-06-08

Beteckning

FM2021-19703:23 Sida 3 (14)

att myndigheten, utöver gällande försvarspolitisk inriktning, ska utgå från den
inriktning och de tillskott som framgår av regeringens extra ändringsbudget
rörande satsningar på det militära försvaret. 5 Det kompletterande
budgetunderlaget ska även omfatta sådan verksamhet och de investeringar som
myndigheten bedömer krävs för att inte begränsa den påbörjade tillväxten mot att
det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028 och som kräver beslut
2023.
Försvarsmakten kan, enligt gällande regelverk, endast planera verksamhet och
investeringar som ryms inom de ekonomiska planeringsramar som är beslutade
respektive aviserade av riksdag och regering. Myndighetens kompletterande
budgetunderlag beskriver myndighetens planering utifrån gällande
försvarspolitiska inriktning, de ekonomiska planeringsramar som framgår av
bilaga till regleringsbrevet för 2022 samt de tillskott som aviserats i regeringens
extra ändringsbudget.
För att skapa förutsättningar för att snabbt tillväxa mot två procent av BNP
lämnar Försvarsmakten utöver de förslag på åtgärder som lämnats under perioden
februari-april, ett antal förslag kring ytterligare åtgärder som underlag för
ställningstagande inom ramen för höstens budgetprocess. Myndighetens förslag
inkluderar åtgärder som antingen bedöms medföra anslagsbelastning under 2023
alternativt åtgärder som bör beslutas under 2023 men där anslagsbelastningen
sker senare i planeringsperioden. De förslag som kräver ytterligare politisk
inriktning och finansiering redovisas i bilaga 2 samt underbilaga 2.1. I avvaktan
på fortsatta politiska ställningstaganden förbereder myndigheten ett
genomförande av de lämnade förslagen.
Inga förslag som lämnas i föreliggande underlag föranleds av Sveriges ansökan
om medlemskap i Nato. Kontinuerlig dialog sker med regeringen kring den
fortsatta processen och myndigheten har beredskap att inkomma med
kompletteringar. Försvarsmakten genomför en analys avseende värdlandsstöd.
Denna analys kan leda till konsekvenser även i det korta perspektivet, till exempel
avseende lednings- och logistikområdet.

1.2.

Underlag för justerad försvarspolitisk inriktning

Av den politiska överenskommelsen framgår att Försvarsmakten och övriga
berörda myndigheter ska ges i uppdrag att utifrån nya ekonomiska
planeringsramar utarbeta underlag inför Försvarsberedningens arbete med
kontrollstationen 2023 och försvarsbeslutet 2025. Detta underlag ska redovisas
den 1 november 2022. Försvarsberedningens arbete i denna del kommer att
inledas efter valet 2022.
5

Prop. 2021/22:199, bet. 2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:227.
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Den 19 maj 2022 fattade regeringen beslut om ett kompletterande uppdrag till
Försvarsmakten i enlighet med ovanstående. Av uppdraget framgår att
Försvarsmakten i sin redovisning ska utgå från att anslagen till det militära
försvaret ska nå två procent av BNP senast år 2028. Försvarsmakten ska utgå från
den nuvarande politiska inriktningen samt beakta behovet av
-

Att brigadförmågan förstärks.
Att undervattensförmågan förstärks.
Att amfibieförmågan förstärks.
Att Försvarsmaktens regionala ledning anpassas till den högre regionala
ledningen i det civila försvaret.
Strategiska materielprojekt, bl.a. långsiktiga behov (bortom 2030) och
förutsättningar för den operativa förmågan och materielförsörjningen
inom stridsflygsområdet.

I enlighet med regeringens uppdrag återkommer Försvarsmakten under hösten
med myndighetens rekommendationer kring prioriterade förmågor samt
fördjupade bedömningar kring genomförbarhet för olika delar av tillväxten.

2.

Förslag till verksamhet
2.1.

Uppbyggnad av krigsorganisationen och beredskap

Försvarsmakten redovisade i budgetunderlaget för 2023 den planerade
utvecklingen av krigsorganisationen fram till 2030. Utöver detta har regeringen, i
regleringsbrevet för 2022, beslutat att Försvarsmakten ska
- utöka antalet anställda i huvudsak inom personalkategorierna kontinuerligt och
tidvis tjänstgörande soldater och sjömän samt civila specialistkompetenser,
- öka uthålligheten genom anskaffning av bl.a. ytterligare drivmedel, livsmedel,
sjukvårdsmateriel, reservdelar, fordon, personlig utrustning och finkalibrig
ammunition,
- anskaffa kvalificerad ammunition såsom pansarvärnsvapen, luftvärnsrobotar och
jaktrobotar,
- utöka krigsorganisationens rörlighet och skydd samt förmåga till verkan genom
anskaffning av bl.a. bandvagnar, splitterskyddade enhetsfordon,
granatkastarpansarbandvagnar, divisionsartilleri, demonstratorer, och
mörkerutrustning till hemvärnet samt genom förstärkt kustrobotförmåga samt
- med anledning av utökad materielanskaffning vidta ytterligare infrastrukturella
åtgärder samt åtgärder för att bibehålla materielens prestanda.
Regeringens beslut utgår från de förslag som under våren lämnats av
Försvarsmakten syftande till att förstärka den operativa förmågan. Mot bakgrund
av fattade beslut påverkas planerad utveckling av stridskrafterna. Avsnitten

Bilaga 1

Hemställan
Datum

2022-06-08

Beteckning

FM2021-19703:23 Sida 5 (14)

2.1.1 – 2.1.6 ska därmed ses som kompletteringar till motsvarande avsnitt i
budgetunderlaget för 2023.
2.1.1. Armén
Förmåga till indirekt bekämpning utökas genom anskaffning av ytterligare 16
Granatkastarbandvagn 90, varav ett antal är avsedda för försvaret av Gotland.
Pansarvärnsförmåga ökas genom anskaffning av ytterligare pansarvärnsrobotar
(pvrobot) samt ammunition till granatgevär. Den utökade anskaffningen omfattar
pvrobot 57 och pvrobot 58 och innebär en generell förstärkning av förmågan. För
försvaret av Gotland anskaffas pvrobotsystem 56.
Försvarsmakten utökar anskaffningen av luftvärnsrobotar till luftvärnet.
Dessutom anskaffas ett buret luftvärnsrobotsystem till delar av
krigsorganisationen. Sammantaget ökar förmågan att bekämpa luftmål och
därigenom ökar förmågan till skydd.
Försvarsmakten utökar anskaffningen av fordon till krigsorganisationen.
Anskaffningen omfattar bandvagnar, lastbilar, multifunktionsfordon, tunga släp
samt truckar och annan hanteringsutrustning.
2.1.2. Marinen
Under 2023 genomförs livstidsförlängande åtgärder för att öka marinens
tillgänglighet av stridsbåt 90. Vidare stärks sjömålsbekämpningsförmågan genom
förstärkning av den tunga kustrobotenheten.
En initial förmåga mot drönare införs.
2.1.3. Flygvapnet
Under perioden stärks förmågan till luftmålsbekämpning genom anskaffning av
jaktrobotar. Därutöver stärks tillgängligheten och uthålligheten genom att
beredskapslager av utbytesenheter och reservdelar utökas för JAS 39.
2.1.4. Ledning
Den planerade tillväxten av ledningsförband sker först i den senare delen av
perioden. Försvarsmakten överser möjligheten att tidigarelägga produktionen av
sambands- och telekrigförband för den operativa nivån och divisionsnivån.
2.1.5. Logistik
I enlighet med det ändrade regleringsbrevet 6 ökar och tidigarelägger
Försvarsmakten anskaffning av bl. a. drivmedel, livsmedel, sjukvårdsmateriel,
reservdelar, personlig utrustning och ammunition. Detta ger en utökad uthållighet
6
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarsmakten 2022-04-13, Fö
2022/00125 (delvis), Fö 2022/00147, Fö 2022/00316 (delvis) m.fl.
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för Försvarsmakten som helhet och därmed en ökad operativ förmåga.
Försvarsmakten fortsätter arbetet att utveckla och optimera logistiken utifrån
tillväxten av Försvarsmakten.
Försvarsmakten överser och analyserar möjligheten att organisera de 24
markverkstäderna till krigsförband. Syftet är att ge en sammanhållen resurs inom
teknisk tjänst till stöd för krigsorganisationen i krig.
Försvarsmakten utökar anskaffningen av personlig materiel för att åtgärda brister
samt möta ett ökat behov. Genom omfattande anskaffning av personlig utrustning
ökar tillgängligheten och befintliga brister åtgärdas. En bättre tillgång och ett
större sortiment ger fler varianter av storlekar och möjlighet till passform. Vidare
sker utökad anskaffning av beredskapsvaror vilket stärker den generella
uthålligheten i krigsorganisationen.
2.1.6. Hemvärnet och territorialförband
Anskaffning av splitterskyddade fordon till lokalförsvarsskyttebataljoner innebär
ökad rörlighet och skydd.
Hemvärnsförband tillförs mörkerhjälpmedel vilket ökar förmågan att lösa
tilldelade uppgifter under hela dygnet.

2.2.

Personalförsörjning

Försvarsmakten redovisade i budgetunderlaget för 2023 den planerade
utvecklingen av myndighetens personal för perioden 2023–2032. Mot bakgrund
av de åtgärder som beslutats i enlighet med den politiska överenskommelsen den
16 mars 2022 har den planerade personella tillväxten justerats i enlighet med
Tabell 1.
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Tabell 1: Planerad personaltillväxt mot åren 2025, 2030 och 2032 (avrundat till 100-tal)

Personalkategori
Yrkesofficerare (YO)
Kontinuerligt anställda gruppbefäl,
soldater och sjömän (GSS/K)

2022
9 500

2025
9 800

2030
10 000

2032
10 200

5 300

5 700

6 800

7 000

Civilanställda (CVAT)

9 700

9 900

10 300

10 300

Reservofficerare (RO)

2 500

3 500

4 500

4 500

Tidvis anställda gruppbefäl, soldater
och sjömän (GSS/T)

4 500

5 000

6 000

6 000

15 000

24 000

38 000

44 000

19 800

19 200

21 700

21 700

-

500

2 000

2000

66 300

77 600

99 300

105 700

Värnpliktiga exkl. personalreserv
Hemvärnssoldater 7
Avtalspersonal övrigt
Total personaltillgång exkl.
personalreserv

Jämfört med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2023 ökar antalet civilanställda
(CVAT) samt antalet kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän
(GSS/K). Ökningen uppgår till ca 200 CVAT respektive ca 100 GSS/K från och
med 2022 med syftet att öka förmågan till ledning och logistik samt stärka
förmågor i höjd beredskap. Detta innebär samtidigt en motsvarande
tidigareläggning av personaltillväxten.

2.3.

Materielförsörjning

Det arbete som beskrevs i budgetunderlaget för 2023 är fortsatt giltigt vad avser
åtgärder för att fullfölja implementering av den finansiella styrmodellen samt
utveckling av investeringsplanen för att hantera tillgångar som ägs av Försvarets
materielverk.
Vad avser arbetet med en ensad finansieringsmodell för beredskapsvaror har
Försvarsmakten i en redovisning den 8 mars 8 beskrivit att undantaget från 12 §
anslagsförordningen (2011:223) tillfälligt bör utvidgas så att det omfattar samtliga
beredskapsvaror. Myndigheten har även pekat på behovet av att beslutsmandat för
investeringar delegeras i större utsträckning. Fördjupning kring de aktuella
förslagen framgår i avsnitt 4.3.

Avvägt mål för Hemvärnssoldater har justerats nedåt 2022 och 2025 jämfört med BU23 och
BU22 på grund av en identifierad felräkning i tidigare underlag.
8
Försvarsmaktens svar på regeringsuppdrag om stärkt förmåga, FM2021-19703:10, 2022-03-08.
7
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Infrastrukturförsörjning

De åtgärder som beslutats inom ramen för den politiska överenskommelsen den
16 mars omfattar även utökade satsningar inom infrastrukturområdet, i första
hand föranlett av utökad anskaffning av materiel och beredskapsvaror. Mot
bakgrund av de ledtider som föreligger inom infrastrukturområdet kan
myndigheten initialt, där så krävs, behöva hyra alternativt förvärva lokaler i
väntan på nybyggnation eller omfördelning av befintlig infrastruktur.
Försvarsmakten arbetar, tillsammans med Fortifikationsverket, för att utöka
produktionskapaciteten i takt med Försvarsmaktens tillväxt. Försvarsmakten
bedömer att beslutad tillväxt avseende infrastruktur sker enligt investeringsplanen
men förseningar avseende produktion och förvärv av infrastruktur samt
tillhörande tillståndsprocesser utgör fortsatt en central risk för realiseringen av
myndighetens planering inom given tid och ekonomisk ram.
Av förordningen om årsredovisning och budgetunderlag framgår att
Försvarsmakten i budgetunderlag ska lämna uppgifter om förväntade större
förändringar i sitt lokalbehov. Relativt vad som beskrevs i budgetunderlaget för
2023 bedöms behovet av förrådskapacitet öka ytterligare. Ett flertal varmförråd,
skärmtak och kassuner kommer att upprättas på flera platser i landet för förvaring
av bl. a. livsmedel, fordon och ammunition.
2.4.1. Rättsliga förutsättningar
Försvarsmaktens verksamhet behöver bedrivas i utökad omfattning för att snabbt
förstärka försvarsberedskapen, realisera aktuellt försvarsbeslut samt för att skapa
förutsättningar för att nå och sedan bibehålla en anslagsnivå som motsvarar två
procent av BNP. Dock föreligger begränsningar för beslutad tillväxt rörande
gällande tillstånd och gjorda anmälningar enligt miljöbalken. Exempel på
verksamhet som omfattas är hantering av drivmedel samt verksamhet vid
flygplatser, skjutfält och hamnar.
Försvarsmakten hemställde den 3 juni 2022 om att regeringen, med stöd av 1 kap.
5 § miljöbalken, skyndsamt ska fatta beslut om nödvändiga ändringar av
nuvarande reglering avseende Försvarsmaktens verksamhet 9. Myndigheten
bedömer att beslut i enlighet med hemställan är av stor vikt för att genomföra
beslutad tillväxt och till 2028 kunna genomföra utbildnings- och
övningsverksamhet i sådan omfattning som krävs för att kunna omsätta en
anslagsnivå som motsvarar två procent av BNP.

Hemställan om författningsändringar gällande regleringen av Försvarsmaktens
övningsverksamhet m.m. FM 2022-9389:1, 2022-06-03.

9
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Det civila försvarets förmåga att bidra till det militära
försvaret

Ett av riksdagens beslutade mål för det civila försvaret (delmål fyra) är att det ska
bidra till det militära försvarets förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld. Planeringen för det civila försvarets stöd till det militära försvaret ska ta
sin utgångspunkt i Försvarsmaktens behov.
Inom ramen för MSB:s arbete med det civila försvaret föreslås förstärkningar av
det civila försvaret. 10 I underbilaga 1.2 beskrivs vilka av dessa förstärkningar som
bedöms som mest kritiska för Försvarsmakten.
Försvarsmaktens uppfattning är att ökad statlig finansiering av civilt försvar
förutsätts ske via respektive myndighets anslag. Beslutade och aviserade medel
för militärt försvar ska inte finansiera åtgärder inom det civila försvaret, även om
åtgärdens karaktär syftar till att förstärka stödet till det militära försvaret.

3.

Operativ bedömning

Regeringen beslutade den 17 december 2020 om mål för den operativa förmågan
inom ramen för besluten om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 11 samt om
Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021–2025 12.
Försvarsmakten lämnade i budgetunderlaget för 2023 en bedömning av den
operativa förmågan. Beslutade tillskott i enlighet med den politiska
överenskommelsen som träffats den 16 mars innebär förstärkningar till
Försvarsmakten inom ett antal områden. Uthålligheten förstärks genom utökning
av beredskapslager och genom materielanskaffningar vilka även inkluderar olika
typer av kvalificerad ammunition. Riktade förstärkningar till Gotland innebär att
Försvarsmakten tar ytterligare steg till att höja tröskeln för en angripare.
Satsningar på personlig utrustning, mörkerhjälpmedel samt förstärkningar inom
personalområdet ökar tillgängligheten i krigsorganisationen och skapar
förutsättning för fortsatt tillväxt.
En utvecklad redovisning av den operativa bedömningen redovisas i
bilaga 1.1 (H).

Det civila försvaret, Förmåga och brister – 2022 års redovisning av regeringsuppdraget att göra
en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret, 2022-02-22 och Ett balanserat civilt
försvar, Delredovisning 1 av regeringsuppdrag, 2022-05-10.
10

Inriktning för Försvarsmakten 2021–2025, Fö2018/01425, 2020-12-17.
Försvarsmaktens operativa förmåga och inriktning för försvarsplanering 2021-2025,
Fö2018/01425 Fö2019/00914 Fö2020/00006
11
12
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Förslag till finansiering
4.1.

Förslag till anslagsfinansiering

Av Tabell 2 framgår Försvarsmaktens förslag till fördelning per anslag med utgångspunkt i regeringens indikativa anslagsnivåer i regleringsbrevet för
budgetåret 2022 samt beslutade och aviserade tillskott enligt tre beslut om extra ändringsbudgetar för 2022 13.
Tabell 2: Förslag till fördelning per anslag (mnkr, prisläge 2022)

2021
Utfall

2022
Prognos

2023
Plan

2024
Plan

2025
Plan

2026
Plan

2027
Plan

2028
Plan

2029
Plan

2030
Plan

26 774
88
15 206
1 212
43 280

27 701
125
16 569
1 300
45 695

28 084
125
16 917
1 336
46 462

29 350
149
16 997
1 453
47 949

30 667
171
17 433
1 540
49 811

31 253
181
17 459
1 642
50 535

31 977
181
17 612
1 642
51 412

32 113
181
17 586
1 642
51 522

32 596
181
17 550
1 642
51 969

32 960
181
17 701
1 642
52484

1:2 ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena
1:2 ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt
SUMMA anslag 1:2

1 163
51
1 214

1 161
133
1 294

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1 392
85
1 477

1:3 ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar
SUMMA anslag 1:3

2 972
2 972

5 246
5 246

5 335
5 335

6 594
6 594

6 921
6 921

6 210
6 210

5 376
5 376

5 477
5 477

5 498
5 498

5 487
5 487

709
709

840
840

952
952

987
987

1 062
1 062

1 062
1 062

1 062
1 062

1 062
1 062

1 062
1 062

1 062
1 062

52
52
48 227

56
56
53 132

60
60
54 286

60
60
57 067

60
60
59 331

60
60
59 344

60
60
59 387

60
60
59 598

60
60
60 066

60
60
60 570

Anslag
Utgiftsområde 6
1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.2 Statlig ålderspensionsavgift
1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar
1:1 ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
SUMMA anslag 1:1

1:4 ap.1 Forskning och teknikutveckling
SUMMA anslag 1:4
Utgiftsområde 5
UO5 1:2 ap.1 Försvarsmakten
SUMMA anslag 1:2
SUMMA
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Anslag 1:3.1 Leverantörsutgifter disponeras av Försvarets materielverk men
Försvarsmakten ansvarar för att utforma förslag till investeringsplan.
Försvarsmakten har för perioden 2022–2030 utgått från en ekonomisk tilldelning
enligt tabell 3 för den aktuella anslagsposten.
Tabell 3 Anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter (mnkr, prisläge 2022)

1:3 ap.1 Leverantörsutgifter

2022
16 859

2023
20 960

2024
28 546

2025
31 837

2026
27 767

2027
25 818

2028
25 498

Utöver ovanstående lämnar Försvarsmakten förslag kring ytterligare åtgärder och
finansiering med anledning av den politiska inriktningen om att det militära
försvaret ska tillväxa mot en ekonomisk nivå motsvarande två procent av BNP
senast 2028. Myndighetens förslag framgår av bilaga 2.

4.2.

Överväganden kring anslagsfördelning

Försvarsmaktens utgångspunkt är, liksom i budgetunderlaget för 2023, de
ekonomiska ramar med indikativa anslagsnivåer för åren 2023–2030 som framgår
av regleringsbrevet för 2022. Utöver detta utgår myndigheten från de ekonomiska
tillskott som aviserats inom ramen för regeringens extra ändringsbudget för
motsvarande period. Det bör i sammanhanget särskilt påpekas att Försvarsmakten
utgår från att tillskott, i enlighet med den politiska överenskommelsen, sker i
prisläge 2022. Om de nominella beloppen som anges i ändringsbudgeten istället
beslutas i löpande prisläge kan myndigheterna behöva reducera ambitionen i de
åtgärder som enligt politiken ska genomföras.
Det kan även kommenteras att riksdagen, vid två tillfällen under 2022, har
bemyndigat regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina. 14 Riksdagens
beslut har även omfattat ekonomiska tillskott under 2022 till anslag 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar om totalt 518,5 miljoner kronor i syfte
att möjliggöra återanskaffning av motsvarande materiel. Dessa tillskott avser
enbart 2022. Regeringen har även, den 2 juni 2022, överlämnat ytterligare en
extra ändringsbudget 15 till riksdagen med förslag kring att skänka
försvarsmateriel till Ukraina. Då förslagen, vid inlämnade av det kompletterande
budgetunderlaget, inte är beslutade har Försvarsmakten inte inarbetat beloppen i
förslaget till anslagsfördelning
Försvarsmakten och Försvarets materielverk lämnade i budgetunderlaget för 2023
förslag på ekonomiska överföringar mellan anslag och anslagsposter syftande till
att fullfölja de reformer som genomförts kring ansvaret för materiel- och
14
15

Bet. 2021/22:FiU40, rskr. 2021/2022: 174 och 175; Bet. 2021/22:FiU46, rskr. 2021/22: 204
Prop. 2021/22:255, 20220602

2029
24 114

2030
23 272
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logistikförsörjning. De aktuella förslagen rörde dels den förutsättningsskapande
verksamheten, dels fortsatt renodling av investeringar. Myndighetens förslag i
dessa delar har inte förändrats och motsvarande belopp som beskrivits tidigare har
inarbetats i myndighetens förslag till anslagsfördelning i Tabell 2.
Avslutningsvis så hemställer Försvarsmakten om en överföring från
anslagsposten 1:1.3 till anslagsposten 1:1.1 om 237 miljoner kronor under 2022.
Myndigheten har i dialogen med regeringskansliet framfört att fördelningen
mellan anslagsposterna inte motsvarar myndighetens förslag i budgetunderlaget
för 2022. Aktuell prognos för de berörda anslagsposterna förstärker behovet av en
överföring. Om ingen överföring görs riskerar Försvarsmakten att behöva
reducera takten i förbandstillväxten.

4.3.

Övrig finansiell styrning

4.3.1. Anslagssparande och anslagskredit
Regeringen har, i enlighet med myndighetens förslag, fattat beslut om att under
2022 utöka anslagskrediten till 10 procent för anslagsposterna 1:1.1
Förbandsverksamhet och beredskap, 1:1.3 Vidmakthållande av materiel och
anläggningar samt 1:3.2 Anskaffning av materiel och anläggningar. Beslutet om
utvidgad anslagskredit underlättar myndighetens möjligheter att genomföra redan
beslutad tillväxt. Försvarsmakten hemställer om att motsvarande villkor ska gälla
även för 2023.
Försvarsmaktens tidigare förslag rörande utökade möjligheter till anslagssparande
kvarstår. Särskilt angeläget är det att säkerställa att myndigheten, vid behov, kan
disponera de tillskott som skett under 2022 för att finansiera återanskaffning av
motsvarande krigsmateriel som skänkts till Ukraina.
Tabell 4: Förslag villkor anslagssparande och anslagskredit

Anslagspost
1:1.1 Förbandsverksamhet och beredskap
1:1.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar
1:3.2 Anskaffning av materiel och anläggningar

Anslagssparande
Allt
Allt
Allt

Anslagskredit
10%
10%
10%

4.3.2. Bemyndiganderamar
Försvarsmakten föreslår att regeringen beslutar om att bemyndiganderamen för
anslagsposten 1:1.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar uppgår till
26 000 miljoner kronor 2023 och att bemyndiganderamen för 1:3.2 Anskaffning
av materiel och anläggningar uppgår till 13 000 miljoner kronor.
Myndighetens förslag på bemyndiganderam innehåller alltid en viss
säkerhetsmarginal för att säkerställa att myndigheten kan hantera en viss grad av
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förändringar av investeringsplanerna. Mot bakgrund av den fortsatta politiska
processen med att inrikta en tillväxt mot två procent av BNP har Försvarsmakten
utökat förslaget om bemyndiganderam 2023, relativt BU23, med 2 000 miljoner
kronor för anslagspost 1:1.3 och 6 500 miljoner kronor för anslagspost 1:3.2.
Detta för att ge regeringen och myndigheten ytterligare flexibilitet i möjligheten
att ingå ekonomiska åtaganden, beroende på vilka vägval som görs under 2023.
Ytterligare detaljer kring myndighetens behov av bemyndiganden för att ingå
åtaganden framgår av underbilaga 3.6.
4.3.3. Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket
Av regleringsbrevet för 2022 framgår regeringens styrning med anledning av det
försämrade säkerhetsläget i närområdet. För att öka Försvarsmaktens uthållighet
ska myndigheten anskaffa bl.a. ytterligare drivmedel, livsmedel,
sjukvårdsmateriel, reservdelar, fordon, personlig utrustning och finkalibrig
ammunition.
En lageruppbyggnad av de utpekade varorna innebär att bl.a. drivmedel och
livsmedel behöver omklassificeras från verksamhetsvara till beredskapsvara.
Detta innebär att varorna i enlighet med ESV föreskrifter till 4 kap. 2 §
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska definieras
som en anläggningstillgång och inte som en omsättningstillgång.
Anslagsredovisning ska ske i samband med anskaffning av tillgången.
Av regleringsbrevet för 2020 framgår följande ”Försvarsmakten får, vad avser
förstagångsanskaffning av ny materiel, anskaffa ammunition, reservdelar m.m.
under anslagsposten 1:3.2 Anskaffning av materiel och anläggningar.
Försvarsmakten får under anslagsposten 1:1.3 Vidmakthållande av materiel och
anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som
förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för
detta föras mot anslagsposten 1:1.1 Förbandsverksamhet och beredskap och
motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagsposten 1:3.2 Anskaffning av
materiel och anläggningar eller anslagsposten 1:1.3 Vidmakthållande av materiel
och anläggningar. Detta undantag omfattar inte drivmedel som anskaffats efter 1
jan 2008.”
Undantaget innebär att Försvarsmakten belastar anslagsposterna 1:1.3 och 1:3.2
vid anskaffning av ammunition, reservdelar m.m. Vid uttag av beredskapsvaror
belastas anslagsposten 1:1.1 och motsvarande belopp förs till 1:1.3 eller 1:3.2
som intäkt. Redovisningsmetoden har tillämpats i cirka 15 år.
Försvarsmakten bedriver ett arbete för att kunna ta bort undantaget i
regleringsbrevet. En förändring förutsätter en rad förändringar internt såväl som
beslut av regeringen bl.a. rörande överföringar av medel från anslagspost 1:1.1 till
1:1.3.
I syfte att hantera övergången till ny styrning av beredskapsvaror samlat
hemställer Försvarsmakten om att undantaget i regleringsbrevet tillfälligt utvidgas
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så att det omfattar samtliga beredskapsvaror. De varor som inte omfattas av
undantaget kommer annars, vid tidpunkten för omklassificering till
beredskapsvara, att behöva finansieras via andra anslagsposter än de där
finansieringen för nuvarande återfinns.

5.

Styrning av Försvarsmakten

Försvarsmakten har i tidigare redovisningar hemställt om att regeringen bör
överse delegeringen av beslutsmandat avseende investeringar. Konkreta förslag
har varit att höja beloppsgränsen från 200 miljoner kronor till 500 miljoner kronor
när Försvarsmakten måste hemställa om bemyndigande till regeringen, alternativt
att vissa typer av investeringar undantas helt, såsom lageruppbyggnad av
beredskapsvaror.
Myndigheten vidhåller tidigare lämnade förslag. I likhet med vad som beskrivits
tidigare kan även konstateras att det finns behov av utökad delegering inom
infrastrukturförsörjningen. Detta förstärks ytterligare inom ramen för accelererad
tillväxt av det militära försvaret.

6.

Risker

De risker som myndigheten redovisat i budgetunderlaget för 2023 kvarstår. En
ökad instabilitet på världsmarknaden medför ökad påverkan på de finansiella
riskerna i myndighetens planering. Ökad konkurrens om materiel och
beredskapsvaror på världsmarknaden kan leda till ökade priser och
leveransförseningar.
Stigande räntor påverkar Försvarsmakten över tid, såväl direkt genom egna lån i
riksgälden som indirekt genom ökade hyreskostnader.
Operativa risker redovisas i underbilaga 1.1 (H).

