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Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Försvarsdepartementet
LEDS PLANEK

Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023
(4 öppna bilagor och 4 öppna underbilagor. Hemliga bilagor och
underbilagor insänds separat)

Försvarsmakten har, i enlighet med den försvarspolitiska inriktningen för 2021–
2025, påbörjat en tillväxt för att åstadkomma en substantiellt förstärkt militär
förmåga.
Utöver ovanstående lämnar myndigheten, i bilaga till det kompletterande
budgetunderlaget, även förslag på ytterligare utökningar av verksamhet och
investeringar. Förslagen inkluderar åtgärder som medför anslagsbelastning under
2023 samt åtgärder som bör beslutas under 2023 men som medför
anslagsbelastning senare i planeringsperioden. Förslagen ligger i linje med en
tillväxt mot två procent av BNP. Ett genomförande av förslagen förutsätter
ytterligare politiska beslut både avseende inriktning och ekonomiska
planeringsramar. Försvarsmakten kommer att återkomma till regeringen med
överbefälhavarens militära råd den 1 november 2022 som grund för
Försvarsberedningens fortsatta arbete.
Tiden från politisk inriktning till faktisk påverkan på operativ förmåga är i många
avseenden betydande. I avvaktan på beredning av justerade politiska inriktningar
är det därmed av stor vikt att säkerställa att nödvändiga beslut successivt fattas för
att minska risk för förseningar i kommande tillväxt. För innevarande år har
riksdag och regering, i snabb takt, fattat beslut kring förstärkningar som ger
effekter på både kort och lång sikt.
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Hemställan
Försvarsmakten hemställer om att
− förslag till anslagsfördelning för budgetåret 2023 beslutas i enlighet med
bilaga 1 avsnitt 4.1,
− förslag till överföring mellan anslagsposterna 1:1.1 och 1:1.3 för
budgetåret 2022 beslutas i enlighet med bilaga 1 avsnitt 4.2,
− förslag till bemyndiganderamar beslutas i enlighet med bilaga 1 avsnitt
4.3.2,
− förslag till utökat undantag från det ekonomiadministrativa regelverket
beslutas i enlighet med bilaga 1 avsnitt 4.3.3,
− inriktning för myndighetens investeringar beslutas i enlighet med
underbilaga 3.1,
− det beslutas om att Försvarsmakten får anskaffa respektive förbereda för
anskaffning i enlighet med underbilaga 3.4 (H),
− objektsramar för budgetåret 2023 för stridsflyg- och
undervattensområdena beslutas i enlighet med underbilaga 3.6.
Hemställan enligt ovan ersätter motsvarande förslag som lämnats i
budgetunderlaget för 2023.
Försvarsmaktens hemställan i budgetunderlaget för 2023 rörande villkor för
anslag, avgifter och andra inkomster, övriga finansiella villkor med undantag för
bemyndiganderamar, styrning av samhällsinvesteringar, rättsliga förändringar,
ändring av förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten samt
inriktning för verksamhetsinvesteringar kvarstår enligt tidigare lämnade förslag.
Utöver ovanstående hemställer Försvarsmakten om ekonomiska tillskott till
anslagen 1:1–1:4 om 3 379 miljoner kronor 2023, 7 225 miljoner kronor 2024
samt 7 245 miljoner kronor från och med 2025. Förslagen beskrivs i bilaga 2.
-oOoFörsvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023 är samverkat med
arbetstagarorganisationerna enligt avtal för samverkan och utveckling.
Samverkan är med Saco-S FM, Seko Försvar FM och OFR/S avslutad i enighet
samt OFR/O FM i oenighet.
-oOoFörsvarets materielverk har lämnat yttrande på investeringsplanen för anslag
1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser samt Försvarsmaktens
objektsredovisningar. Fortifikationsverket har lämnat yttrande på investeringar i
infrastruktur.
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-oOoI beredningen av detta ärende har deltagit chef ekonomistyrning Ellen Rova,
överstelöjtnant Anna Dellham, överstelöjtnant Anders Vestman, överstelöjtnant
Andreas Ziegenfeldt, chefscontroller Anna Eriksson, operationsanalytiker Mattias
Johansson, chefsingenjör Isabell Erickson, kommendörkapten Carl-Magnus
Hagberg, chefsingenjör Fredrik Jonsson, kommendörkapten Patrik Norberg,
civilingenjör Mia Löw samt chefscontroller Julia Ors-Warne.
-oOoFörsvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023 har varit föremål för
överläggning i Försvarsmaktsledningen varvid generaldirektören,
ekonomidirektören, chefsjuristen, personaldirektören, kommunikationsdirektören,
chefen för ledningsstaben, ställföreträdande insatschefen, produktionschefen,
ställföreträdande chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning och
ställföreträdande chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i
enlighet med 22 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten,
beretts tillfälle att yttra sig.
-oOoDenna hemställan har beslutats av general Micael Bydén. I den slutliga
handläggningen har generaldirektör Mikael Granholm, flottiljamiral Bo Berg,
kommendör Torbjörn Lundströmer, överstelöjtnant Johan Silvera och
chefscontroller Anna Berlinde deltagit och som föredragande viceamiral Jonas
Haggren.

Micael Bydén
Överbefälhavare

Jonas Haggren
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Bilagor och underbilagor
Bilaga 1
Underbilaga 1.1
Underbilaga 1.2
Bilaga 2

Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag för 2023 (Ö)
Påverkan på krigsorganisationen och operativ bedömning (H)
Det civila försvarets förmåga att bidra till det militära försvaret (H)
Försvarsmaktens förslag på verksamhet och investeringar som kräver
beslut 2023 (Ö)
Underbilaga 2.1
Förstärkningens påverkan på krigsorganisationen 2023–2030 (H)
Bilaga 3
Investeringsplanering (Ö)
Underbilaga 3.1
Förslag till investeringsplan (samhällsinvesteringar) (Ö)
Underbilaga 3.2
Investeringsplan samhällsinvesteringar (1:1.3) (H)
Underbilaga 3.3
Investeringsplan samhällsinvesteringar (1:3.1/1:3.2) (H)
Underbilaga 3.4
Plan för objektsredovisningar (H)
Underbilaga 3.4.1-3.4.7 Objektsredovisningar (H)
Underbilaga 3.5
Bemyndiganderamar (Ö)
Underbilaga 3.6
Objektsramar för stridsflyg- och undervattensområdena (Ö)
Underbilaga 3.7
FMV yttrande över Försvarsmaktens investeringsplan för anslag
1:3.1 samt objektsredovisningar (H)
Underbilaga 3.8
FortV yttrande över Försvarsmaktens infrastrukturplanering (Ö)
Bilaga 4
Yttranden från arbetstagarorganisationerna (Ö)
Hemliga bilagor och underbilagor insänds som egen handling.
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Regeringen (Försvarsdepartementet)
För kännedom
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Finansdepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarets materielverk
Fortifikationsverket
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Statskontoret
OFR/O FM
OFR/S Försvarsförbundet
SACO-S FM
SEKO Försvar
För kännedom inom Högkvarteret
ÖB
GD
REV
FLYGI
SÄKINSP
FIHM
LEDS
PROD
INS
MUST
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