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Sändlista 

Ert tjänsteställe, handläggare 

Försvarsdepartementet 
Ert datum Er beteckning 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

LEDSPLANEK 

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2023 med särskilda 
redovisningar 
( 4 öppna bilagor och 6 öppna underbilagor. Hemliga bilagor och 
underbilagor insänds separat) 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde har under en längre tid 
försämrats, bland annat pågår omfattande rysk militär verksamhet i Europa. Just 
nu pågår en storpolitisk kraftmätning om den europeiska säkerhetsordningens 
framtid. Försvarsmakten följer utvecklingen noga och anpassar beredskapen efter 
rådande läge, genom att bedriva ett aktivt försvar. 

Det som händer i omvärlden visar på vikten av att förstärka det nationella 
försvaret. Tillväxten är omfattande och tidsförhållandena snäva varför 
Försvarsmakten arbetar intensivt med att tillväxa i enlighet med fattade politiska 
beslut. Detta görs parallellt med att myndigheten alltid ska ha förmåga att lösa 
uppgifter här och nu, både nationellt och internationellt. 

Första året i innevarande försvarsbeslutsperiod är genomfört. Flera viktiga steg 
har tagits, bland annat vad avser inrättande av nya regementen och 
personaltillväxt. Tillväxten ska samtidigt ske under flera år och kräver fortsatt 
uthållighet och ansvarstagande. 

Planeringen i föreliggande budgetunderlag bedöms medföra att Försvarsmakten 
kan uppfylla de operativa krav som regeringens beslut om mål för 2025 och 2030 
innebär. Försvarsmaktens förmåga att möta och bestrida ett väpnat angrepp 
kommer därmed att öka under perioden 2023-2030. Till 2025 bedöms den 
samlade försvarsförmågan öka vad avser uthållighet och förmåga till 
gemensamma operationer med ökad ambitionsnivå. Till 2030 bedöms den 
samlade försvarsförmågan öka ytterligare vad avser uthållighet och förmåga till 
kraftsamlad strid med ökad ambitionsnivå i ytterligare riktningar. 

(MLÖ) 

Postadress 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Besöksadress 

Lidingövägen 24 

Telefon 

08-788 75 00 

Telefax 

08-788 77 78 

E-post, Internet 

exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 



,.., 

(d
o
ft 

Hemställan 

Datum 'FÖRSVARSMAKTEN 
2022-02-25 

Beteckning 

FM2021-19703:8 Sida 2 (6) -·-w·· 

'.:.l 

Den operativa risken i perioden 2023-2030 består bl.a. av obalanser mellan 
verkansförband och stödftuiktioner, viss verkansförmåga inom ramen för 
gemensamma operationer samt begränsad uthållighet. Tillsammans aktualiserar 
dessa obalanser behov av stöd från totalförsvaret och ställer krav på den fortsatta 
utvecklingen av totalförsvaret. 

Försvarsmaktens hemställan framgår nedan. Myndigheten har samverkat med 
Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Plikt- och prövningsverket, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid framtagande av 
budgetunderlaget i syfte att ömsesidigt förstärka och samordna planeringen för 
det militära försvaret. 

Hemställan 

Försvarsmakten hemställer om att 

förslag till anslagsfördelning för budgetåret 2023 beslutas i enlighet med 
bilaga 1 avsnitt 4.1, 
förslag avseende villkor för anslag beslutas i enlighet med bilaga 1 avsnitt 
4.3, 
förslag avseende avgifter och andra inkomster beslutas i enlighet med 
bilaga 1 avsnitt 4.4, 
förslag avseende övriga finansiella villkor beslutas i enlighet med bilaga 1 
avsnitt 4.5, 
styrning av samhällsinvesteringar för Försvarsmaktens behov ändras i 
enlighet med bilaga 1 avsnitt 5 .1, 
rättsliga förändringar för att möjliggöra tillväxt och ökad operativ förmåga 
i enlighet med bilaga 1 avsnitt 6.2, 
ändring av förordningen (2007: 1266) med instruktion för Försvarsmakten 
beslutas i enlighet med bilaga 1 avsnitt 6.3, 
objektsramar för budgetåret 2023 för stridsflyg- och 
undervattensområdena beslutas i enlighet med bilagal avsnitt 2.10.1, 
inriktning för myndighetens investeringar beslutas i enlighet med 
underbilagorna 4.1 och 4.2, 

- det beslutas om att Försvarsmakten får anskaffa respektive förbereda för 
anskaffning i enlighet med underbilaga 4.8 (H). 
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Försvarsmaktens 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. 
Samverkan med OFR/O FM är avslutad i oenighet. 

- 0 0 0 -

Försvarsmakten har samverkat med Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, 
Plikt- och prövningsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt vid 
framtagande av detta underlag. 

- 0 0 0 

Försvarets 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. 

- 0 0 0 -

I beredningen av detta ärende har deltagit chef ekonomistyming Ellen Rova, 
kommendör Jonas Hård af Segerstad, överste Fredrik Holmbom, överstelöjtnant 
Anders Vestman, kommendörkapten Patrik Norberg, civilingenjör Mia Löw, 
chefscontroller Anna Eriksson, chefscontroller Julia Ors Wame, chefscontroller 
Alexander Y acoub Haddad, överstelöjtnant Andreas Ziegenfeldt, överstelöjtnant 
Anna Dellham kommendörkapten Carl-Magnus Hagberg samt försvarsjurist Sofia 
Erlandsson. 

- 0 0 0 -

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2023 med särskilda redovisningar har varit 
föremål för överläggning i F örsvarsmaktsledningen varvid ställföreträdande 
chefen för den juridiska avdelningen, ekonomidirektören, personaldirektören, 
kommunikationsdirektören, chefen för ledningsstaben, insatschefen, 
produktionschefen, chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 
och ställföreträdande chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning i enlighet 
med 22 § förordningen (2007: 1266) med instruktion för Försvarsmakten, beretts 
tillfälle att yttra sig. 
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Denna hemställan har beslutats av general Micael Byden. I den slutliga 
handläggningen har även generaldirektör Mikael G ranholm, ekonomidirektör 
Helena Holmstedt, flottiljamiral Bo Berg, kommendör Johan Norlen, 
överstelöjtnant Johan Silvera samt chefscontroller Anna Berlinde deltagit och 
som föredragande viceamiral Jonas Haggren. 

Överbefälhavare 

y 
Jonas Haggren 



" 
Jö ... 

!fil 
Hemställan 

Datum ! FÖRSVARSMAKTEN 
� 

2022-02-25 
Beteckning 

FM2021-19703:8 Sida 5 (6) 

Bilagor och underbilagor 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Underbilaga 2.1 
Bilaga 3 
Underbilaga 3 .1 
Bilaga 4 
Underbilaga 4.1 
Underbilaga 4.2 
Underbilaga 4.3 
Underbilaga 4.4 
Underbilaga 4.4.1 
Underbilaga 4.5 
Underbilaga 4.6 
Underbilaga 4.7 
Underbilaga 4.7.1 
Underbilaga 4.7.2 
Underbilaga 4.7.3 
Underbilaga 4.7.4 
Underbilaga 4.8 
Underbilaga 4.9 
Underbilaga 4.10 
Underbilaga 4.11 

Underbilaga 4.12 
Bilaga 5 

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2021 (Ö) 
Krigsorganisationens utveckling 2022-2030 (Ö) 
Planering för krigsorganisationens utveckling 2022-2030 (H) 
Krigsorganisationsprognos (H) 
Det civila försvarets stöd till det militära försvaret (H) 
Investeringsplanering och FoT-plan (Ö) 
Verksamhetsinvesteringar ( Ö) 
Förslag till investeringsplan (samhällsinvesteringar) (Ö) 
Investeringsplan samhällsinvesteringar (1: 1.3) (H) 
Investeringsplan samhälls investeringar (1 :3 .1/1 :3 .2) (H) 
Struktur investeringsplan samhällsinvesteringar ( 1 : 3 .1/ 1 : 3 .2) ( Ö) 
Större förändringar av investeringsplanema (H) 
Redovisning av vidmakthållande av materiel (Ö) 
Redovisning rörande större materielobjekt (H) 
Redovisning materielområdesgrupp A Markmateriel (H) 
Redovisning materielområdesgrupp B Marinmateriel (H) 
Redovisning materielområdesgrupp C Flygmateriel (H) 
Redovisning materielområdesgrupp D Led- och E Lagmateriel (H) 
Plan för objektsredovisningar (H) 
Bemyndiganderamar (Ö) 
Planering för forskning och teknikutveckling (1 :4) (H) 
FMV yttrande över Försvarsmaktens investeringsplan för anslag 
1 :3.1 samt objektsredovisningar (H) 
FortV yttrande över Försvarsmaktens infrastrukturplanering (Ö) 
Yttranden från arbetstagarorganisationerna (Ö) 

Hemliga bilagor och underbilagor insänds som egen handling. 
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För kännedom 
Riksdagens utredningstj änst 
Riksrevisionen 
Finansdepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarets materielverk 
F ortifikationsverket 
Försvarets radioanstalt 

2022-02-25 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Ekonomistyrningsverket 
Försvarshögskolan 
S tatskontoret 
O FR/O FM 
O FR/S Försvarsförbundet 
SACO -S FM 
SEKO Försvar 
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