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Er beteckning 

Vår feiregående beteckning 

Sakerhetslaget ar mycket allvarligt och omvarldsutvecklingen ar osaker. Snabba 
och an allvarligare handelseutvecklingar kan inte uteslutas. Det militara forsvaret 
ska har och nu, och over tid, kunna forsvara Sverige mot ett vapnat angrepp. Den 
samlade forsvarsformågan behover oka såval over som under gransen for vapnat 
angrepp och krig. Som medlem i forsvarsalliansen Nato ska Sverige med egen 
formåga, eller tillsarnmans med andra, kunna forsvara landet mot ett vapnat 
angrepp. Sverige ska också, tillsarnmans med allierade, utgora alliansens 
avskrackning och gemensarnma forsvar. 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina utgor en brytpunkt for svensk och europeisk 
sakerhet. Ryssland har valt att med alla tillgangliga medel, inklusive militar makt, 
forsaka andra Europas granser. 

Ett Nato-medlemskap ersatter inte behovet av att kraftigt forstarka den nationella 
militara formågan. Det kravs fortsatt att Sverige, aven som allierad, har en 
nationell forsvarsplanering samt en nationell formåga att kunna forsvara landet på 
ett satt och med en formåga som optimerar forutsattningarna att kunna overgå till 
kollektivt forsvar. Sverige bidrar genom medlemskap och forsvarskraft till Natos 
avskrackning. 

Integrationen i Nato ar en process som kommer att ta flera år. Medlemskapet 
kommer innebara att nationella prioriteringar kring forsvarsformågan, på politisk 
och militarstrategisk nivå, successivt behover anpassas och svenska ståndpunkter 
måste tydliggoras inom alliansen. Ett justerat forsvarspolitiskt inriktningsbeslut 
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kan komma att kra.vas for att omhånderta Sveriges formågernål gentemot Nato nar 
dessa genomarbetats och faststallts (preliminart sker detta 2024). Detta faktum 
kan dock inte tillåtas forsena angelagna beslut om investeringar i okad 
forsvarsformåga. 

Riksdag och regering har fattat beslut om att Sverige ska lamna stod till forsvaret 
av Ukraina. Forsvarsmakten konstaterar att myndighetens stod med materiel och 
utbildning påverkar såval nationell militar formåga som planerad formågeokning. 
Omfattningen av påverkan av hittills beslutat stod ar i dagslaget inte klarlagt. 
Påverkan på några års sikt beror till stor del på vilka beslut som fattas på politisk 
nivå vad galler finansiering av kompenserande åtgarder samt myndighetens 
villkor for att flexibelt kunna hantera situationen. 

Myndighetens arbete fortsatter med att, inom ramen for gallande politisk 
inriktning for totalforsvaret 2021-2025, vidta åtgarder som på sikt bygger ett 
starkare nationellt forsvar. Forsvarsmakten redovisade i årsredovisningen for 
2021 att en pandemirelaterad ackumulerad formågeskuld kommer att behova 
hanteras under resterande del av forsvarsbeslutsperioden. I overbefålhavarens 
militara råd till regeringen hosten 2022 redovisades att omvarldsutvecklingen 
kommer inneha.ra behov av anpassningar och tydliga prioriteringar mellan 
forbandsproduktion och operativ verksamhet. 

Aktuellt omvarldslage kraver att Forsvarsmakten standigt anpassar beredskapen 
for olika stridskrafter och bedriver ett forsvar som tar och behåller initiativet. 
Sakerhetslaget har bland annat sta.Ut okade krav på formågan till forvaming och 
territoriell integritet. Detta ar inte en tillfållig åtgard utan kommer under 
overskådlig tid vara normalbilden. 

Nuvarande allvarliga sakerhetslage kraver således att beredskapen kontinuerligt 
anpassas samt att en trovardig forsvarsformåga uppratthålls, enskilt och 
tillsammans med allierade. Situationen kraver en prioritering av forsvarets 
resurser mellan aktivt forsvar, stod till Ukraina, beslutad formågeokning och 
anslutning till Nato, vilket innebar strategiska avvagningar mellan var resursema 
gor bast nytta. Det gallersåval nationellt somintemationellt, samt mellan operativ 
formåga idag kontra om fem eller tio år. Behov av nartida formågenyttjande 
kommer oundvikligen påverka formågeuppbyggnaden. Forsvarsmakten kommer 
successivt redovisa bedomningar kring påverkan mot beslutad inriktning for 
Forsvarsmaktens verksamhet 2021-2025. 

Grundema for overbefålhavarens militara råd till regeringen 2022-10-31 har 
starkts ytterligare med erfarenheter och kunskap från genomford planering infor 
budgetunderlag for 2024. Det militara rådet ar utformat inom ramen for 
regeringens beraknade planeringsramar motsvarande två procent av BNP våren 
2022. De ekonomiska ramar som aviserats i regleringsbrevet for 2023 motsvarar 
inte dessa nivåer. Forsvarsmakten redovisar darfor i foreliggande budgetunderlag 
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fortsatta steg i riktning mot två pro cent av BNP (bilaga 1) samt forslag i enlighet 
med nu tilldelad ekonomi (bilaga 2). 

Regeringen har givit uppdrag till Forsvarsberedningen att lagga grunden for 
niistkommande forsvarsbeslut. Det ar en forutsiittning att politiska beslut fattas 
successivt for att inte fordroja den nodviindiga okningen av operativ fdrmåga. De 
rekommendationer Forsvarsmakten liimnar i budgetunderlaget och behovet av 
niirtida politiska beslut ar av sådan karaktiir att de inte begriinsar politisk 
handlingsfrihet inom ramen for Forsvarsberedningen. 

Forsvarsmakten vidhåller bedomningen från overbefålhavarens militiira råd att 
det kriivs tidiga politiska beslut for att mojliggora en fdrmågetillviixt motsvarande 
två procent av BNP. Utover detta kvarstår rekommendationen om att fortsatt 
beredning kring hogre ambitionsnivåer bor genomfdras. 

Forsvarsmaktens hemstiillan framgår nedan. 

Hemstållan 

Forsvarsmakten hemstiiller om att 

- forslag till anslagsfdrdelning for budgetåret 2024 beslutas i enlighet med 
bilaga 2 avsnitt 4.1, 

- forslag till ekonomiska tillskott for ersiittningsanskaffning beslutas i 
enlighet med bilaga 2 avsnitt 4.2.2, 

- forslag till ekonomiska tillskott for nationellt cybersiikerhetscentrum 
beslutas i enlighet med bilaga 2 avsnitt 4.2.3, 

- forslag till ekonomiska tillskott motsvarande två procent av BNP beslutas 
i enlighet med bilaga 1 avsnitt 2.2.1, 

- forslag avseende avgifter och andra inkomster beslutas i enlighet med 
bilaga 2 avsnitt 4.3, 

- forslag avseende ovrigå finansiella villkor beslutas i enlighet med bilaga 1 
avsnitt 4.4, 

- forslag till foriindrad styrning beslutas i enlighet med bilaga 2 avsnitt 5, 
- lindring av forordningen (2007: 1266) med instruktion for Forsvarsmakten 

beslutas i enlighet med bilaga 2 avsnitt 6.2, 
- imiktning for myndighetens investeringar beslutas i enlighet med 

underbilagoma 4.1 och 4.2, 
- Forsvarsmakten får anskaffa respektive forbereda for anskaffning i 

enlighet med underbilaga 4.8 (H), 

- 0 0 o-
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Forsvarsmaktens budgetunderlag for 2024 ar samverkat med 
arbetstagarorganisationerna enligt avtal for samverkan och utveckling. 
Samverkan ar med Saco-S FM, Seko Forsvar FM, OFR/O FM och OFR/S 
avslutad i enighet. 

- 0 0 0 -

Forsvarsmakten har samverkat med Forsvarets materielverk, Fortifikationsverket, 
Plikt- och provningsverket, Totalforsvarets forskningsinstitut, F orsvarshogskolan, 
samt Forsvarets radioanstalt vid framtagande av detta underlag. 

- 0 0 0 -

Forsvarets materielverk har larnnat yttrande på investeringsplanen for anslag 1 :3 
ap. I Leverantorsutgifter for leveranser samt Forsvarsmaktens 
objektsredovisningar. Fortifikationsverket har larnnat yttrande på investeringar i 
infrastruktur. 

- 0 0 0 -

I beredningen av detta arende har deltagit overstelojtnant Anders Vestman, 
kommendorkapten Patrik Norberg, civilingenjor Mia Low, chefscontroller Anna 
Eriksson, chef personalcontrollingsektionen Julia Ors, overstelojtnant Bjorn 
Edstrom, overstelojtnant Tobias Christensson, overstelojtnant Anna Dellham, 
chefscontroller Stina Levin, operationsanalytiker Mattias Johansson, 
overstelojtnant Erie Elerud-Tryde, orlogskapten Peter Olevik Dunder, 
chefscontroller Marie Solander, chef controllingsektionen Maria Neret, 
overstelojtnant Par Gånfålt, major Mats Sander och forsvarsjurist Helen 
Lindquist. 

- 0 0 0 -

Forsvarsmaktens budgetunderlag for 2024 med sarskilda redovisningar har varit 
foremål for overlaggning i Overbefålhavarens beslutsråd. Generaldirektoren, 
chefen for forsvarsstaben, chefen for operationsledningen, chefen for militara 
underrattelse- och sakerhetstjansten samt chefsjuristen, ekonomidirektoren, 
personaldirektoren och kommunikationsdirektoren har i enlighet med 22 § 
forordningen (2007:1266) med instruktion for Forsvarsmakten, beretts tillfålle att 
yttra sig. 

-o O 0-
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Denna hemstallan har beslutats av general Micael Byden. I den slutliga 
handlaggningen har aven generaldirektor Mikael Granholm, generalmajor 
Michael Cherinet, chefsjurist Carin Bratt, flottiljamiral Bo Berg, samt chef 
planavdelningen Anna-Lena Berg, chefscontroller Anna Eriksson deltagit och 
som f6redragande generallojtnant Michael Claesson . 

Chef forsvarsstaben 
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Bilagor och underbilagor 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 
Underbilaga 3.1 
Underbilaga 3.2 

Bilaga 4 
Underbilaga 4 .1 
Underbilaga 4.2 
Underbilaga 4.3 
Underbilaga 4.4 
Underbilaga 4.5 
Underbilaga 4.6 
Underbilaga 4. 7 
Underbilaga 4.8 
Underbilaga 4.9 
Underbilaga 4.10 
Underbilaga 4.11 
Underbilaga 4.12 
Underbilaga 4.13 

Bilaga 5 

Forsvarsmaktens forslag for formågetillvaxt mot två procent av BNP 
(0) 
Forsvarsmaktens budgetunderlag for 2024 (0) 

Krigsorganisationens utveckling 2023-2030 (0) 
Planering for krigsorganisationens utveckling 2023-2030 (H) 
Krigsorganisationsprognos (H) 

Investeringsplanering och FoT-plan (0) 
Verksamhetsinvesteringar ( 0) 
Forslag till investeringsplan (samhallsinvesteringar) (0) 
Investeringsplan samhallsinvesteringar (1: 1.3) (H) 
Investeringsplan samhallsinvesteringar (1 :3 .1/1 :3 .2) (H) 
Investeringsplan vid utokad ekonomi mot två procent av BNP (H) 
Redovisning av vidmakthållande av materiel (0) 
Objektsramar for stridsflyg- och undervattensområdet (SK) 
Plan for objektsredovisningar (SK) 
Bemyndiganderamar (0) 
Planering for forskning och teknikutveckling (1 :4) (SK) 
Inriktning for helikoptersystem (SK) 
FMV yttrande over Forsvarsmaktens investeringsplan (SK) 
FORTV yttrande over Forsvarsmaktens infrastrukturplanering (0) 

Yttranden från arbetstagarorganisationema (0) 

Hemliga och sekretessklassificerade bilagor och underbilagor insands i separat 
handling. 



G 
(fil)) 

' FORSVARSMAKTEN 
t:{F-·· 

i& 
0 

Sandlista 

Regeringen (Forsvarsdepartementet) 

For kannedom 
Riksdagens utredningstj anst 
Riksrevisionen 
Finansdepartementet 
Utrikesdepartementet 
Forsvarets materielverk 
F ortifikationsverket 
Forsvarets radioanstalt 
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Myndigheten får samhiillsskydd och beredskap 
Totalforsvarets plikt- och provningsverk 
Totalforsvarets forskningsinstitut 
Myndigheten for totalforsvarsanalys 
Ekonomistymingsverket 
F orsvarshogskolan 
Statskontoret 
OFR/OFM 
OFR/S Forsvarsforbundet 
SACO-S FM 
SEKO Forsvar 

For kannedom inom Forsvarsmakten 
OB 
GD 
REV 
FLYG! 
SÅKINSP 
FIHM 
FST 
OPL 
MUST 
AST 
MS 
FS 
RHS 
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