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Försvarsmaktens interna bestämmelser om internationella överenskommel-

ser; 

 

beslutade den 8 december 2017. 

 

Försvarsmakten föreskriver följande. 

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § I denna författning finns bestämmelser om rätt för Försvarsmakten att för-

handla, ingå, ändra och säga upp överenskommelser med en annan stat eller mel-

lanfolklig organisation (internationella överenskommelser) liksom internationella 

åtaganden i annan form (internationella förpliktelser).  

Bestämmelserna gäller samtliga internationella överenskommelser som För-

svarsmakten ingår oavsett hur överenskommelsen benämns. Exempel på sådana 

benämningar är Memorandum of Understanding (MOU), Memorandum of Agre-

ement (MOA), Technical Arrangement (TA) och Letter of Intent (LOI). 

Dessa bestämmelser gäller inte avtal av uteslutande kommersiell karaktär. 

 

2 § Av 10 kap. regeringsformen framgår att internationella överenskommelser och 

förpliktelser ingås och sägs upp av regeringen. Vidare framgår att regeringen kan 

uppdra åt Försvarsmakten att ingå eller säga upp en internationell överenskom-

melse eller förpliktelse. 

 

3 § Försvarsmakten får inte förhandla, ingå, ändra eller säga upp en internationell 

överenskommelse eller förpliktelse utan bemyndigande av regeringen. 
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4 § Vad som sägs i 6 och 9 §§ om att ingå en internationell överenskommelse gäl-

ler även i fråga om att ändra eller säga upp en sådan överenskommelse liksom att 

ingå, ändra eller säga upp en internationell förpliktelse. 

 

5 § I brottsbalken finns bestämmelser om straff för den som gör sig skyldig till 

trolöshet vid förhandling med främmande makt eller egenmäktighet vid förhand-

ling med främmande makt. 

 

Hemställan 

 

6 § Av Försvarsmaktens arbetsordning framgår vem som får göra en hemställan 

till regeringen om att få förhandla eller ingå en internationell överenskommelse. 

Därutöver får hemställan göras av överbefälhavaren eller den han eller hon be-

stämmer i enskilt beslut. 

Innan ett ärende om hemställan föredras för beslut ska samverkan ske med ju-

ridiska avdelningen i Högkvarteret. 

 

Förhandling av internationell överenskommelse 

 

7 § Har regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att förhandla en internationell 

överenskommelse får denna uppgift fullgöras endast av överbefälhavaren eller den 

han eller hon bestämmer genom Försvarsmaktens arbetsordning eller i enskilt 

beslut. 

Ett bemyndigande enligt första stycket får vidaredelegeras till en förhandlings-

ansvarig chef. Ett sådant bemyndigande ska vara skriftligt men får i brådskande-

fall vara muntligt. Förhandlingsansvarig chef får muntligt eller skriftligt delegera 

mandatet att förhandla.  

Bemyndiganden som ges muntligt bör dokumenteras.  

Innan ett ärende om bemyndigande föredras för beslut i Högkvarteret ska sam-

verkan ske med juridiska avdelningen i Högkvarteret. 
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8 § Förhandling av en internationell överenskommelse ska bedrivas i nära sam-

verkan med juridiska avdelningen i Högkvarteret. 

 

Ingående av internationell överenskommelse 

 

9 § Har regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att ingå en internationell överens-

kommelse får denna uppgift fullgöras endast av överbefälhavaren eller den han 

eller hon bestämmer genom Försvarsmaktens arbetsordning eller i enskilt beslut. 

Ett bemyndigande enligt första stycket får vidaredelegeras. Ett bemyndigande 

att ingå en internationell överenskommelse ska vara skriftligt.  

  

10 § Innan en internationell överenskommelse får ingås ska juridiska avdelningen 

i Högkvarteret lämna godkännande till det slutliga innehållet. 

 

Hantering av originalhandlingar 

 

11 § Originalhandlingen av en internationell överenskommelse ska, snarast efter 

att den ingåtts, diarieföras i Försvarsmaktens ärendehanteringssystem. Den ska 

även digitaliseras och läggas in i Försvarsmaktens databas över internationella 

överenskommelser, förutsatt att informationsklassificeringen av den internation-

ella överenskommelsen så tillåter.  

En kopia av originalhandlingen ska skickas till juridiska avdelningen i Hög-

kvarteret.  

Den som är bemyndigad att underteckna överenskommelsen ansvarar för att 

dessa åtgärder vidtas. 

 

12 § En internationell förpliktelse ska vara nedtecknad och en kopia ska skickas 

till juridiska avdelningen i Högkvarteret.  
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Förteckning över internationella överenskommelser 

 

13 § Av 13 § förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internation-

ella överenskommelser, m.m. följer att Försvarsmakten varje år ska lämna en för-

teckning över ingångna internationella överenskommelser av offentligrättslig na-

tur till Utrikesdepartementet. 

Försvarsmakten ska också årsvis redovisa förhandlingsläget avseende internat-

ionella överenskommelser till Försvarsdepartementet enligt närmare anvisningar 

från Försvarsdepartementet.  

 

Undantag 

 

14 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författning. 

Överbefälhavaren eller den han eller hon bestämmer fattar beslut i ärenden om 

undantag. 

____________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018. 

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser 

(FIB 2005:1) om rätten att förhandla, ingå, ändra och säga upp internationella 

överenskommelser m.m. 

 

 

 

 

Micael Bydén 

Carin Bratt 

 

 

 

 

 


