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Försvarsmaktens interna bestämmelser om ändring av Försvarsmaktens
interna bestämmelser (FIB 2018:2) med arbetsordning för Försvarsmakten;

beslutade den 21 december 2018.

Försvarsmakten föreskriver i fråga om Försvarsmaktens interna bestämmelser
(FIB 2018:2) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM Arbo)
dels att 9 kap. 12 § ska upphävas,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 3, 4, 8 och 9 §§, 5 kap. 9 §, 8 kap.
6 och 40 §§, 9 kap. 1, 2, 6, 8, 9 och 11 §§, 10 kap. 5, 8 och 9 §§ och 11 kap. 13 §
ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt 13 a kapitel av följande lydelse,
dels att det ska införas 19 nya paragrafer, 2 kap. 1 a §, 8 kap. 18 a och 18 b §§,
9 kap. 1 a och 1 b §§ och 13 a kap. 1–14 §§ av följande lydelse,
och
dels att det ska införas två nya bilagor, bilaga 2 a och bilaga 2 b av följande
lydelse.

1 kap.

2 § Försvarsmaktens arbetsordning består av 16 kapitel och 5 bilagor med följande innehåll.
Kap.

Rubrik

1 kap.

Försvarsmaktens styrning och kontroll

2 kap.

Försvarsmaktens organisation

3 kap.

Lydnadsförhållanden

4 kap.

Försvarsmaktens verksamhet

5 kap.

Beslutsbefogenheter och ställföreträdare
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6 kap.

Överbefälhavaren

7 kap.

Generaldirektören

8 kap.

Ledningsstaben

9 kap.

Produktionsledningen

10 kap.

Insatsledningen

11 kap.

Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

12 kap.

Chefen för specialförbanden

13 kap.

Särskilda enheter för granskning, kontroll och tillsyn

13a kap

Försvarsgrenschef

14 kap.

Chef för organisationsenhet, garnison och garnisonssamordning

15 kap.

Chef för militärregion

Bilaga

Rubrik

1

Organisation och lydnadsförhållanden

2

Militärregionernas benämningar m.m.

2a

Organisationsenheter vars chefer är underställda produktionschefen

2b

Försvarsgrenar

3

Begreppsförklaringar

2 kap.

1 a § Organisationsenheterna som är uppräknade i bilaga 2 b benämns samlat som
armén, marinen och flygvapnet och är Försvarsmaktens försvarsgrenar.

3 kap.
6 § Arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen samt cheferna för organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 a är underställda produktionschefen.
Cheferna för organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 b är underställda respektive försvarsgrenschef.
Chefen för Särskilda operationsgruppen är underställd chefen för specialförbanden.
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Chef för militärregion och krigsförbandschef är underställd chef för organisationsenhet.

7 § Chef för militärregion lyder under insatschefen vid territoriell verksamhet
samt vid operationer och insatser.
Chef för organisationsenhet och krigsförbandschef lyder under chef för militärregion vid territoriell verksamhet.
Arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen samt cheferna för organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 a, med underställda krigsförbandschefer samt
chef för tillfälligt sammansatt förband enligt försvarsmaktsorder, lyder under insatschefen vid operationer och insatser.

4 kap.

3 § Försvarsmaktens verksamhet ska budgeteras och planeras i Försvarsmaktens
verksamhetsplan (FMVP).
I FMVP ska den produktion av produkter, samt annan verksamhet i myndigheten som avses bli genomförd nästkommande år och de därpå följande tolv åren
anges. Produktionen och produkterna är indelade i verksamhetsgrenar och produktgrupper. I FMVP ingår investeringsplaner för verksamhets- och samhällsinvesteringar. Dessa utgör grund för de investeringsplaner som redovisas i Försvarsmaktens budgetunderlag.

4 § Av 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
följer att Försvarsmaktens budgetunderlag ska överlämnas till regeringen som
myndighetens förslag på verksamhet och ekonomi för det kommande året samt
förslag till inriktning för de därpå följande två åren. I budgetunderlaget ingår investeringsplan för samhällsinvesteringar och verksamhetsinvesteringar, med objektsbeskrivningar.

8 § Chefen för Högkvarteret ska omsätta verksamhetsuppdrag från överbefälhavaren till verksamhetsuppdrag inom organisationsenheten Högkvarteret inklude-
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rande chefer för ledningar, staber och enskilda avdelningar, utom till militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Produktionschefen ska omsätta verksamhetsuppdrag och försvarsmaktsorder
från överbefälhavaren till verksamhetsuppdrag till cheferna för organisationsenheter uppräknade i bilaga 2 a och 2 b. Arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen ger direktiv till cheferna för organisationsenheterna uppräknade i bilaga
2 b inom ramen för produktionschefens verksamhetsuppdrag. Produktionschefen
ska också omsätta verksamhetsuppdrag till beställningar till andra myndigheter
och organisationer som stödjer Försvarsmakten.
Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska omsätta verksamhetsuppdrag och försvarsmaktsorder från överbefälhavaren till verksamhetsuppdrag inom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, inkluderande nationella
underrättelseenheten.
Chefen för specialförbanden ska omsätta verksamhetsuppdrag från överbefälhavaren till verksamhetsuppdrag inom specialförbanden.

9 § Chefen för ledningsstaben ska omsätta försvarsmaktsorder från överbefälhavaren till order inom organisationsenheten Högkvarteret inkluderande chefer för
ledningar, staber och enskilda avdelningar, utom till militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten, för Högkvarterets verksamhet, samt till ledningsstaben, för den
verksamhet som leds direkt från ledningsstaben.
Insatschefen ska omsätta försvarsmaktsorder från överbefälhavaren till order
till arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen och berörda chefer för organisationsenheter, krigsförband och tillfälligt sammansatta förband.
Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska omsätta försvarsmaktsorder från överbefälhavaren till order för chefen för nationella underrättelseenheten när inte andra stycket tillämpas.

5 kap.

9 § Överbefälhavaren, generaldirektören, chefen för ledningsstaben och produktionschefen tecknar var för sig Försvarsmaktens firma.
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Chefsjuristen tecknar Försvarsmaktens firma om ingen av dessa kan göra det.
Försvarsmaktens firma tecknas även av den som genom bemyndigande i denna
författning eller genom delegering med stöd av 5 kap 1 § har rätt att ingå avtal
och överenskommelser.

8 kap.

6 § Chefen för ledningsstaben bemyndigas att
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6. hos regeringen, efter samråd med chefsjuristen, hemställa om medgivande
att göra beställningar för de materielärenden som anges i Försvarsmaktens investeringsplan, och
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

18 a § Inom ramen för uppgifterna i 16 och 17 §§ ska ekonomidirektören leda
Försvarsmaktens planering och uppföljning av investeringar för samhällsinvesteringar och verksamhetsinvesteringar. I uppgiften ingår att:
1. stödja chefen för inriktningsavdelningen i inriktning av materiel- och logistikförsörjning, inklusive inriktning av internationellt materiel- och logistiksamarbete, samt värdering av operativ förmåga,
2. sammanhålla samrådsförfarande med Försvarets materielverk (FMV) avseende investeringsplanerna i budgetunderlag och Försvarsmaktens verksamhetsplan (FMVP) efter avvägningsbeslut fattat av överbefälhavaren, och
3. leda Försvarsmaktens samverkan med Regeringskansliet avseende investeringsplaner för samhällsinvesteringar och verksamhetsinvesteringar.

18 b § Ekonomidirektören ska leda beredningen av Försvarsmaktens samordningöverenskommelse med Försvarets materielverk (FMV).

40 § FM CIO bemyndigas att, inom ramen för uppgifterna i 34 och 37 §§, och
andra stycket denna paragraf samt uppdrag från överbefälhavaren samt direktiv
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från chefen för ledningsstaben, ingå överenskommelser och avtal med myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och enskilda.
FM CIO bemyndigas att vid anskaffning av varor och tjänster för den egna
verksamheten tillämpa 11 a § första stycket 3 förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten efter samråd med chefsjuristen. Bemyndigandet får
inte delegeras.

9 kap.

1 § Produktionschefen ska inom ramen för uppdrag från överbefälhavaren leda
den verksamhet som genomförs under ledning av arméchefen, marinchefen och
flygvapenchefen, samt av cheferna för organisationsenheter uppräknade i bilaga
2 a, för uppbyggnad av förmågor och kompetenser, upprätthållande av beredskap
samt genomförande av forskning och utveckling. Uppgiften innebär produktion
av produkter i verksamhetsgrenarna två, tre, fyra och sex samt produktion av
andra tjänster och resultat inom ramen för tilldelade uppgifter.
Produktionschefen ska avseende första stycket stödja chefen för specialförbanden gällande Särskilda operationsgruppen och specialoperationsförband samt chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten gällande krigsförbandet nationella underrättelseenheten.

1 a § Produktionschefen ska leda och samordna logistik- och materielförsörjning,
inklusive vidmakthållande, enligt uppdrag från överbefälhavaren och direktiv från
chefen för ledningsstaben.

1 b § Produktionschefen ska stödja ekonomidirektören i beredningen av Försvarsmaktens investeringsplaner för verksamhets- och samhällsinvesteringar samt
objektsbeskrivningar för samhällsinvesteringar, och i beredningen av Försvarsmaktens inriktning av internationella materiel- och logistiksamarbeten samt yttranden avseende exportrelaterad verksamhet
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2 § Produktionschefen ska på central nivå utöva arbetsgivarens övergripande
skyldigheter och befogenheter mot arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen
samt cheferna för organisationsenheter uppräknade i bilaga 2 b.
I uppgiften ingår att rekrytera, utbilda och utrusta personal samt leda och fördela arbetet enligt verksamhetsuppdrag eller Försvarsmaktsorder.

6 § Produktionschefen ska värdera organisationen, utom Högkvarteret och specialförbanden, avseende produktivitet, kostnader och kvalitet samt produktionens
effekter på krigsförbanden. Av värderingen ska också framgå Försvarsmaktens
förmåga att aktivera och mobilisera krigsförband.
Produktionschefen ska med stöd av insatschefen inhämta taktiska värderingar
från försvarsgrenscheferna och krigsförbandsvärderingar från cheferna för organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 a som underlag till insatschefens operativa
värdering samt stödja chefen för ledningsstaben vid genomförande av den samlade värderingen av Försvarsmaktens operativa förmåga.
Värderingarna ska utgöra underlag för Försvarsmaktens samlade värdering av
den operativa förmågan och Försvarsmaktens årsredovisning.
8 §1 Produktionschefen beslutar
1. verksamhetsuppdrag och direktiv till chefer för organisationsenheter uppräknade i bilaga 2 a och 2 b, inom ramen för överbefälhavarens verksamhetsuppdrag och tilldelade uppgifter,
2. reglementen, instruktioner, manualer och handböcker för verksamheten
inom Försvarsmakten som inte beslutas av arméchefen, marinchefen, flygvapenchefen eller annan chef enligt denna författning, samt motsvarande avseende förnödenheter, materiel m.m.,
3. ansökningar om tillstånd enligt lagen (2010:1011) respektive förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt uppgifter för tillståndsoch anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken,

1

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

FIB 2018:6

Sida 8

4. grundplan aktivering och mobilisering samt bestämmelser och direktiv för
aktivering och mobilisering,
5. förändringar av organisationsenheternas, utom Högkvarteret och specialförbanden, eller för tillfälligt sammansatta förbands, organisation inom ramen för av
överbefälhavaren fastställd organisationsstruktur eller försvarsmaktsorder och
direktiv från chefen för ledningsstaben,
6. beställningar och uppdrag till de myndigheter som stödjer Försvarsmakten,
7. materielplan och forsknings- och teknikutvecklingsplan inom ramen för
Försvarsmaktens verksamhetsplan och verksamhetsuppdrag från överbefälhavaren,
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

9 § Produktionschefen bemyndigas att i samband med uppgifter enligt
9 kap. 2 och 3 §§
1. ingå avtal och överenskommelser för varor, tjänster och byggentreprenad
enligt förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten,
2. tillämpa 11 a § första stycket 3 i förordningen (2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten efter samråd med chefsjuristen,
3. besluta om uttagning av egendom enligt 12, 17 och 25 §§ avseende fartyg,

fordon och hundar i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, och
4. tillämpa förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och förord-

ningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater samt lagen (1994:1811) och
förordningen (1995:241) om disciplinansvar.

11 § Under produktionschefen, i produktionsledningen, ska det finnas en förbandsproduktionschef tillika utbildningschef och en resursproduktionschef. Därutöver ska det finnas en logistikchef, en ledningssystemchef och en rikshemvärnschef med uppgifter att
1. produktionsleda av produktionschefen fördelade förband,
2. till produktionschefen föreslå utveckling av förbandens förmågor,
3. vara främste företrädare för förbanden, och
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4. representera förbanden och förmågeområdet i internationella kontakter.

10 kap.

5 § Insatschefen ska stödja framtagandet av krigsförbandsvärderingar och taktiska
värderingar, och med stöd av dessa utarbeta operativ värdering. Den operativa
värderingen ska utgöra underlag och stöd till chefens för ledningsstaben samlade
värdering av den operativa förmågan.

8 § Insatschefen beslutar
1. operationsplaner och order till arméchefen, marinchefen, flygvapenchefen
och chefer för krigsförband eller organisationsenheter som genom försvarsmaktsorder underställts denne,
2. order för beredskapskontroller och order enligt grundplan aktivering och
mobilisering,
3. Försvarsmaktens grundoperationsplan,
4. Försvarsmaktens koncentreringsplan,
5. order och direktiv till chef för militärregion, och
6. reglementen, manualer, instruktioner och handböcker för operationer och
territoriell verksamhet med organisationsenheter och krigsförband med beaktande
av 9 kap. 7 § 1.
Bemyndigandet i 6 får inte delegeras.
9 § Insatschefen bemyndigas att, med resurser avdelade i Försvarsmaktsorder
(FMO), besluta om Försvarsmaktens operationer och insatser eller medverkan
enligt
1. förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar
av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m. (IKFN-förordningen),
2. 8 kap. 8 § luftfartsförordningen (2010:770),
3. tillträdesförordningen (1992:118),
4. lagen (2008:778) om skydd mot olyckor,
5. förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet,
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6. förordningen (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter, och
7. uppgifter enligt 10 kap. 2 §.
Bemyndigandet i 5 får inte delegeras till någon utanför Högkvarteret.

11 kap.

13 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bemyndigas att
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3. vid anskaffning av varor och tjänster för den egna verksamheten tillämpa
11 a § första stycket 3 i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten efter samråd med chefsjuristen,
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
13 a kap. Försvarsgrenschef

1 § Arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen är försvarsgrenschefer för
armén, marinen respektive flygvapnet.

2 § Arméchefen är chef för arméstaben och tillika armetaktisk chef samt marksäkerhetsföreträdare.

3 § Marinchefen är chef för marinstaben och tillika marintaktisk chef samt Försvarsmaktens redare.

4 § Flygvapenchefen är chef för flygstaben och tillika flygtaktisk chef.

5 § Flygvapenchef ska direkt under överbefälhavaren leda och samordna Förvarsmaktens verksamhetsutövare i det militära luftfartssystemet.

6 § Försvarsgrenschef ska leda verksamheten inom organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 b, för uppbyggnad av förmågor och kompetenser, samt upprätt-
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hållande av beredskap. I uppgiften ingår att planera och förbereda krigsförband
för operationer samt att mobilisera krigsförband. Uppgiften innebär produktion av
produkter i verksamhetsgren två och fyra enligt uppdrag från produktionschefen.
7 § Försvarsgrenschef ska inom ramen för operationsplaner, verksamhetsuppdrag
och order, leda nationella och internationella operationer samt annan fredsfrämjande verksamhet och stöd till samhället. Uppgiften innebär produktion av produkter inom verksamhetsgren ett, fem och sex.

8 § Försvarsgrenschef ska utöva arbetsgivarens skyldigheter och befogenheter
inom egen verksamhet och mot cheferna för organisationsenheterna uppräknade i
bilaga 2 b. I uppgiften ingår att rekrytera, utbilda och utrusta personal samt leda
och fördela arbetet, enligt mål och uppdrag från produktionschefen eller operationsorder från insatschefen. Försvarsgrenschef ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete inom egen verksamhet.

9 § Försvarsgrenschef ska
1. till produktionschefen föreslå utveckling av förbandens förmågor,
2. vara främste företrädare för försvarsgrenen,
3. representera försvarsgrenen och förmågeområdet i internationella kontakter,
4. utarbeta taktisk värdering samt stödja insatschefens operativa värdering, och
5. värdera underställda organisationsenheter avseende deras produktivitet,
kostnader och kvalitet samt produktionens effekter på krigsförbanden, som ska
utgöra underlag för produktionschefens värdering.
I uppgiften enligt första stycket 1 ingår att stödja produktionschefen i dennes
underlagsarbete avseende krigsförbandsmålsättningar, krigsförbandsspecifikationer och målsättningar för materiel, samt att genomföra och delta i forskning,
studier och annat utvecklingsasbete. Uppgiften innebär produktion av produkter
inom verksamhetsgren tre.
10 § Försvarsgrenschef ska utarbeta underlag till Försvarsmaktens investeringsplanering, enligt uppdrag och direktiv från produktionschefen.
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11 § Försvarsgrenschef ska genomföra materiel- och logistikförsörjning enligt
uppdrag eller direktiv från produktionschefen. I uppgiften ingår att stödja insatschefen i försvarsplanering och vid operationer avseende logistik.
12 § Försvarsgrenschef får i samband med operationer och insatser besluta om

andra tillfälliga lydnadsförhållanden för underställda förband än de som normalt
råder.

13 § Försvarsgrenschef beslutar
1. direktiv inom ramen för produktionschefens verksamhetsuppdrag till cheferna för organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 b,
2. operationsplaner och order till underställda chefer,
3. reglementen, handböcker och manualer enligt delegering från produktionschefen, och
4. fördelning av materiel för förbanden uppräknade i bilaga 2 b enligt verksamhetsuppdrag och direktiv från produktionschefen.

14 § Försvarsgrenschef bemyndigas
1. besluta om ram- och nivåneutrala organisationsförändringar för organisationsenheterna uppräknade i bilaga 2 b inom ramen för av överbefälhavaren fastställd organisationsstruktur och uppdrag från produktionschefen, eller för tillfälligt sammansatta förband enligt order av insatschefen, och
2. avropa från ramavtal ingånga av Försvarets materielverk, eller av Försvarsmakten genom beslut av produktionschefen.
____________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Micael Bydén
Kerstin Bynander
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Bilaga 1
Överbefälhavare
Generaldirektör

Högkvarteret

C HKV

C Internrevision
Rev-avdelning

HKV STAB

C Säkerhetsinspektion
Säkerhetsinspektion

Chef för ledningsstab
Chefsjurist
Ekonomidirektör
Personaldirektör
Kommunikationsdirektör
Chef för inriktningsavdelning
FM CIO
Chef för totalförsvarsavdelning
Ledningsstab

1)

Försvarsinspektör för hälsa och
miljö
FIHM-avdelning
Flygsäkerhetsinspektör
Mil flyginspektion

Produktionschef

Insatschef

C MUST

Produktionsledningen

Insatsledningen

Militära underrättelseoch säkerhetstjänsten

2)

Arméchef

2)

3,4

Chef
)
Chef
organisationsenhet
Chef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
Krigsförbandschef

Marinchef

2)

3)
Chef
Chef
organisationsenhet
Chef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
Krigsförbandschef

Flygvapenchef
2)
3)
Chef
Chef
organisationsenhet
Chef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
Krigsförbandschef

2,3)

Chef
Chef
organisationsenhet
Chef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
organisationsenhet
Krigsförbandschef
Krigsförbandschef

36 organisationsenheter är regementen, flottiljer, skolor och centrum
1) Försvarsinspektören för hälsa och miljö och flygsäkerhetsinspektören är inte underställda överbefälhavaren vid utövande av tillsyn.
2) Armé-, marin- och flygvapenchefen, chef för militärregion, samt chefer för organisationsenheter och krigsförband som är direkt underställda produktionschefen lyder under insatschefen avseende operationer och territoriell verksamhet.
3) Organisationsenheter enligt bilaga 2 a och 2 b.
4) I organisationsenheterna I 19, LG, P4 och P7 ingår militärregionchef och militärregionstab för bl.a. territoriell verksamhet och civil samverkan inom militärregion.
För Försvarsmaktens specialförband gäller särskilda lydnadsförhållanden.
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Bilaga 2 a

Organisationsenheter vars chefer är underställda produktionschefen

AST, MS, FS, LedR, FMLOG, FMTIS, MHS K, MHS H, HvSS, FMTS,
FMUndSäkC, FM HRC, FömedC
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Bilaga 2 b

Försvarsgrenar
Armén
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, P 18, A 9, Lv 6, Ing 2, TrängR, MSS, SWEDEC, SkyddC

Marinen
1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, SSS,

Flygvapnet
F 7, F 17, F 21, Hkpflj, LSS

