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Bilaga 7 Delegationsordning myndighetsgemensamma beslut 

Denna delegationsordning (DO) för myndighetsgemensamma delegationer är en del av Försvarsmaktens arbetsordning.  

 

En överordnad chef får alltid besluta i ett ärende som genom DO har delegerats till en underordnad befattningshavare, om inte annat särskild anges. 

 

'HW�VRP�DQJHV�L�NROXPQHQ�´)nU�GHOHJHUDV´�lU�GHQ�OlJVWD�WLOOnWQD�EHVOXWVQLYnQ� 2P�GHOHJDWLRQ�LQWH�InU�VNH�DQJHV�GHW�PHG�´nej´� 

 

Det finns i dag beslutsdelegationer även i FFS och FIB. De delegationerna kommer över tid att föras över till denna DO.  

 

Viktigt att tänka på är att denna DO inte innehåller information om under vilka förutsättningar som beslut får fattas. De framgår av författning, annat styrdokument eller avtal.  

 

Med skrivningen försvarsgrenschef/motsv. avses i detta dokument försvarsgrenscheferna, rikshemvärnschefen, chefen för specialförbanden, Försvarsmaktens ledningssystemchef, 

Försvarsmaktens logistikchef, Försvarsmaktens utbildningschef och chefen för försvarsstabens strategienhet. 
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1.Ledning av verksamhet  

1.1. Ändringar av Försvarsmaktens organisation 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar  
 Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 

1.  om ram- och nivåneutrala organisationsföränd-
ringar. 

14 § andra stycket C FST C OrgE  

2.  om vilka OrgE, verksamheter och resurser som 
inom ett eller flera definierade geografiska områ-
den ska utgöra Försvarsmaktens garnisoner. 

14 § andra stycket C FST  försvarsgrens-
chef/motsv. 

 

 

1.2 Styrande dokument 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar  
  

1.  Försvarsmaktens arbetsordning (FM ArbO). 4 § p. 1 myndighetsför-
ordningen (2007:515) 

överbefälhavaren nej  

2.  verksamhetsordning och/eller delegationsordning 
för egen organisation. 

 chef för organisatorisk 
enhet 

nej  

försvarsgrenschef/motsv. nej  

3.  Försvarsmaktens föreskrifter (FFS). 4 § p. 5 myndighetsför-
ordningen och  
 

överbefälhavaren Enligt 13 § förord-
ningen med instrukt-
ion för Försvarsmak-
ten får överbefälha-
varen överlåta till ge-
neraldirektören, 
chefsjuristen eller C 
SÄKINSP att avgöra 
ärenden som avser fö-
reskrifter. 

Föreskrifter ska kontrasigne-
ras av chefsjuristen. 

4.  Försvarsmaktens föreskrifter (FFS) som får med-
delas enligt  

- 4 kap. 3 § förordningen (1995:241) om 
disciplinansvar inom totalförsvaret, 
m.m.,  

21 § fjärde stycket för-
ordningen med instrukt-
ion för Försvarsmakten 

FIHM  Föreskrifter ska kontrasigne-
ras av chefsjuristen. 



157 

 

 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar  
- 41 § förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd,  
- 40 § livsmedelsförordningen 

(2006:813),  
- 4 kap. 19 § avfallsförordningen 

(2020:614) och  
- 26 § förordningen (2017:799) om för-

svarsinspektören för hälsa och miljös 
tillsyn över hälso- och sjukvården, tand-
vården och smittskyddet. 

5.  om undantag från föreskrifter.  överbefälhavaren ja Ev. delegation framgår på an-
nan plats i delegationsord-
ning. Beslut om undantag från 
föreskrifter är bara möjligt om 
det finns en bestämmelse om 
det i föreskrifterna.  

FIHM 

6.  Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB).  överbefälhavaren nej Interna bestämmelser ska 
kontrasigneras av chefsjuris-
ten. 

7.  interna föreskrifter för Försvarsmakten om hur 
de gällande bestämmelserna inom området som 
räknas upp i paragrafen ska följas. 

21 § första stycket för-
ordningen med instrukt-
ion för Försvarsmakten 

FIHM nej  

8.  om undantag från interna bestämmelser (FIB).  överbefälhavaren 
 

nej Ev. delegation framgår på an-
nan plats i delegationsord-
ning. Beslut om undantag från 
föreskrifter är bara möjligt om 
det finns en bestämmelse om 
det i föreskrifterna. 

9.  Försvarsmaktens allmänna råd.  överbefälhavaren nej  

10.  reglementen.  överbefälhavaren C FST  

chef för militärstrategisk 
funktion 

nej Myndighetsgemensam regle-
ring. 
 

försvarsgrenschef/motsv. nej  Inom eget ansvarsområde. 

11.  om undantag från reglementen.  den som beslutat regle-
mentet 

  

Försvarsmaktens redare 
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Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar  
Försvarsmaktens mark-
säkerhetsföreträdare 

12.  policyer  överbefälhavaren nej.   

13.  handböcker.   överbefälhavaren C FST  

chef i HKV med verk-
samhetsansvar 

nej  

chef med sakområdesan-
svar 

nej  

försvarsgrenschef/motsv. nej  
14.  om undantag från handbok.  den som beslutat hand-

boken 
   

Försvarsmaktens redare 
Försvarsmaktens mark-
säkerhetsföreträdare 

15.  manualer.  tekniskt designansvarig   

16.  om undantag från manualer.  den som beslutat manua-
len 

  

17.  instruktioner.   försvarsgrenschef/motsv. nej För egen försvarsgren. 

C MR 
C P 18 

nej Regionala bestämmelser för 
den egna militärregionen 

garnisonschef nej Lokala och regionala bestäm-
melser för den egna garniso-
nen.  

C OrgE  
C militärbas 

ja Bestämmelser för den egna 
organisationsenheten. 

18.  FMO. FM ArbO överbefälhavaren nej  

19.  uppdrag inom ramen för strategisk planering och 
genomförandeplanering. 

FM ArbO Överbefälhavaren 
C FST 
försvarsgrenschef/motsv. 

nej 
 

FM strategiska plan 
FM genomförandeplan 
FG/motsv genomförandeplan 

20.  direktiv.  C FST 
C FST GEN 
försvarsgrenschef/motsv. 
C OrgE 

nej  
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Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar  
Vid HKV chef inom ra-
men för eget ansvarsom-
råde 

enhetschef 

SC Must nej 

 Planer 

21.  Försvarsmaktens strategiska plan (FMSP). 4 § p. 3 myndighetsför-
ordningen  

överbefälhavaren 
 

nej Är Försvarsmaktens verksam-
hetsplan. 

22.  Försvarsmaktens genomförandeplan (FMGP).  C FST nej  

23.  genomförandeplan.  försvarsgrenschef/motsv. nej  

24.  Försvarsmaktens grundoperationsplan (FM 
GROP). 

3 § tredje stycket förord-
ningen med instruktion 
för Försvarsmakten 

C OPL nej   

25.  Försvarsmaktens koncentreringsplan (KP).  C OPL nej  

26.  grundplan aktivering och mobilisering (GAM).  C FST nej  
27.  Övrigt 
28.  utse och besluta Försvarsmaktens delegater till 

Regeringskansliet (Fö) MoU-möten. 
 C FST enhetschef  

29.  Försvarsmaktens ekonomimodell.  ekonomidirektören nej   
 

2. Allmänna bestämmelser för myndigheter 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Myndighetsförordningen (2007:515) 

1.  redovisa åtgärder till regeringen (om Riksrevis-
ionens revisionsberättelse innehåller någon in-
vändning). 

28 §  C FST C FST GEN Inom en månad från det att re-
visionsberättelsen överlämna-
des. 
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2.1. Försvarsmaktens föreskrifter 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Författningssamlingsförordningen (1976:725) 

1.  utse utgivare för Försvarets författningssamling.  10 §  överbefälhavaren nej Chefsjuristen är ansvarig utgivare 
2.  om avvikelser från format och typografisk ut-

formning för författningssamlingen samt under-
rätta regeringen om beslutet. 

11 §  chefsjuristen nej Om det finns särskilda skäl. 

3.  att årligen lämna exemplar av förteckningen 
över samtliga gällande författningar och all-
männa råd som beslutats av myndigheten till re-
geringen.  

18 c § tredje stycket chefsjuristen nej  Lämnas i samband med budgetun-
derlaget (även digitalt).  

4.  om trycklov och medgivande till elektronisk 
publicering FFS och FIB. 

19 §  chefsjuristen sektch FST JUR Utgivaren eller den han/hon utser 

 Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 
5.  ge statliga myndigheter, kommuner, regioner, 

m.fl. som kostnadsmässigt eller på något annat 
betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frå-
gan och om konsekvensutredningen. 

4 § p. 2 sektch FST JUR nej  

6.  bedöma att det saknas skäl att genomföra en 
konsekvensutredning. 

5 §  chefsjuristen sektch FST JUR  

7.  ompröva reglering och genomföra en ny konse-
kvensutredning. 

10 §  chefsjuristen sektch FST JUR  

 Förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter 
8.  inhämta regeringens medgivande att besluta fö-

reskrift 
2 § första stycket chefsjuristen nej  

 Ändringar i lag, förordning eller andra myndigheters föreskrifter  
9.  hemställa till regeringen om ändring i lag eller 

förordning. 
 chefsjuristen nej  

10.  yttrande över lag- eller förordningsändringar.  chefsjuristen sektch FST JUR  
11.  yttrande över andra myndigheters föreskrifter.  sektch FST JUR nej  
12.  begära ändring i annan myndighets föreskrift.  chefsjuristen sektch FST JUR  
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2.2. Offentlighet- och sekretess 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); OSL, offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), OSF, och 1 § förordningen (2010:649) om utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet 
1.  genast hänskjuta en begäran att få ta del av all-

män handling som är av synnerlig betydelse för 
riket säkerhet till Regeringskansliet. 

2 kap. 17 § tryckfrihets-
förordningen och 1 § OSF 

chefsjuristen nej  

2.  lämna besked att en allmän handling helt eller 
delvis inte ska lämnas ut på grund av sekretess 
eller lämnas ut med förbehåll. 

6 kap. 3 § andra stycket  
p. 1 OSL  

C OrgE 
 

stabschef Vid förbehåll ska samråd ske 
med FST JUR. 
 
C OrgE får överlämna frågan 
om prövning till chefsjuristen. 

Vid HKV chefsjuristen  
 

försvarsjurist  

3.  myndighetens beslut i fråga om en begäran om 
utlämnande. 

6 kap. 3 § andra stycket  
p. 2 OSL  

C OrgE  nej C OrgE får överlämna frågan 
om prövning till chefsjuristen. 
 

chefsjuristen  nej  

4.  att överlämna sekretessbelagda uppgifter inom 
underrättelse- och säkerhetstjänsten till utländska 
myndigheter och till mellanfolkliga organisat-
ioner. 

8 kap. 3 § OSL C Must nej  

5.  att överlämna sekretessbelagda uppgifter till ut-
ländska myndigheter och till mellanfolkliga orga-
nisationer. 

8 kap. 3 § OSL överbefälhavaren enligt särskilt beslut.  

6.  företräda Försvarsmakten vid överklagande av 
beslut.  

6 kap. 7 § OSL chefsjuristen sektch FST JUR  

7.  att överlämna en begäran om utlämnande till Ju-
stitiedepartementet, Utrikesdepartementet eller 
Försvarsdepartementet. 

1 § OSF chefsjuristen nej  

 Yttranden om sekretess  
8.  yttranden om sekretess på begäran av andra myn-

digheter. 
 chefsjuristen till rege-

ringen och Regerings-
kansliet  

nej  

sektch FST JUR  
till andra myndigheter 
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2.3 Domstolsprocess m.m. 

 

 FIB (2015:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar 
9.  fatta beslut som avviker från författningen, ifråga 

om verksamhet utanför Sverige, om det är ound-
gängligen nödvändigt för verksamheten.  

1 kap. 8 § chefen för en kontingent 
i en internationell militär 
insats 

nej  

10.  fatta beslut som avviker från författningen, ifråga 
om verksamhet utanför Sverige, om det är ound-
gängligen nödvändigt för verksamhet i fråga om 
1. Försvarsmaktens deltagande i internationell 
fredsfrämjande verksamhet eller inom ramen för 
internationellt samarbete eller i utbildning eller 
förberedelser för sådan verksamhet, och  
2. när Försvarsmakten deltar i förevisningar av 
materiel eller verksamhet utomlands. 
 

1 kap. 9 § C OrgE 
 

 Beslut som gäller utrikesklas-
sificerade handlingar ska, om 
möjligt, föregås av samråd 
med C Must. 
 
Har sådant samråd inte skett 
ska Must snarast underrättas 
om beslutet. 
 
 
 
 

chefen för en kontingent 
i en internationell militär 
insats om C OrgE inte 
kan fatta beslut. 

11.  samråda avseende beslut som gäller utrikesklassi-
ficerade handlingar.  

1 kap. 9 §  C Must ja  

12.  om avvikelse vid förvaring av sekretessklassifi-
cerade handlingar enligt 3 kap. 4 §.  

3 kap. 5 § C OrgE nej under förutsättning att motsva-
rande skyddsnivå kan upprätt-
hållas. För skyddsnivå se även 
FFS 2019:2 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
1.  företräda myndigheten vid domstol eller kontak-

ter med organisationer och enskilda i rättsliga 
ärenden och angelägenheter. 

 chefsjuristen försvarsjurist Det kan finnas särskilda dele-
gationer på annan plats i dele-
gationsordningen.  

2.  ge uppdrag till någon utanför Försvarsmakten att 
företräda myndigheten i domstol eller kontakter 
med organisationer och enskilda i rättsliga ären-
den och angelägenheter. 

 chefsjuristen nej  
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2.4. Skydd för geografisk information 

 

2.5. Arkiv och gallring 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 

1.  ingå överenskommelse med Riksarkivet om 
övertagande av handlingar. 

9 § lagen och 17 § andra 
stycket förordningen 

chefsjuristen nej  

2.  samråda med Riksarkivet innan myndighetens 
organisation eller arbetssätt ändras. 

6 § förordningen chefsjuristen sektch FST JUR IF  

3.  hemställa till Riksarkivet om särskilt beslut om 
gallring. 

12 § förordningen chefsjuristen nej  

4.  lämna Riksarkivet förslag till ny- eller ombygg-
nad av arkivlokaler. 

18 § första stycket förord-
ningen 

chefsjuristen sektch FST JUR IF  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Lagen (2016:319) och förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information 

1.  om tillstånd till sjömätning. 3 § lagen och 2 § förord-
ningen 

marinchefen avdch  

2.  upphävande eller ändring av tillstånd. 5 § lagen och 2 § förord-
ningen 

marinchefen avdch När det råder höjd beredskap 
eller under annan tid som re-
geringen beslutar med hänsyn 
till Sveriges försvarsbered-
skap. 

3.  meddela Sjöfartsverket vilka uppgifter Försvars-
makten behöver.  

2 § förordningen marinchefen avdch  

4.  lämna de uppgifter Sjöfartsverket behöver för att 
kunna bedöma om spridningen kan antas med-
föra skada. 

7 § första stycket förord-
ningen 

sektch FST JUR nej Ärendena bereds av Marinsta-
ben. 

5.  samråda med Säkerhetspolisen innan uppgifter 
lämnas till Sjöfartsverket. 

7 § första stycket förord-
ningen 

marinchefen 
 

sektch   

6.  lämna de uppgifter Kustbevakningen behöver för 
att fullgöra sina uppgifter och sin rätt att själv-
ständigt ingripa mot brott enligt lagen om skydd 
för geografisk information. 

10 § förordningen marinchefen sektch  

7.  yttra sig vid begäran om samråd om Lantmäteri-
ets eller Sjöfartsverkets föreskrifter. 

12 § andra stycket förord-
ningen 

sektch FST JUR nej  
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5.  inhämta yttrande från Riksarkivet innan en lokal 
avsedd för arkivförvaring hyrs. 

18 § andra stycket förord-
ningen 

chefsjuristen sektch FST JUR IF  

6.  underrätta Riksarkivet om tidpunkten för tekniskt 
samråd enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen 
(2010:900) om åtgärder som berör arkivlokaler. 

19 § första stycket förord-
ningen 

sektch FST JUR IF nej  

7.  underrätta Riksarkivet om Försvarsmakten flyttar 
in arkiv i en ny- eller ombyggd arkivlokal. 

19 § andra stycket förord-
ningen 

sektch FST JUR IF nej  

 

2.6. Ärendehandläggning 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förvaltningslagen (2017:900) 

1.  att handläggningen helt eller delvis ska vara 
muntlig. 

9 § andra stycket beslutsfattare i ärendet  om det inte är olämpligt 

2.  underrätta enskild part att avgörandet i ett ärende 
kommer att bli väsentligt försenat. 

11 §  handläggare i ärendet nej Anledningen till förseningen 
ska redovisas i underrättelsen. 

3.  att avslå begäran om att ärendet ska avgöras. 12 § beslutsfattare i ärendet   Beslut ska fattas inom fyra 
veckor från den dag då begä-
ran inkom. 

4.  vidta åtgärd med anledning av misstänkt jäv för 
en tjänsteman. 

18 §  närmaste chef nej  

5.  om omprövning av beslut i samband med över-
klagande. 

39 §  försvarsjurist nej  

6.  pröva om ett överklagande kommit in i rätt tid. 45 § försvarsjurist nej  
7.  avvisa ett överklagande. 45 § sektch FST JUR nej  
8.  överlämna överklagandet och övriga handlingar i 

ärendet till överinstansen. 
46 §  försvarsjurist nej Ska ske skyndsamt  

 

2.7. Dataskydd 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter i Försvarsmakten (försvarsdatalagen) samt förordningen (2021:1207) om behandling av personuppgifter i 

Försvarsmakten (försvarsdataförordningen) 
1.  överföra personuppgifter till en mottagare utom-

lands. 
2 kap. 22 § försvarsdata-
lagen och  

respektive chef inom sitt 
verksamhetsansvar 

nej  
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2 kap. 1±2 §§ försvarsda-
taförordningen 

2.  om direktåtkomst för Totalförsvarets plikt- och 
prövningsverk till personuppgifter som rör För-
svarsmaktens personalförsörjning och krigsorga-
nisation. 

3 kap. 2 § försvarsdatala-
gen 

chefsjuristen 
 

nej   

3.  om direktåtkomst för Säkerhetspolisen och För-
svarets radioanstalt till personuppgifter som utgör 
bearbetningsunderlag och analysresultat inom för-
svarsunderrättelseverksamheten. 

3 kap. 3 § försvarsdatala-
gen 

C Must nej  

4.  om direktåtkomst för Regeringskansliet, Nation-
ella operativa avdelningen i Polismyndigheten, 
Kustbevakningen, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, Inspektionen för strategiska 
produkter, Försvarets materielverk, Totalförsva-
rets forskningsinstitut och Tullverket till person-
uppgifter som utgör bearbetningsunderlag och 
analysresultat och som finns i en uppgiftssamling 
för försvarsunderrättelseverksamhet.  

3 kap. 11 § försvarsdata-
förordningen 

C Must nej  

5.  om direktåtkomst ± om det behövs för samarbetet 
mot terrorism eller vid svenskt deltagande i annat 
internationellt underrättelse- och säkerhetssamar-
bete ± för en utländsk underrättelse- eller säker-
hetstjänst, till personuppgifter som behandlas en-
ligt 2 kap. 3 § försvarsdatalagen och som finns i 
en uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverk-
samhet som Försvarsmakten har upprättat i syfte 
att ge mottagaren tillgång till uppgifterna.  
 
Försvarsmakten ska underrätta Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) innan direktåtkomst 
medges en utländsk underrättelse- eller säkerhets-
tjänst. 

3 kap. 4 § försvarsdatala-
gen och 3 kap. 12 § för-
svarsdataförordningen 

C Must nej  

6.  om direktåtkomst för Kustbevakningen avseende 
personuppgifter som behandlas med stöd av 
2 kap. 2 § försvarsdatalagen och som rör sjöläges-
information som är sammanställd för civila behov 
3 kap. 6 § försvarsdataförordningen.  

3 kap. 6 § försvarsdata-
förordningen 

chefsjuristen 
 

nej  
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7.  om direktåtkomst för Försvarets materielverk till 
personuppgifter som behandlas med stöd av 
2 kap. 2 § försvarsdatalagen inom Försvarsmak-
tens materiel- och logistikförsörjning. 

3 kap. 7 § försvarsdata-
förordningen 

chefsjuristen 
 

nej   

8.  om direktåtkomst för Nationella operativa avdel-
ningen i Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt 
och Post- och telestyrelsen får medges direktåt-
komst till personuppgifter som behandlas med 
stöd av 2 kap. 2 § försvarsdatalagen inom ramen 
för Försvarsmaktens deltagande i Nationellt cy-
bersäkerhetscenter.  

3 kap. 8 § försvarsdata-
förordningen 

chefsjuristen 
 

nej  

9.  om direktåtkomst, i andra fall än som anges i 
3 kap. 6±8 §§ försvarsdataförordningen, till per-
sonuppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. 
2 § försvarsdatalagen och som avser Försvars-
maktens personal om det behövs för att genom-
föra nödvändig verksamhet som rör Sveriges för-
svar och säkerhet.  

3 kap. 9 § försvarsdata-
förordningen 

chefsjuristen 
 

nej  

10.  om direktåtkomst för Finlands försvarsmakt till 
personuppgifter som behandlas med stöd av 
2 kap. 2 § försvarsdatalagen om det behövs för 
planering, förberedelser och genomförande av 
stöd inom ramen för lagen (2020:782) om opera-
tivt militärt stöd. 

3 kap. 10 § försvarsdata-
förordningen 

chefsjuristen 
 

nej  

11.  om direktåtkomst för Säkerhetspolisen, Nationella 
operativa avdelningen i Polismyndigheten, Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, Kust-
bevakningen, Migrationsverket, Försvarets mate-
rielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och pröv-
ningsverk och Fortifikationsverket till personupp-
gifter som behandlas med stöd av 2 kap. 6 § 1 och 
2 försvarsdatalagen. 

3 kap. 13 § försvarsdata-
förordningen 

C Must nej  

12.  om direktåtkomst för Säkerhetspolisen till person-
uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. 6 § 5 
försvarsdatalagen. 

3 kap. 14 § försvarsdata-
förordningen 

C Must nej  
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13.  om direktåtkomst ± om det behövs för samarbetet 
mot säkerhetshotande verksamhet som riktas mot 
Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen ± för 
en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst, till 
personuppgifter som behandlas enligt  
2 kap. 6 § 1 och 2 försvarsdatalagen och som 
finns i en uppgiftssamling för säkerhetsskydds-
tjänst som Försvarsmakten har upprättat i syfte att 
ge mottagaren tillgång till uppgifterna. 
Försvarsmakten ska underrätta Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) innan direktåtkomst 
medges en utländsk underrättelse- eller säkerhets-
tjänst. 

3 kap. 5 § försvarsdatala-
gen och 3 kap. 15 § för-
svarsdataförordningen 

C Must nej  

14.  utse och till Integritetsskyddsmyndigheten anmäla 
dataskyddsombud. 

4 kap. 4 § försvarsdatala-
gen 

chefsjuristen 
 

nej  

15.  ingå personuppgiftsbiträdesavtal.   4 kap. 7 § försvarsdatala-
gen och 4 kap. 8 § för-
svarsdataförordningen 

den som har mandatet att 
ingå huvudavtalet/leve-
ransavtalet  

nej Av 7 kap. 25 § framgår att in-
gående av avtal eller överens-
kommelser ska föregås av be-
redning med chefsjuristen. 

16.  ingå personuppgiftsbiträdesöverenskommelser 
med andra myndigheter. 

4 kap. 7 § försvarsdatala-
gen och 4 kap. 8 § för-
svarsdataförordningen 

chef för respektive verk-
samhetsområde  

nej Av 7 kap. 25 § framgår att in-
gående av avtal eller överens-
kommelser ska föregås av be-
redning med chefsjuristen. 

17.  inte lämna information.  5 kap. 2 § försvarsdatala-
gen 

försvarsjurist nej  

18.  om registerutdrag, innefattande beslut att inte 
lämna ut vissa uppgifter om sekretess hindrar att 
dessa lämnas ut. 

5 kap. 3 och 4 §§ för-
svarsdatalagen 

försvarsjurist nej   

19.  om avslag av begäran att rätta, radera och be-
gränsa behandling av personuppgifter samt beslut 
att inte underrätta tredje part om sådana åtgärder. 

5 kap. 6 § försvarsdatala-
gen 

sektch FST JUR nej Begäran om rättelse, radering 
och begränsning av person-
uppgiftsbehandling får bevil-
jas av den sakenhet som an-
svarar för behandlingen av 
personuppgifter. Berörd sa-
kenhet ska stämma av begäran 
om rättelse, radering och be-
gränsning med FST JUR.   
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20.  företräda Försvarsmakten gentemot tillsynsmyn-
digheten.  

6 kap. försvarsdatalagen chefsjuristen nej Samråd ska ske med Must av-
seende personuppgiftsbehand-
lingar inom försvarsunderrät-
telseverksamheten och den 
militära säkerhetstjänsten.  

21.  överlämnande av skadeståndsärende till JK för 
handläggning.   
 

7 kap. 1 § försvarsdatala-
gen och 3 § förordningen 
(1995:1301) om hand-
läggning av skadestånds-
anspråk mot staten 

försvarsjurist 
 

nej Enligt 3 § förordningen 
(1995:1301) om handläggning 
av skadeståndsanspråk mot 
staten ska JK hantera sådana 
ersättningsanspråk.  

22.  yttrande över överklagande av Försvarsmaktens 
beslut enligt 5 kap. 2±3 §§ att inte lämna inform-
ation samt beslut enligt 5 kap. 6 §. 

7 kap. 2 § försvarsdatala-
gen 

sektch FST JUR nej  

23.  om Försvarsmaktens överklagande av tillsyns-
myndighetens föreläggande. 

7 kap. 3 § försvarsdatala-
gen 

chefsjuristen nej  

24.  inrätta uppgiftssamling för försvarsunderrättelse-
verksamhet. 

3 kap. 1±2 §§ försvarsda-
taförordningen 

C Must nej  

25.  inrätta uppgiftssamling för militär säkerhetstjänst. 3 kap. 3±4 §§ försvarsda-
taförordningen 

C Must nej  
C OPL 

26.  inrätta uppgiftssamling för signalkontroll.  3 kap. 5 § försvarsdata-
förordningen 

C Must nej  

27.  anmäla en ny personuppgiftsbehandling eller änd-
ring av befintlig personuppgiftsbehandling till 
Försvarsmaktens förteckning. 
 

4 kap. 2 § försvarsdata-
förordningen 

den som ansvarar för det 
aktuella it-systemet 
/tjänsten 

nej  

 EU:s allmänna dataskyddsförordning och patientdatalagen (2008:355) som tillämpas vid Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård  
28.  överföra personuppgifter till en mottagare utom-

lands. 
Art. 44±49 dataskydds-
förordningen  

respektive chef inom sitt 
verksamhetsansvar 

nej  

29.  utse och till Integritetsskyddsmyndigheten anmäla 
dataskyddsombud. 

Art. 37 dataskyddsför-
ordningen  

chefsjuristen nej  

30.  ingå personuppgiftsbiträdesavtal.   Art 28 dataskyddsförord-
ningen  

den som har mandatet att 
ingå huvudavtalet/leve-
ransavtalet   

nej Efter samråd med FST JUR.  
 

31.  ingå personuppgiftsbiträdesöverenskommelser 
med andra myndigheter. 

Art. 28 dataskyddsför-
ordningen 

chef för respektive verk-
samhetsområde 

nej  

32.  inte lämna information.  Art. 13 och 14 data-
skyddsförordningen samt 

försvarsjurist nej  
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8 kap. 6 § patientdatala-
gen  

33.  om rätt till tillgång.  Art. 15 dataskyddsför-
ordningen 
  

försvarsjurist nej avseende uppgifter som be-
handlas i våra journalsystem. 

34.  om avslag av begäran att rätta, radera och be-
gränsa behandling av personuppgifter.  

Art. 16±18 dataskydds-
förordningen  

sektch FST JUR nej Begäran om rättelse, radering 
och begränsning av person-
uppgiftsbehandling får bevil-
jas av den sakenhet som an-
svarar för behandlingen av 
personuppgifter. Berörd sa-
kenhet ska stämma av begäran 
om rättelse, radering och be-
gränsning med FST JUR.   

35.  inte underrätta tredje part om rättelse, radering 
och begränsning.  

Art. 19 dataskyddsför-
ordningen  

sektch FST JUR nej  

36.  inte lämna ut uppgifter inom ramen för rätten till 
dataportabilitet.  

Art. 20 dataskyddsför-
ordningen  

sektch FST JUR nej  

37.  inte upphöra med personuppgiftsbehandling efter 
att den registrerade invänt mot behandlingen.  

Art. 21.1 dataskyddsför-
ordningen  

sektch FST JUR nej  

38.  anmäla en personuppgiftsincident.  Art. 33 dataskyddsför-
ordningen 

sektch FST JUR nej  

39.  informera om en personuppgiftsincident. Art. 34 dataskyddsför-
ordningen 

sektch FST JUR nej  

40.  företräda Försvarsmakten gentemot tillsynsmyn-
digheten.  

Art. 57 och 58 data-
skyddsförordningen  

sektch FST JUR nej  

41.  om överlämnande av skadeståndsärende till JK 
för handläggning.   
 

Art. 82 dataskyddsför-
ordningen och 3 § för-
ordningen (1995:1301) 
om handläggning av ska-
deståndsanspråk mot sta-
ten 

försvarsjurist nej Enligt 3 § förordningen 
(1995:1301) om handläggning 
av skadeståndsanspråk mot 
staten ska JK hantera sådana 
ersättningsanspråk.  

42.  yttrande över överklagande av Försvarsmaktens 
beslut enligt artiklarna 15±21.1 dataskyddsförord-
ningen.  

7 kap. 2 § lagen 
(2018:218) med kom-
pletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsför-
ordning (dataskyddsla-
gen) 

sektch FST JUR nej  
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43.  om Försvarsmaktens överklagande av tillsyns-
myndighetens föreläggande. 

7 kap. 3 § dataskyddsla-
gen  

chefsjuristen nej  

44.  anmäla en ny personuppgiftsbehandling eller  
ändring av befintlig personuppgiftsbehandling till 
Försvarsmaktens förteckning. 
 

Art. 30 dataskyddsför-
ordningen 

den som ansvarar för det 
aktuella it-systemet / 
tjänsten 

nej  

 

2.8. Miljö- och klimatrapportering 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 

1.  rapportera miljöarbete till Naturvårdsverket. 5 § andra stycket FST STÖD INFRA 
sektch Miljö och hållbar-
het 

nej Samråda om vilken rapporte-
ring som behövs. Förorenade 
områden enligt deras mall till 
Naturvårdsverket. 

2.  årligen redovisa medverkan i beredningen av 
ärenden rörande vind- och vågkraft samt åtgär-
der myndigheten vidtagit till Regerings-
kansliet/Försvarsdepartementet.  

5 b § C FST ja  

3.  om flerårsplan för att avhjälpa föroreningsska-
dor inkl PFAS. 

5 a § C FST C FST GEN Ska redovisas till FIHM 

4.  samråda med Fortifikationsverket innan beslut 
om avhjälpande. 

5 a § C MPE nej  

 Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) 
5.  lämna uppgifter till Naturvårdsverket om för-

brukad mängd motorbränsle inom Försvarsmak-
ten. 

13 § C FST STÖD INFRA FST STÖD INFRA 
sektch Miljö och håll-
barhet 

 

 

3.Folkrätt och internationellt samarbete m.m. 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Hemställan till regeringen m.m.  

1.  hemställa till regeringen om medgivande att göra 
beställningar för de materielärenden som anges i 

 C FST C FST GEN Samråd med chefsjuristen 
krävs. 
 



171 

 

 

Försvarsmaktens investeringsplan för samhällsin-
vesteringar och verksamhetsinvesteringar. 

 Förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet 
2.  lämna underrättelse till svensk försvarsattaché i 

besökslandet. 
4 §  C Must sektch  

 Förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets område 
3.  ansöka hos Regeringskansliet för utländsk med-

borgares besök, tjänstgöring och utbildning vid 
Försvarsmakten. 

1±3 §§ C FST FM utbildningschef  

 Förordningen (1996:930) om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands 
4.  ansöka om tillstånd hos regeringen för örlogsbe-

sök i utländsk hamn. 
1 §  C OPL J3 Tillstånd nej  

5.  ansöka om tillstånd hos vederbörande myndighet i 
landet för att beväpnad personal ska få gå i land 
under örlogsbesök utomlands. 

3 §  handläggare vid OPL J3 
Tillstånd 

nej  

6.  ansöka om tillstånd hos regeringen för flygning 
utomlands med militärt luftfartyg. 

5 § C OPL J3 Tillstånd nej  

 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 

1.  lämna redovisning eller underlag till Utrikesde-
partementet och till Försvarsdepartementet. 

4 ±11, 13, 15±19, 22±
30 §§ 

C FST försvarsgrens-
chef/motsv. 
 

 

2.  om vilka utländska inbjudningar från annan stat 
till ett besök som ska accepteras samt utse obser-
vatörer och anmäla dessa till Försvarsdepartemen-
tet. 

12 § C FST försvarsgrens-
chef/motsv. 

Anmälan ska ske senast 30 da-
gar före observationen. 

3.  om vilka utländska inbjudningar till observation 
av utländska militära aktiviteter som ska accepte-
ras samt utse observatörer och anmäla dessa till 
Försvarsdepartementet. 

20 § C FST försvarsgrens-
chef/motsv. 

Anmälan ska ske senast 30 da-
gar före observationen. 

4.  lämna förslag på tidpunkt om utländska besök i 
Sverige, göra anmälan och lämna underlag för in-
bjudan till Utrikesdepartementet och Försvarsde-
partementet. 

13 § C FST försvarsgrens-
chef/motsv. 
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5.  lämna underlag till årskalender och uppgifter om 
aktiviteter som planeras  till Utrikesdepartementet 
och Försvarsdepartementet. 

16 § C FST försvarsgrens-
chef/motsv. 

Senast den 1 november varje 
år. 

6.  förbjuda utländsk observationsflygning i Sverige. 32 § C OPL nej  
7.  Ingår samarbetsavtal med stat inom fördraget om 

observationsflygning (Open Skies) avseende de-
lade kvot- och övningsflygningar.  
 

 C OPL J9 nej Utgår ifrån årligt regeringsbe-
slut. 

 Förordningen (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) 
samt om deras förstöring 

8.  vid behov bistå annan myndighet vid inspekt-
ionen.  

2 § andra stycket arméchefen nej  

9.  lämna underlag till regeringen.  3 §  arméchefen nej  
10.  lämna rapport till regeringen efter avslutad in-

spektion. 
5 § arméchefen nej  

11.  årligen redovisa information till regeringen. 7 §  arméchefen nej Samråd med andra myndig-
heter vars verksamhet kan be-
röras ska ske innan redovis-
ningen ges in. 

 Förordningen (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt 
12.  anmäla vapenprojekt till delegationen. 13 § MOAC MOA  

 Förordningen (2000:1222) om internationellt Tullsamarbete 
13.  lämna samråd till Tullverket eller annan behörig 

svensk myndighet i fråga om samtycke till grän-
söverskridande övervakning eller gränsöverskri-
dande förföljande. 

4 § andra stycket  C OPL försvarsgrenschef Om de utländska tjänstemän-
nen använder statsfartyg eller 
statsluftfartyg. 

 Förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete 
14.  yttrande efter begäran om samråd från Polismyn-

digheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen 
i fråga om samtycke till gränsöverskridande över-
vakning om de utländska tjänstemännen använder 
statsfartyg eller statsluftfartyg. 

2 kap. 1 § andra stycket C OPL ja  

15.  yttrande efter begäran om samråd från Polismyn-
digheten eller Säkerhetspolisen avseende  över-
enskommelse om utländska tjänstemän ska an-
vända statsfartyg eller statsluftfartyg. 

4 kap. 7 §  C OPL ja  



173 

 

 

16.  yttrande efter begäran om samråd från Polismyn-
digheten eller Säkerhetspolisen avseende överens-
kommelse om norska tjänstemän ska använda 
statsfartyg eller statsluftfartyg. 

4 a kap. 4 § C OPL ja  

 

4.Tillträde och territoriell integritet m.m.   
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Tillträdesförordningen (1992:118) och Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFN-förordningarna (FFS 2013:3) 

1.  meddela tillstånd för tillträde till svenskt territo-
rium.  

5 § förordningen 
8 § första stycket FFS 
2013:3  

C OPL  Som lägst till vaktha-
vandeorganisation 
vid OPL J3 

 

2.  meddela tillstånd att göra uppehåll när det gäller 
fartyg enligt 5 § tillträdesförordningen. 

8 § förordningen C OPL Som lägst till vaktha-
vandeorganisation 
vid OPL J3 

 

3.  meddela tillstånd för övningar som sker inom ra-
men för internationell militär test-, utbildnings-
och övningsverksamhet. 

10 § andra stycket för-
ordningen 

C OPL Som lägst till vaktha-
vandeorganisation 
vid OPL J3 

 

4.  yttranden över remisser från Regeringskansliet i 
ärenden enligt 6 § tillträdesförordningen. 

8 § andra stycket FFS 
2013:3 

C OPL Som lägst till vaktha-
vandeorganisation 
vid OPL J3 

 

5.  utfärda närmare bestämmanden för tillträde till 
svenskt territorium efter regeringens bemyndi-
gande.  

8 § tredje stycket FFS 
2013:3 

C OPL Som lägst till vaktha-
vandeorganisation 
vid OPL J3 

 

6.  yttra sig över föreskrifter från Polismyndigheten, 
Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tull-
verket avseende rapporteringen enligt 27 § för-
ordningen till Försvarsmakten. 

28 § förordningen sektch FST JUR nej  

7.  företräda Försvarsmakten vid överklagat beslut 
om tillträde till svenskt territorium m.m.   

29 § förordningen sektch FST JUR  nej   
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5. Stöd till samhället 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

1.  om medverkan i räddningstjänst eller sanering ef-
ter utsläpp av radioaktiva ämnen. 

6 kap. 7 § lagen C OPL J3 vakthavande operat-
ionsledare vid OPL 
J3 

Med resurser avdelade i FMO.  

C MR J3 
inom eget ansvarsområde 

vakthavande operat-
ionsledare/motsv 

Med resurser avdelade i FMO. 

C P18 
inom eget ansvarsområde 

vakthavande operat-
ionsledare/motsv 

Med resurser avdelade i FMO. 

2.  tillstånd för andra än militära luftfartyg att med-
verka vid flygräddningstjänst i restriktionsområde 
samt villkor för sådan medverkan. 
 

4 kap. 6 § förordningen flygvapenchefen ja  

3.  att ta hemvärnspersonal i anspråk för räddnings-
tjänst.  
  

18 § FFS 2010:2  C MR  ja  

den som är lägst hem-
värnskompanichef om C 
MR beslut inte kan av-
vaktas 
 

nej 

 Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 

4.  om att lämna stöd enligt 3±6 §§ förordningen.  13 § första stycket C HKV vakthavande operat-
ionsledare vid OPL 
J3 

Beredning ska ske med FST 
JUR innan beslut fattas om 
inte sakens brådskande natur 
hindrar det. 
 
När beredning inte kan ske ska 
FST JUR informeras om be-
slutet i efterhand 

C OPL J3 

5.  om stöd som endast avser utrustning eller tjänster 
av mindre omfattning. 

13 § andra stycket  C OrgE nej  

6.  göra anmälan om beslutsavsikt att låna ut materiel 
till utlandet till Regeringskansliet (Försvarsdepar-
tementet).  

14 §  C HKV ja  Anmälan ska göras tio veckor 
före den dag då beslut i saken 
är avsett att fattas. 
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7.  efter begäran delta i övningar för att förbereda 
stöd till civil verksamhet.  

15 § andra stycket C HKV C OPL  

8.  som villkor för stöd bestämma att försäkring ska 
tecknas för statens egendom. 

17 § den som fattar beslut om 
stödet 

nej Gäller stöd som lämnas till 
kommuner, regioner och en-
skilda. 

 Förordningen (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter  
9.  om att lämna stöd till polisen med helikopter-

transporter.  
2 § och 5 §§  C OPL J3 

 
vakthavande operat-
ionsledare vid OPL 
J3 

Begäran får avslås om det fö-
religger synnerliga skäl för an-
nan användning av helikopter-
resursen 

FvC 

10.  begära/besluta om samövning med Polismyndig-
heten. 

6 §     

 Lagen (2006:343) och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 
11.  om att lämna stöd till polisen. 2 § lagen 

2 § andra stycket förord-
ningen 

överbefälhavaren ja  

12.  om att delta i övningar med Polismyndigheten el-
ler Säkerhetspolisen. 

3 § lagen överbefälhavaren ja  

 

6.Försvarsunderrättelseverksamhet 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet  

1.  om närmare inriktning av försvarsunderrättelse-
verksamheten. 

1 § andra stycket  
2 § förordningen 
(2000:131) om försvars-
underrättelseverksamhet 
samt 4 § lagen 
(2008:717) om signals-
paning i försvarsunder-
rättelseverksamhet 

C Must nej   

2.  rapportera underrättelser till berörda myndigheter. 2 § C UNDK till befattning mot-
svarande Must OPL 
UND 
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3.  etablera och upprätthålla samarbete i underrättel-
sefrågor med andra länder och internationella or-
ganisationer.  

3 §  
3 § förordningen om  för-
svarsunderrättelseverk-
samhet 

C Must ja under förutsättning att syftet 
med samarbetet är att tjäna 
den svenska statsledningen 
och det svenska totalförsvaret. 
De uppgifter som lämnas får 
inte vara till skada för svenska 
intressen. 

4.  lämna stöd till andra myndigheters brottsbekäm-
pande och brottsförebyggande verksamhet. 

4 § andra stycket  C Must nej  

 Förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet 
5.  anmäla frågor om att etablera och upprätthålla så-

dant samarbete som avses i 3 § förordningen om 
försvarsunderrättelseverksamhet samt informera 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om 
viktiga frågor som uppkommer i arbetet. 
 

4 § första och andra 
stycket  

C Must ja  

6.  informera Regeringskansliet (Försvarsdeparte-
mentet). 
 

4 § tredje och fjärde 
stycket  

C Must ja  

7.  informera Statens inspektion för försvarsunderrät-
telseverksamheten om bl.a. principer som tilläm-
pas för samarbete i underrättelsefrågor med andra 
länder och internationella organisationer samt 
med vilka länder och organisationer sådant samar-
bete sker. 
 

6 § första och andra 
stycket 

C Must ja Om informationen inte kunnat 
lämnas ska frågan utan dröjs-
mål anmälas för inspektionen 

8.  lämna den delen av årsredovisningen och budget-
underlaget som rör Försvarsunderrättelseverksam-
heten till inspektionen. 
 

6 § tredje stycket C Must ja  

9.  samråda med Regeringskansliet (Försvarsdeparte-
mentet) innan annan än regeringen eller informat-
ionsberättigad totalförsvarsmyndighet orienteras i 
underrättelsefrågor. 
 

 C Must ja  

10.  upprätta årlig översikt som allmänheten kan ta del 
av över försvarsunderrättelseverksamheten. 

8 § C Must nej Lämnas in till Regerings-
kansliet (Försvarsdepartemen-
tet) samtidigt med årsredovis-
ningen. 
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 Förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt (FRA) 
11.  begära biträde från FRA vid värdering, utveckl-

ing, anskaffning och drift av signalspaningssy-
stem. 
 

3 §  C FG C OrgE  

 Förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
12.  lämna Statens inspektion för försvarsunderrättel-

severksamheten de upplysningar och det biträde 
som behövs för dess verksamhet. 

6 § C Must ja  

13.  omhänderta de synpunkter och förslag till åtgär-
der som föranleds av kontrollverksamheten. 

 C Must ja  

 Lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter 
14.  om kvalificerad skyddsidentitet, om ändringar el-

ler förordna att beslutet inte längre ska gälla. 
5 § och 9 § första stycket   
17 § FM instruktion 

Försvarsmaktens nämnd 
för kvalificerade skydds-
identiteter 

nej  

15.  i brådskande fall i ärenden om kvalificerad 
skyddsidentitet. 

19 § andra stycket FM 
instruktion 

ordföranden i nämnden nej  

16.  Ansöka om kvalificerad skyddsidentitet och an-
mäla när det finns grund att ända eller upphäva ett 
beslut. 

6 § och 9 § andra stycket  Den enhet där han eller 
hon är verksam (anställ-
ningsenheten). 

nej  

 

7.Militär säkerhetstjänst 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (2001:1266) med instruktion för Försvarsmakten 

1.  anmäla frågor om att etablera och upprätthålla 
samarbete med andra internationella organisat-
ioner och informera om viktiga frågor till Rege-
ringskansliet (Fö). 

6 § första stycket C Must ja  

2.  lämna information om den militära säkerhetstjäns-
tens inriktning i övrigt, bedrivande i stort och om 
viktiga händelser till Regeringskansliet (Fö). 

6 § andra stycket C Must  Ja  

3.  lämna översikt över den militära säkerhetstjäns-
tens verksamhet under föregående år till Rege-
ringskansliet (Fö). 
 
 

6 § tredje stycket C Must nej Samtidigt med årsredovis-
ningen och hållas tillgänglig 
för allmänheten 
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 Försvarsmaktens interna bestämmelser (2020:4) om säkerhetsskydd 
4.  att säkerhetsrapporter som rör en organisationsen-

hets säkerhetsorganisation ska rapporteras på an-
nat sätt. 

8 kap. 1 § andra stycket  C Must SÄKK nej  

 

7.1.Säkerhetsskyddstjänst 

 Grundläggande bestämmelser 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Säkerhetsskyddslagen (2018:585)  

1.  Försvarsmaktens säkerhetsskyddsanalys.  2 kap. 1 § första 
stycket lagen  
2 kap. 1 § säkerhets-
skyddsförordningen 
(2021:995) 

överbefälhavaren nej  

 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
2.  Försvarsmaktens säkerhetsskyddsplan.  2 kap. 1 § andra stycket överbefälhavaren nej  
3.  skyndsamt anmäla säkerhetshotande händelser 

och verksamhet till SÄPO. 
2 kap. 4 § första 
stycket p. 2±3  

C Must SÄKK nej  

 Försvarsmaktens föreskrifter (2019:2) om säkerhetsskydd 
4.  Försvarsmaktens dimensionerande hotbeskriv-

ning.  
2 kap. 3 §  C Must nej  

 Försvarsmaktens interna bestämmelser (2020:4) om säkerhetsskydd  
5.  om avvikelser från FFS (2019:2) om säker-

hetsskydd och FIB (2020:4) om säkerhets-
skydd, om det är oundgängligen  
nödvändigt för verksamheten. 

1 kap. 9 § C OPL ja Inom en uppkommen nationell 
militär insats i fråga om verk-
samhet som syftar till häv-
dande av Sveriges suveränitet 
och territoriella  
integritet. 
 
Beslut ska, om möjligt, före-
gås av samråd med C Must 
SÄKK. 
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Har samråd inte skett ska C 
Must SÄKK snarast underrät-
tas om beslutet. 

6.  om avvikelser från (FFS (2019:2) om säker-
hetsskydd och FIB (2020:4) om säkerhets-
skydd, om det är oundgängligen nödvändigt 
för verksamheten. 

1 kap. 11 § chefen för en kontingent 
i en internationell militär 
insats 

nej I fråga om verksamhet utanför 
Sverige.  
 
Beslut ska, om möjligt, före-
gås av samråd med C Must 
SÄKK 
 
Finns även i 15 kap. 2 § FIB 
(2017:8) om it-säkerhet 

7.  
 

säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskydds-
plan för egen enhet. 
 
 

2 kap. 2 § tredje 
stycket 

C OrgE nej  
krigsförbandschef nej  
C FST 
C Must 
C OPL 

nej  

8.  särskild säkerhetsskyddsanalys och särskild 
säkerhetsskyddsplan för övning, ett projekt el-
ler en verksamhet om behov av säkerhets-
skydd inte har utretts i en säkerhetsskyddsana-
lys. 

2 kap. 3 § chef som ansvarar för 
övningen, projektet eller  
verksamheten 

nej  

9.  anmäla säkerhetsskyddsavtal till Säkerhetspo-
lisen. 

7 kap. 2 §  C Must SÄKK nej  

 
7.2.Informationssäkerhet inom säkerhetsskydd 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 

1.  lämna Försvarsmaktens samråd enligt vid 
andra myndigheters driftsättande av informat-
ionssystem samt underrätta tillsynsmyndighet 
att samråd skett. 

3 kap. 2 § första och 
tredje stycket  
4 kap. 9 § FFS 2019:2 
 

C Must nej  

 Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd  
2.  om rutiner för ändring respektive borttagning 

av märkning av säkerhetsskyddsklass inkl. 
vem som beslutar om ändring respektive bort-
tagning. 

3 kap. 9 § C Must SÄKK ja  
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3.  om i vilken omfattning säkerhetsskyddsklassi-
ficerade handlingar och lagringsmedier som är 
placerade i säkerhetsskyddsklassen konfidenti-
ell eller högre får medföras från myndighetens 
lokaler eller områden. 

3 kap. 20 § C Must SÄKK ja Beslutet ska dokumenteras. 

4.  granska och godkänna att skyddsåtgärder i och 
kring informationssystem uppfyller de säker-
hetskrav som har identifierats i den särskilda 
säkerhetsskyddsbedömningen för systemet, 
och att åtgärderna som beskrivs i 4 kap. 15±
27 §§ (FFS (2019:2) har implementerats och 
ger avsedd förmåga. 

4 kap. 6 § 
 

C Must SÄKK ja Informationssystem får inte 
godkännas från säkerhetssyn-
punkt (ackrediteras) innan åt-
gärderna enligt 4 kap. 6 § har 
godkänts. 
 

 Försvarsmaktens interna bestämmelser (2017:8) om it-säkerhet 
5.  it-säkerhetsplan som innehåller de it-säker-

hetsåtgärder som ska vidtas inom organisat-
ionsenheten. 

1 kap. 7 § C OrgE nej  

6.  att it-säkerhetsrapportering ska rapporteras på 
annat sätt. 

2 kap. 1 § tredje 
stycket 

C Must nej  

7.  vilka åtgärder som krävs för att lagringsme-
dium ska få återanvändas. 

4 kap. 2 § C Must SÄKK nej  

8.  krav på åtgärder för förstöring av lagringsme-
dium. 

4 kap. 3 § C Must SÄKK nej  

9.  vem som är it-säkerhetsansvarig för it-system 
och it-tjänster. 

5 kap 1 § MOAC ja  

10.  om behörighet att använda eller ta del av upp-
gifter i ett it-system. 

8 kap. 2 § C OrgE ja  

11.  om central ackreditering för it-system och it-
tjänster. 

13 kap 3 § 
3 kap. 3 § säkerhets-
skyddsförordningen 

FM CIO ja  
 

12.  avge yttrande avseende säkerheten i system. 13 kap. 4 §  C Must SÄKK 
 

ja  
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FM CIO för system som 
inte behandlar säkerhets-
skyddsklassificerade 
uppgifter 

TC Led 

13.  om lokal ackreditering för it-system och it-
tjänster. 

13 kap 5 § C OrgE nej Lokal ackreditering får inte 
ske innan central ackreditering 
skett. I det centrala ackredite-
ringsbeslutet ska det framgå 
om systemet behöver ackredi-
teras lokalt. 

14.  om undantag från interna bestämmelser om it-
säkerhet. 

16 kap. 1 § C Must ja  

 Försvarsmaktens interna bestämmelser (2020:4) om säkerhetsskydd 
15.  bestämmelser om medförande av säkerhets-

skyddsklassificerade handlingar och lagrings-
medier i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell 
eller högre. 

3 kap. 3 § tredje 
stycket  

C Must SÄKK ja  

16.  bestämmelser om gemensam användning av 
fysiska säkerhetsskyddsklassificerade hand-
lingar och lagringsmedier.  

3 kap. 4 § andra stycket  C Must SÄKK   

17.  om gemensam användning av fysiska säker-
hetsskyddsklassificerade handlingar och lag-
ringsmedier. 

3 kap. 4 § första 
stycket  

C OrgE ja Beslut får endast ske om det 
finns ett oundgängligt behov 

18.  att godkänna distributör för försändelser med 
säkerhetskyddsklassificerade handlingar och 
lagringsmedier i säkerhetsskyddsklassen kon-
fidentiell eller högre. 

3 kap. 6 § andra stycket  C Must SÄKK ja  

 Övrigt 
19.  om krav på skyddsåtgärder i och kring inform-

ationssystem som krävs för användning av sy-
stem i Försvarsmakten. 

 C Must nej  
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7.3.Fysisk säkerhet inom säkerhetsskydd 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2019:6) 

1.  om vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid 
larm från områden, byggnader och andra an-
läggningar eller objekt där säkerhetskänslig 
verksamhet bedrivs. 

5 kap. 6 § 
4 kap. 5 § andra 
stycket FIB 2020:4 

C OrgE ja Beslutet ska dokumenteras 

 Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd (FIB 2020:4) 
2.  om bestämmelser om den fysiska säkerheten 

för områden, byggnader och andra anlägg-
ningar eller objekt vid en organisationsenhet. 

4 kap. 1 § andra 
stycket 
5 kap 2 § FFS 2019:2 

C OrgE ja  
C FST 
 

C FST  GEN För områden, byggnader och 
andra anläggningar eller ob-
jekt som disponeras gemen-
samt av två eller flera organi-
sationsenheter 

3.  om tillträde till områden, byggnader och 
andra anläggningar eller objekt vid organisat-
ionsenheten. 

4 kap. 2 § första 
stycket 

C OrgE ja Rollen benämns tillträdesans-
varig chef 

Must SÄKC vid Must nej  
4.  om vilken/vilka C OrgE som ska vara  tillträ-

desansvarig chef för områden, byggnader och 
andra anläggningar eller objekt som dispone-
ras gemensamt av två eller flera organisat-
ionsenheter. 

4 kap. 2 § andra 
stycket 

försvarsgrenschef/motsv. 
 

ja  

5.  lämna tillstånd innan ett beslut om att ge en 
utländsk medborgare tillträde. 

4 kap. 3 § första 
stycket 

C OPL ja Ett sådant tillstånd behövs inte 
i fråga om verksamhet som 
1. anges i lagen (2000:130) 
om försvarsunderrättelseverk-
samhet, eller  
2. avser militär säkerhetstjänst 
vid den militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten i Hög-
kvarteret 

6.  att områden, byggnader och andra anlägg-
ningar eller objekt ska vara en administrativ 
zon och en säkerhetszon. 

4 kap. 4 § andra 
stycket 

tillträdesansvarig chef nej  

7.  om undantag från att en nyckel, ett kort eller 
en kod får innehas endast av den som har an-
svaret. 

4 kap. 6 § andra 
stycket 

C OrgE ja  
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8.  att personalen under kortare tid får lämna sä-
kerhetsskyddsklassificerade handlingar och 
lagringsmedia framme i ett låst arbetsrum vid 
egen organisationsenhet. 

4 kap. 8 § andra 
stycket 

C OrgE ja  

9.  om vilka utrymmen som är godkända för re-
gelbunden muntlig delgivning av säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter som är place-
rade i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller 
högre. 

4 kap. 9 § andra 
stycket 

C OrgE ja  

10.  om avvikelser om att säkerhetskänslig mate-
riel ska förvaras i ett förvaringsutrymme som 
uppfyller de krav som gäller för skyddsnivå 
1±4 enligt bilaga 1 till FFS (2019:2) om sä-
kerhetsskydd. 

4 kap. 10 § andra 
stycket 

C OrgE nej Beslut får endast fattas under 
förutsättning att motsvarande 
skydd kan upprätthållas 

11.  om hur transporter av säkerhetsskyddsklassi-
ficerade handlingar och lagringsmedier samt 
transporter av säkerhetskänslig materiel ska 
genomföras. 

4 kap. 11 § andra 
stycket 

C Must SÄKK nej  

12.  om avvikelser från krav på kontroll och förva-
ring av säkerhetsskyddsklassificerade hand-
lingar som anges i 15±17 §§ FFS (2019:2) om 
säkerhetsskydd. 

4 kap. 12 § andra 
stycket 

C OrgE nej Beslut får endast fattas om un-
der förutsättning att motsva-
rande skydd kan upprätthållas. 
 

13.  om avvikelser från skydd av it-utrymmen som 
anges i 21±22 och 24 §§ FFS (2019:2) om sä-
kerhetsskydd. 

4 kap. 13 § andra 
stycket 

C OrgE nej Beslut får endast fattas om un-
der förutsättning att motsva-
rande skydd kan upprätthållas. 

 

7.4.Personalsäkerhet inom säkerhetsskydd 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Säkerhetsskyddslagen (2018:585)  

1.  om vilka anställningar och annat deltagande i 
säkerhetskänslig verksamhet som ska placeras 
i säkerhetsklass 2. 

3 kap. 7 § 
5 kap. 3 § FIB 2020:4  

C Must SÄKK ja  

2.  om vilka anställningar och annat deltagande i 
säkerhetskänslig verksamhet som ska placeras 
i säkerhetsklass 3. 
 

3 kap. 8 § 
5 kap. 3 § FIB 2020:4  

C Must SÄKK ja  
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 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
3.  att begära hos regeringen att anställning eller 

annat deltagande placeras i säkerhetsklass 1. 
5 kap. 6 § 
5 kap. 4 § FIB 2020:4  

C Must SÄKK ja  

4.  ansöka om registerkontroll hos regeringen el-
ler Säkerhetspolisen enligt 5 kap. 12 och 14 §§ 
säkerhetsskyddsförordningen.  

5 kap. 12 och 14 §§ 
5 kap. 18 § 1±4 FIB 
2020:4  

C Must SÄKK ja  

 Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2020:4) om säkerhetsskydd 
5.  bestämmelser om hur analys av anställningar 

och annat deltagande i säkerhetskänslig verk-
samhet (befattningsanalys) ska genomföras. 

5 kap. 1 § tredje 
stycket  

C Must SÄKK ja  

6.  om i vilka fall det ska ingå psykologisk per-
sonbedömning i säkerhetsprövningar enligt 
5 kap. 8 § FIB 2020:4. 

5 kap. 9 §  C Must SÄKK ja  

7.  om vilka som får genomföra grundutredning 
och uppföljning samt vilka personer som i öv-
rigt är behöriga att ta del av uppgifter som  
förekommer i ärenden om säkerhetsprövning. 

5 kap. 11 § andra 
stycket p.1±2  

C OrgE ja  

8.  om att avsluta säkerhetsprövning. 5 kap. 12 §  C OrgE ja  
C Must SÄKK avseende 
säkerhetsprövningar i  
5 kap. 8 § FIB 2020:4 

ja 

9.  att i ett enskilt fall att ta över ansvaret för 
grundutredning och uppföljning. 

5 kap. 13 §  C Must SÄKK ja  

10.  om den som säkerhetsprövningen gäller upp-
fyller kraven för en godkänd säkerhetspröv-
ning. 

5 kap. 14 §  C Must SÄKK ja Ett beslut får förenas med vill-
kor. 

11.  om omprövning av godkänd säkerhetspröv-
ning om den prövningen gäller inte längre 
uppfyller kraven för godkännandet. 

5 kap. 15 § C Must SÄKK ja Ett beslut får förenas med vill-
kor. 

12.  bestämmelser om utbildning i säkerhetspröv-
ning. 

5 kap. 20 §  C Must SÄKK ja  
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7.5.Kontroll av Försvarsmaktens säkerhetsskydd 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:2) om säkerhetsskydd  

1.  protokoll efter kontroll av säkerhetsskyddet 
inom Försvarsmakten. 

9 kap. 1 § C Must SÄKK nej  

2.  plan för kontroll av Försvarsmaktens säker-
hetsskydd. 

9 kap. 3 § C Must nej  

 

7.6.Signalskyddstjänst 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) om signalskyddstjänsten 

1.  att godkänna ett signalskyddssystem innan 
det tas i drift.  

9 § C Must SÄKK ja   

2.  om utförande av signalkontroll. 26 § C Must SÄKK  nej  
C OPL J2 

3.  att vara nyckelansvarig för centralt tilldelade 
kryptonyckelserier för insatta krigsförband. 

30 § C OPL OPL C J6 
 

4.  avveckling av signalskyddsmateriel. 34 § C FST STÖD ja Efter samråd med C Must. 
 

8.Tillsyn m.m. samt informationssäkerhet inom säkerhetsskydd 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

1.  Försvarsmaktens årliga plan för tillsyn av sä-
kerhetsskyddet.  

 C Must nej  

2.  samråda innan förfarande inleds. 4 kap. 9 §  C Must SÄKK nej  

3.  att förelägga verksamhetstutövaren att vidta 
åtgärder. 

4 kap. 9 § andra stycket C Must SÄKK nej  

4.  inleda samråd om verksamhetsutövaren inte 
samråder trots att det finns en skyldighet att 
göra det. 

4 kap. 10 §  C Must SÄKK nej  

5.  om förbud. 4 kap. 11 § C Must nej  
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6.  om de förelägganden mot verksamhetsutövare 
eller andra aktören i förfarandet som behövs 
för att förhindra skada för Sveriges säkerhet 
samt förena föreläggandet med vite. 

4 kap. 12 §  C Must SÄKK nej Beslut om föreläggande ska be-
redas med chefsjuristen om fö-
reläggandet ska förenas med 
vite och riktas mot en annan 
verksamhetsutövare än För-
svarsmakten. 

7.  samråda om lämplighetsprövningen enligt  
14 § säkerhetsskyddslagen leder till bedöm-
ningen att överlåtelsen inte är olämplig ur sä-
kerhetssynpunkt. 

4 kap. 15 § första 
stycket 

C Must SÄKK nej  

8.  att förelägga verksamhetstutövaren att vidta 
åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter. 

4 kap. 15 § andra 
stycket 

C Must SÄKK nej  

9.  inleda samråd om överlåtaren inte samråder 
trots att det finns en skyldighet att göra det. 

4 kap. 16 § C Must SÄKK nej  

10.  om förbud. 4 kap. 17 § C Must nej  

11.  om förbud i efterhand. 4 kap. 18 § C Must nej  

12.  om de förelägganden mot överlåtaren och för-
värvaren i som behövs för att förhindra skada 
för Sveriges säkerhet samt förena föreläggan-
det med vite. 

4 kap. 19 § C Must SÄKK nej Beslut om föreläggande ska be-
redas med chefsjuristen om fö-
reläggandet ska förenas med 
vite och riktas mot en annan än 
Försvarsmakten. 

13.  efter begäran tillhandahålla den information 
som behövs för tillsynen. 

6 kap. 2 § den som står under till-
syn 

  

14.  ge tillträde till områden, lokaler och andra ut-
rymmen i den omfattning det behövs för till-
synen. 

6 kap. 3 § den som står under till-
syn 

  

15.  om föreläggande att tillhandahålla information 
och om att ge tillträde till områden m.m. samt 
förena föreläggandet med vite. 

6 kap. 4 § C Must kontorschef vid Must Beslut om föreläggande förenat 
med vite riktat mot annan verk-
samhetsutövare än Försvars-
makten ska beredas med 
chefsjuristen. 

16.  begära om handräckning av Kronofogdemyn-
digheten.  

6 kap. 5 §  C Must kontorschef vid Must  

17.  om föreläggande att en verksamhetsutövare 
ska vidta åtgärder samt förena föreläggandet 
med vite. 

6 kap. 6 § C Must kontorschef vid Must Beslut om föreläggande förenat 
med vite riktat mot annan  
verksamhetsutövare än För-
svarsmakten ska beredas med 
chefsjuristen. 
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18.  att ta ut sanktionsavgift av verksamhetsutö-
vare eller av en aktie- eller andelsägare. 

7 kap. 1 och 2 §§ C Must nej Beslut om att ta ut sanktionsav-
gift ska beredas med chefsjuris-
ten om avgift ska tas ut av an-
nan verksamhetsutövare än För-
svarsmakten eller av en aktie- 
eller andelsägare. 

 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
19.  underrätta Försvarets materielverk om samråd 

som skett med verksamhetsutövare som hör 
till Försvarets materielverks tillsynsområde 
enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen. 

3 kap. 2 §  C Must nej  

20.  om samråd vid andra verksamhetsutövares 
driftsättande av informationssystem. 

3 kap. 2 §  C Must nej  

21.  om yttrande till Försvarets materielverk.  6 kap. 6 §  C Must nej  

22.  om protokoll över genomförd tillsyn av säker-
hetsskyddet.  

8 kap. 1 och 3 §§  C Must nej  

23.  protokoll efter tillsyn av signalskyddstjänsten. 8 kap. 1 och 3 §§  
FFS 2021:1  

C Must SÄKK nej  

24.  att ta över tillsynsansvaret om det finns sär-
skilda skäl, besluta att tillsynsansvar ska 
återgå och underrätta tillsynsmyndighet. 

8 kap. 3 §  C Must nej  

25.  om yttrande över Säkerhetspolisens föreskrif-
ter. 

8 kap. 6 § tredje 
stycket  

sektch FST JUR nej  

26.  ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig över 
föreskrifter. 

8 kap. 7 § tredje 
stycket  

sektch FST JUR nej  

27.  underrätta Regeringskansliet om innehåll i 
Försvarsmaktens föreskrifter. 

8 kap. 7 § tredje 
stycket  

chefsjuristen Nej   

28.  lämna samråd till Regeringskansliet avseende 
föreskrifter. 

8 kap. 8 § andra stycket  chefsjuristen Nej   

29.  lämna samråd till FMV avseende föreskrifter 8 kap. 9 §  sektch FST JUR nej  

30.  på begäran lämna råd om säkerhetsskydd till 
Regeringskansliet, riksdagen och dess myn-
digheter och till Justitiekanslern.  

8 kap. 11 §  C Must SÄKK nej  

31.  om undantag från 3 kap. 5 § andra stycket sä-
kerhetsskyddsförordningen.  
 

3 kap. 6 § andra stycket  C Must nej Innan beslut ska samråd ske 
med Säkerhetspolisen eller Re-
geringskansliet (Utrikesdeparte-
mentet). 
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9.Totalförsvarets signalskydd 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)  

1.  godkänna kryptografiska funktioner för skydd 
av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

3 kap. 5 §  
16 § förordningen om 
totalförsvar och höjd 
beredskap (2015:1053) 

C Must SÄKK ja  
 

 Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
2.  tilldelning av säkra kryptografiska funktioner 

till Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalför-
svarets plikt- och prövningsverk, Fortifikat-
ionsverket och Försvarshögskolan. 

17 § 
34 § FIB 2008:3 

C FST STÖD ja Efter samråd med C OPL. 
 
Ska ske i en fördelningsplan. 

 Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänst  
3.  att godkänna utrustning samt med program-

vara och metoder för produktion av signal-
skyddsnycklar. 

2 kap. 2 § C Must SÄKK ja  

4.  om tillstånd av distribution av signalskydds-
nycklar via elektroniska kommunikationsnät. 

2 kap. 6 § nyckelansvarig verksam-
hetsutövare  
 

ja  

C Must SÄKK ja 

5.  om avvikelser i krav på förvaring av signal-
skyddsnycklar (som nyckelansvarig verksam-
hetsutövare). 

2 kap. 17 § verksamhetsutövare nej Ska ske i samråd med nyckelan-
svarig verksamhetsutövare. 

6.  om utförsel av signalskyddsnycklar utanför 
Sveriges territorium. 

2 kap. 18 § 
 

C Must SÄKK ja   

C OrgE som ansvarar för 
verksamheten under för-
utsättning att vissa vill-
kor uppfylls. 
 

 Enligt FM2021-23292:1  
 

7.  ingå överenskommelse vid utveckling och 
tillverkning av signalskyddsmateriel. 

3 kap. 1 § 1 pkt. C Must SÄKK ja  
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8.  om godkännande av informationssystem för 
utveckling och tillverkning av kryptoalgorit-
mer och övrig säkerhetsfunktioner i signal-
skyddsmateriel. 

3 kap. 1 § 3 pkt. C Must SÄKK ja  

9.  om godkännande av användning av säkerhets-
skyddsklassificerad kryptoalgoritm som är 
framtagen för ett visst system i ett annat sy-
stem. 

3 kap. 1 § 4 pkt. C Must SÄKK ja Godkännande ska vara skrift-
ligt. 

10.  godkänna att signalskyddsmateriel säljs eller 
överlämnas till annan än den upphandlande 
myndigheten. 

3 kap. 1 § 5 pkt. C Must SÄKK ja  

11.  utförsel av signalskyddsmateriel utanför Sve-
riges territorium. 

3 kap. 7 § C Must SÄKK chef vid organisations-
enhet som ansvarar för 
verksamheten samt inom 
Must 

Delegering har gjorts i 
FM2021-23292:1 till chef vid 
organisationsenhet som ansva-
rar för verksamhet under förut-
sättning att villkor enligt skri-
velsen uppfylls  

12.  om metod för förstöring av signalskyddsmate-
riel. 

3 kap. 16 § C Must SÄKK ja  

13.  att godkänna användning och besluta säker-
hetsmässiga krav på aktiva kort och mjuka 
certifikat. 

4 kap. 1 §  C Must SÄKK ja  

14.  att godkänna kortterminaler eller kortläsare 
samt programvara för  TAK och NBK. 

4 kap. 2 § C Must SÄKK ja  

 Övrigt 

15.  att godkänna signalskyddssystem för internat-
ionell verksamhet. 

 C Must SÄKK ja  

16.  företräda Sverige i rollen National Communi-
cation Security Authority (NCSA) gentemot 
andra nationer och mellanfolkliga organisat-
ioner. 

3 b § p. 4 FM instrukt-
ion 

C Must SÄKK ja  

17.  företräda Sverige i rollen National Distribut-
ion Authority (NDA) gentemot andra nationer 
och mellanfolkliga organisationer.   

3 b § p. 4 FM instrukt-
ion 

C Must SÄKK ja  

18.  företräda Sverige i rollen National Tempest 
Authority (NTA) gentemot andra nationer och 
mellanfolkliga organisationer.   

3 b § p. 4 FM instrukt-
ion 

C Must SÄKK ja  

 



190 

 

 

10.Informationshantering   
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
  

1.  Försvarsmaktens informationsvärdering.  C FST  ja  

2.  besluta informationsvärdering inom ramen för 
tilldelat verksamhetsansvar. 

 verksamhetsansvarig 
chef 

ja  

 

10.1.Informationsteknisk verksamhet 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2017:11) om it-verksamhet  

1.  om framtagning av nya it-system och it-tjäns-
ter eller förändringar av befintliga it-system 
och it-tjänster. 

6 § FM CIO enligt  
FM2017-15370:1 

  

2.  att godkänna it-system och it-tjänster och  för-
ändringar av it-system och it-tjänster. 

8 § FM CIO enligt  
FM2017-15370:1 

Ett godkännande förutsätter att 
beslut om ackreditering har fat-
tats eller att beslut om att ackre-
ditering inte krävs. 

3.  om kontinuitetsplaner för it-system och it-
tjänster som är kritiska för verksamheten. 

17 § verksamhetsansvarig 
chef 

avdch i HKV  
C OrgE utanför HKV 

 

11.Cyberförsvar 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
  

1.  leda och samordna hantering av cyberför-
svarsrelaterad incident från FM CERT. 

 C FST STRA  C FST STRA Cyber  

2.  besluta om nedstängning av hela eller delar av 
system för att: 

a) begränsa antagonistiska skadeverk-
ningar 

b) frigöra resurser för skydd och försvar 
av högre prioriterade system.  

 C FST 
C OPL 
C Must 
försvarsgrens-
chef/motsv. 

ja Beslut om nedstängning av sy-
stem med beroenden mellan 
flera ÖB underlydande fattas av 
C FST i samverkan med be-
rörda. 
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Chef får fatta beslut inom eget 
verksamhetsområde för system 
som saknar beroenden till sido-
ordnad eller högre chefs verk-
samhet.  

 

12.Skydd och bevakning 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

 Skyddslagen (2010:305), skyddsförordningen (2010:523) och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2022:3) om skyddsobjekt och skyddsvakter 
1.  om skyddsobjekt avseende vattenområden av 

särskild betydelse för det militära försvaret. 
5 § 7 skyddslagen  
2 § skyddsförordningen 
 

överbefälhavaren nej  

2.  om skyddsobjekt i andra fall när Försvarsmak-
ten får fatta beslut.  

5 § 1±6 och 8 samt 
6 § andra stycket skydds-
lagen  
2 § skyddsförordningen 
 

C OPL J3 nej 6 § andra stycket skyddslagen gäller 
när det råder höjd beredskap eller un-
der annan tid som regeringen beslutar 
om med hänsyn till Sveriges försvars-
beredskap. 

C MR i fråga om 
skyddsobjekt inom 
egen MR 

nej 

C P 18 i fråga om 
skyddsobjekt inom 
Gotlands län 

nej 

3.  bevakningsinstruktion. 22 § skyddslagen 
12 § FFS 2022:3 
16 § FFS 2010:6 

 C OrgE nej  

4.  upphäva eller ändra ett beslut om skyddsob-
jekt om förutsättningarna för beslutet har änd-
rats. 

23 § skyddslagen den som fattat beslut 
om skyddsobjektet 

nej  

5.  underrätta den som fattat beslut om skyddsob-
jektet om förutsättningarna för beslutet har 
ändrats väsentligt. 

24 § skyddslagen 
 

den OrgE som nyttjar 
skyddsobjektet 

nej  

6.  överklaga beslut om skyddsobjekt. 33 § skyddslagen försvarsjurist nej  

7.  utbildningsplan för skyddsvakter. 7 § st 1 FFS 2022:3 C FM UndsäkC 
 
 

ja 
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8.  utbildningsplan för instruktörsutbildning. 7 § st 2 FFS 2022:3 C FM UndsäkC 
 

ja 
 
 

 

9.  att skyddsvakt inte ska vara utrustad med 
skjutvapen. 

9 § st 1 FFS 2022:3 C OrgE som skydds-
vakt tillhör 

ja 
 

Om särskilda skäl föreligger. 

om Försvarsmakten 
är krigsorganiserad 
även C militärbas el-
ler C annat krigsför-
band 

nej 

10.  bestämma om skyddsvakters utrustning i öv-
rigt. 

9 § st 3 FFS 2022:3 C FG ja  

11.  om godkännande av skyddsvakt. 25 § st 2 skyddslagen 
6 § st 2 skyddsförord-
ningen 
 

C OrgE som skydds-
vakt tillhör 
 

ja 
 

 

om Försvarsmakten 
är krigsorganiserad 
även C militärbas el-
ler C annat krigsför-
band 

12.  utfärda bevis om godkännande av skyddsvakt. 21 § st 3 och  
10 § FFS 2022:3 

C OrgE som skydds-
vakt tillhör 

ja 
 

 

om Försvarsmakten 
är krigsorganiserad 
även C militärbas el-
ler C annat krigsför-
band 

13.  återkallelse av godkännande av skyddsvakt. 
 

27 § skyddslagen C OrgE   

14.  ta hemvärnspersonal i anspråk för bevakning 
av skyddsobjekt enligt 5 § skyddslagen. 

16 § FFS 2010:2 C MR C MR J3/operat-
ionsledare 

Den som har fattat ett sådant beslut 
ska se till att berörd polismyndighet 
så snart som möjligt underrättas om 
beslutet. 
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13.Vapen och ammunition 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70) 

1.  i enskilt fall om att vapenlagen inte ska gälla 
skjutvapen och ammunition som innehas av 
främmande stats militära styrka. 

4 kap. 7 § förordningen C OPL J3 vakthavandeorgani-
sation vid OPL J3 

 

 Förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen, Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunnition 
(FFS 2007:1) och Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition (FIB 2013:5) 

2.  bestämma om tidsmellanrum för inventering av 
förrådsställda vapen och andra vapen som inte 
nyttjas. 

6 § andra stycket förord-
ningen 

 C orgE nej  

3.  att avstå inventering av äldre vapen som inte 
nyttjas om det finns särskilda skäl. 

6 § andra stycket förord-
ningen 

C OrgE nej  

4.  anmäla förlust av skjutvapen m.m. till Polis-
myndigheten om inte uppenbart att anmälan är 
onödig. 

7 § förordningen C OrgE nej  

5.  om vid vilken larmcentral som personsäker-
hetslarm ska terminera. 

2 kap. 11 § FFS 2007:1   Högkvarteret ja  

6.  om vilken container respektive annat transport-
utrymme som får användas vid skyddade trans-
porter. 

3 kap. 1 § FFS 2007:1   Högkvarteret ja  

7.  tilldela skjutvapen och utfärda behörighetsbe-
vis.  

9 § förordningen             
2 kap. 2 § FIB 2013:5  

C OrgE  ja   

8.  att återkalla skjutvapen m.m. och behörighets-
bevis vid brister i handhavande eller om kravet 
på pålitlighet inte längre är uppfyllt. 

10 § förordningen  C OrgE ja  

9.  att skjutvapen eller ammunition ska återlämnas 
samt återkalla behörighetsbevis i fall än enligt 
10 § förordningen. 

2 kap. 4 § FIB 2013:5  C OrgE  kompC Om särskilda skäl. 

10.  att utse en eller flera befattningshavare som ska 
ha ansvar för att huvuddel och vital del inte är 

3 kap. 6 § FIB 2013:5 kompanichef ja  
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utlämnade till några anställda gruppbefäl, sol-
dater och sjömän, eller till rekryter och värn-
pliktiga annat än när tjänsten vid OrgE så krä-
ver. 

11.  att utse ett eller flera hemvärnsbefäl vilka an-
svarar för att huvuddel eller vital del inte är ut-
lämnad till någon hemvärnspersonal annat än 
när tjänsten vid förband, skolor och centrum så 
kräver.  

3 kap. 7 § FIB 2013:5 chef för utbildnings-
grupp eller motsva-
rande 

nej  

12.  att godkänna lås för kulspruta fast monterad på 
stridsfordon eller fartyg. 

3 kap. 10 § FIB 2013:5  C Must SÄKK nej  

13.  om avsteg vid utlämning av huvuddel och vital 
del av skjutvapen.  

3 kap. 6 § fjärde stycket 
FIB 2013:5  

C Must SÄKK nej  

14.  om samråd av undantag i internationell verk-
samhet för avvikelser om hantering, förvaring 
och transport av skjutvapen och ammunition. 

5 kap. 2 § tredje stycket 
FIB 2013:5  

C Must SÄKK nej  

15.  om tillstånd och att återkalla tillstånd att skjut-
vapen med tillhörande ammunition får förvaras 
i hemmet. 

3 kap. 12 § första stycket 
och 13 § FIB 2013:5 

C OrgE ja   

16.  om tillstånd och att återkalla tillstånd till att 
skjutvapen med tillhörande ammunition får för-
varas i hemmet vad avser sådan personal i 
hemvärnet som utför bevakningstjänst. 

3 kap. 12 § andra stycket 
och 13 § FIB 2013:5 

C MR  ja   

17.  att anställd personal eller rekryter eller värn-
pliktiga får förvara privata skjutvapen med am-
munition vid OrgE.  

3 kap. 18 § FIB 2013:5 C OrgE  ja  

18.  att låna ut skjutvapen till en medlem i en före-
ning som är ansluten till Svenska Mångkamps-
förbundet, Svenska skyttesportförbundet eller 
Svenska pistolskytteförbundet och att tilldela 
medlemmen ammunition.  
 

3 kap. 26 § FIB 2013:5 C OrgE  ja  

19.  att låna ut finkalibriga skjutvapen till en orga-
nisation som anges i förordningen (1994:524) 
om frivillig försvarsverksamhet (frivillig för-
svarsorganisation) som genomför utbildning 
med skjutvapen och att tilldela organisationen 

3 kap. 27 § FIB 2013:5 C OrgE ja Gäller även lokala och regionala 
FFO. 
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ammunition för utbildning och övningsverk-
samhet.  

20.  att medge att den som ska delta i en tävling 
utom riket får medföra skjutvapen eller ammu-
nition som har tilldelats av Försvarsmakten.  

3 kap. 28 § FIB 2013:5 C OrgE ja Av bestämmelsen följer att beslutet 
ska vara skriftligt. 

21.  fatta beslut som avviker från FFS 2007:1 och 
FIB 2013:5, om det är oundgängligen nödvän-
digt för verksamheten i fråga om verksamhet 
utanför Sverige. 

 

5 kap. 2 § FIB 2013:5 en chef för en kontin-
gent i en internation-
ell militär insats.  

i fråga om verksam-
het som avses i 5 kap. 
1 § 2 och 3 FIB 
2013:5 och som ge-
nomförs utanför Sve-
rige gäller detsamma 
chef för OrgE eller, 
om beslut i sådan 
ordning inte kan fatt-
tas, av chef för kon-
tingent. 

nej Beslutet ska dokumenteras.  

Beslutet ska, om möjligt, föregås av 
samråd med C Must eller den han el-
ler hon bestämmer. Har sådant sam-
råd inte skett ska Must snarast under-
rättas om beslutet. 

 

22.  informera Polismyndigheten om sådana mili-
tära skjutvapen som har tilldelats hemvärnsper-
sonal och som förvaras i bostäder. 

17 § förordningen om 
statliga myndigheters 
skjutvapen m.m. 

3 kap. 17 § FIB 2013:5 

C FMLOG 
 

ja  

C MR 
 
C P 18 

23.  om ytttrande till Polismyndigheten avseende 
föreskrifter om beredskapsvapen 

18 § andra stycket sektch FST JUR nej  

 

14.Militär luftfart 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 

1. ingå överenskommelse med Transportstyrelsen 
om den praktiska tillämpningen av ansvaret vad 
gäller flygtrafiktjänster som berör militär luft-
fart. 

6 § andra stycket C FLYGI nej  



196 

 

 

 Förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket 
2. lämna samråd till Luftfartsverket avseende över-

lämnande av verksamhet till någon annan som 
rör militära förhållanden. 

1 § tredje stycket flygvapenchefen nej  

3. ingå avtal med Luftfartsverket om drift och ut-
veckling av flygtrafiktjänst som rör militär luft-
fart samt utbildning av flygledare för Försvars-
maktens behov. 

4 §  flygvapenchefen nej  

 Luftfartsförordningen (2010:770) 
4. att lämna hjälp för att få ett luftfartyg att landa. 8 kap. 8 §  flygvapenchefen ja  
5. att förmå ett luftfartyg att lämna ett område eller 

att landa. 
8 kap. 8 § flygvapenchefen ja  

6. om viss utländsk militärs luftfarts verksamhet i 
Sverige i enskilt fall. 

14 kap. 3 §  FSI nej  

7. om tillstånd till luftfart. 14 kap. 5 § luftfartsför-
ordningen  
15 kap 1 § FFS 2019:10 

FSI nej  

8. yttrande efter hörande från befälhavaren. 14 kap. 8 §   nej  
9. i ärenden om tillstånd inom det militära luftfarts-

systemet. 
14 kap. 11 §  FSI nej  

10. om avgift för tillståndsgivning och tillsyn. 14 kap. 13 §  FSI nej  
11. om förbud mot transport med luftfartyg eller om 

särskilda villkor för sådan transport i ett enskilt 
fall. 

14 kap. 14 §  FSI nej  

12. överlämna en förvaltningsuppgift till någon 
annan. 
 

14 kap. 21 § luftfartsför-
ordningen 
15 kap 3 § FFS 2019:10 

FSI nej Får innefatta myndighetsutövning. 

13. att viss luftfart ska följa reglerna för militär luft-
fart i ett enskilt fall. 

14 kap. 23 § luftfartsför-
ordningen  
15 kap 2 § FFS 2019:10 

FSI nej Samråd ska ske med Transportstyrelsen 
innan beslut fattas. 

 Åtgärdande av avvikelser m.m. 
14.  om vem inom Försvarsmakten som ska ansvara 

för att åtgärda avvikelser vid  tillsyn av Flygsä-
kerhetsinspektören enligt 13 kap. 7 § FFS 
2019:10. 

 flygvapenchefen ja  

15.  om vem inom Försvarsmakten som ska ansvara 
för att vidta åtgärder efter rapport från Statens 
haverikommission rörande militär luftfart. 

 flygvapenchefen ja  
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16.  om vem inom Försvarsmakten som ska ansvara 
för att åtgärda avvikelser efter intern revision 
inom militär luftfart 

 flygvapenchefen ja  

17.  om undantag från Försvarsmaktens föreskrifter 
om militär luftfart (FFS 2019:10). 

16 kap. 1 §  C FLYGI nej  

 

15.Arbetsmiljö, sjö-, flyg- och marksäkerhet 

15.1.Arbetsmiljö ± allmänt 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

1.  svara på skyddsombuds begäran. 6 kap. 6 a § AML chef för arbetsställe 
C OrgE 
C Must 

chef med verksam-
hetsansvar 

 

2.  utreda en händelse efter allvarliga tillbud. 9 § AFS 2015:4  C OrgE 
C Must 

lokal undersök-
ningsledare 

 

3.  om utredning med anledning av misstanke om 
ovälkommet beteende. 

AFS 2015:4 och diskri-
mineringslagen 

C OrgE 
Stf C HKV 
C Must 

nej Arbetsgivarrepresentant ska alltid kon-
takta UOB (Utredningsstöd ovälkom-
met beteende). 

4.  avsteg från myndighetens interna bestämmelser 
som innehåller krav på utbildning, förordnande, 
certifiering eller motsvarande. 

 C OrgE 
Stf C HKV 
C Must 

nej Avsteg kan inte göras från krav som är 
reglerade i lag, förordning eller före-
skrifter. 
 
Beslut ska motiveras, dokumenteras 
och registreras för respektive person 
som det avser samt med angivande av 
de arbetsuppgifter och den tid det gäl-
ler. 

5.  företräda arbetsgivaren vid inspektioner och ge 
tillsynsmyndigheten tillträde till arbetsställe.  
 

7 kap. 5 § AML C FST  
försvarsgrens-
chef/motsv. 
C OrgE  
C Must 

C FST GEN 
ja 
avdch 
ja 
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Inom ramen för sitt 
respektive verksam-
hetsansvar 

6.  lämna yttrande i ärenden som föranletts av Ar-
betsmiljöverkets eller Transportstyrelsens till-
syn vid arbetsstället.  
 

7 kap. AML C FST  
försvarsgrens-
chef/motsv. 
C OrgE  
C Must 
Inom ramen för sitt 
respektive versksam-
hetsansvar 

C FST GEN 
ja 
avdch 
ja 

 

 

15.2.Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Transportstyrelsensn föreskrifter och allmänna 

råd om arbetsmiljö på fartyg (TSFS 2019:56)  
1.  Arbetsmiljöpolicy. AFS 2001:1 

TSFS 2019:56 
överbefälhavaren nej  

2.  företräda arbetsgivaren gentemot medinflytan-
deorganisationens (vpl) på central nivå. 

4 § AFS 2001:1 förord-
ningen (2017:1249) om 
medinflytande för total-
försvarspliktiga 
FFS 2020:1 
 

FM UtbC på central 
nivå 
 

  

C OrgE 
 

lokal utbildnings-
chef, kompanichef, 
plutonchef 

3.  om försvarsmaktsövergripande begränsningar i 
verksamheten till följd av identifierade arbets-
miljörisker och där till hörande beslut om hä-
vande av begränsning. 
 

AML 
AFS 2001:1 
TSFS 2019:56 

C FST C FST GEN  

4.  om åtgärder för att omhänderta och åtgärda 
akuta risker i arbetsmiljön inom ramen för eget 
uppdrag. 

AFS 2001:1 
TSFS 2019:56 

chef med verksam-
hetsansvar 

som lägst till ar-
betsledare 

Se FM Arbetsmiljöpolicy samt Perso-
naldirektörens styrning (sakområdesan-
svar). 
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5.  om restriktioner inom ramen för egen verksam-
het samt hävande av samma restriktion/verk-
samhetsbegränsning. 

AML 
AFS 2001:1 
TSFS 2019:56 

chef med verksam-
hetsansvar 

 Med reservation för skyddsstopp av 
skyddsombud. Se AML. 

6.  om lokal utredning av allvarlig olycka eller till-
bud. 

AFS 2001:1 
TSFS 2019:56 

C OrgE nej  

Stf C HKV  

C Must  

 Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2017:1) om undersökning av olyckor, olyckstillbud och avvikelser  
7.  begära undersökning genom Försvarsmaktens 

utredningskommission (FMUK). 
AFS 2001:1 
TSFS 2019:56 
 

C FST 
C HKV 
chefsjuristen 
C OPL 
C Must 
C SF 
försvarsgrens-
chef/motsv. 

Försvarsmaktens 
marksäkerhetsföreträ-
dare  

Försvarsmaktens re-
dare  

verksamhetsansvarig 
chef för Försvarsmak-
tens flygoperatör 

nej  

8.  om undersökning genom FMUK.  AFS 2001:1 
TSFS 2019:56 
 

C SÄKINSP nej Av beslutet ska även FMUK:s uppgift 
framgå. 

FSI nej 
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15.3.Trafiksäkerhet 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Militärtrafikförordningen (2009:212) 

1.  om undantag i ett enskilt fall från militärstrafik-
förordningen, körkortslagen (1998:488), kör-
kortsförordningen (1998:980), fordonsförord-
ningen (2009:211), trafikförordningen 
(1998:1276) eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av någon av dessa författningar. 

2 kap. 2 §  C OrgE/C KF kompanichef eller 
högre chef 

Under militär operation. 
 
 

2.  om lokala trafikföreskrifter om det behövs för 
att genomföra militär operation. 
 

2 kap. 3 §  C KF kompanichef eller 
chef för trafik- el-
ler militärpolis-
pluton 

 

3.  om lokala trafikföreskrifter om det behövs för 
att genomföra militär övning och Länsstyrelsens 
beslut inte kan avvaktas utan särskild olägenhet. 

2 kap. 10 § andra stycket C OrgE bataljonschef, el-
ler chef för trafik- 
eller militärpolis-
pluton 

För att genomföra militär övning och 
Länsstyrelsens beslut inte kan avvak-
tas. 
 

 

15.4.Transport farligt gods 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Lagen (2006:263) om transport av farligt gods 

1.  utse Försvarsmaktens säkerhetsrådgivare farligt 
gods (FM SRFG).  
 

11 § lagen (2006:263)om 
transport av farligt gods 
 

C FST nej  

2.  utse säkerhetsrådgivare farligt gods tillika sam-
ordnare inom eget verksamhetsansvar.  
 

11 § lagen (2006:263)om 
transport av farligt gods 
 

försvarsgrens-
chef/motsv. 

nej   

3.  utse företrädare och säkerhetsrådgivare trans-
port av farligt gods inom respektive OrgE och 
garnison. 

11 § lagen (2006:263) 
om transport av farligt 
gods 
 

C Garnison 
OrgE 

nej  
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15.5.Brandfarliga och explosiva varor 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

4.  söka tillstånd för brandfarlig och explosiv vara.  18 § p. 5 lagen C OrgE som lägst till 
verksamhetsan-
svarig chef inom 
OrgE med geo-
grafiskt spridd 
verksamhet 

Blir tillståndshavare 

5.  utse föreståndare och biträdande föreståndare 
för verksamheten. 

9 § lagen  tillståndshavaren som lägst till 
verksamhetsan-
svarig chef inom 
OrgE med geo-
grafiskt spridd 
verksamhet 

  

 Tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
6.  begära medgivande från Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap att Försvarsmakten 
får utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, För-
svarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-
instituts och Fortifikationsverkets hantering och 
import av brandfarliga och explosiva varor. 

21 § andra stycket lagen C FST ja  

7.  ge tillsynsmyndigheten de upplysningar och 
handlingar som behövs för tillsynen samt till-
träde till områden, lokaler och andra utrymmen 
som används i samband med hanteringen av 
brandfarliga och explosiva varor. 

24 § lagen den som är under till-
syn 

nej Efter begäran från tillsynsmyndig-
heten 

8.  meddela föreläggande och förbud samt besluta 
om rättelse. Beslut om föreläggande eller förbud 
får förenas med vite. 

25 § lagen C SÄKINSP ja  
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Systemsäkerhet 

6H�XQGHU��´7HNQLVNW�GHVLJQDQVYDU´�L�GHOHJDWLRQVRUGQLQJ�Sn�HNRQRPL-, materiel och infraområdet.  

15.6.Dyksäkerhet 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1986:687) om dykarcertifikat 

1.  utfärda dykcertifikat vid godkänd dykutbild-
ning i Försvarsmakten eller annan dykutbild-
ning som Försvarsmakten bedömt som likvär-
dig med den som genomförs i Försvarsmak-
ten. 

1 §  C SÄKINSP  C SJÖI  

2.  utfärda intyg om att innehavare av dykarcerti-
fikat har vidmakthållit sin förmåga som dy-
kare. 

2 § C SÄKINSP  C SJÖI  

 

15.7.Marksäkerhet 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras  Kommentar 
1.  ge tillstånd för användning av lasrar som är 

klassad av 3R, 3B och 4. 
 C SÄKINSP C MARKI Enligt 13±14 §§ i SSMFS 2014:4 er-

håller SÄKINSP Försvarsmaktens la-
sertillstånd för lasrar som är klassad av 
3R, 3B och 4 och betalar årlig till-
ståndsavgift. 

2.  om vilka mätmetoder och rutiner som ska till-
lämpas vid impulsbullermätningar. 

6 § FIB 2019:4  C SÄKINSP nej  

3.  medge undantag från 11 § i FIB 2019:4 avse-
ende beräkning av antal tillåtna skott. 

12 § FIB 2019:4  C SÄKINSP nej  
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15.8.Sjösäkerhet 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor 

1.  överlåta åt någon annan att göra en undersök-
ning som rör militär sjöfart. 

4 § förordningen marinchefen ja  

 Förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket 
2.  lämna samråd till Sjöfartsverket när det gäller 

utmärkning av farleder m.m. 
7 §  marinchefen ja  

3.  lämna samråd avseende Sjöfartsverkets beak-
tande av totalförsvarets krav i den fredstida 
verksamheten  

6 §  marinchefen ja  

 Försvarsmaktens interna bestämmelser om miltär sjöfart ± ansvar, sjösäkerhet och tillsyn (FIB 2017:10) m.fl. 
4.  om återkallelse av dokument, certifikat och 

andra tillstånd inom den militära sjöfarten 
11 kap. 11 § FIB 
2017:10 

C SJÖI ja  

5.  i brådskande fall, påkallade av operationella 
skäl, får Sjösäkerhetsinspektören fatta beslut i 
ärenden om undantag avseende FIB 2017:10, 
FIB 2018:4, FIB 2019:2. 

FIB 2017:10, FIB 
2018:4, FIB 2019:2 

C SJÖI nej  

6.  besluta om behörighet för den som inte har 
den teoretiska utbildning eller praktik som 
krävs enligt 4±5 kap. Ett sådant beslut får för-
enas med villkor. 

3 kap. 6 § FIB 2018:4  C SJÖI nej  

7.  ange andra synkrav avseende om läkarintyg 
för sjöfolk.  

10 kap. 3 § FIB 2018:4 FM redare  nej  

8.  utfärdande av certifikat för örlogsfartyg. 3 kap. 4 § FIB 2019:2 C SJÖI nej  

 
15.9.Flygsäkerhet 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor 

1.  överlåta åt någon annan att göra en undersök-
ning som rör militär luftfart. 

4 § förordningen flygvapenchefen ja  

2.  underrätta chefen för Försvarsdepartementet. 22 § förordningen flygvapenchefen nej  
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16.Miljölagstiftning 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Miljöbalken (1998:808) 

1.  vidta åtgärder med anledning av FIHM tillsyn-
särenden. 

2 kap. 2 ± 9 §§ 
samt ev. annan aktuell 
lagstiftning 

chef med verksam-
hetsansvar för det 
som ärendet berör 

nej  

C FST i ärenden som  
som är riktade till 
Försvarsmakten 

2.  avge yttrande vid undersökningssamråd inom 
ramen för undersökning om betydande miljö-
påverkan. 

6 kap 24 §  C Fysplan 
 

ja 
 

 

C MPE 
 

nej 

3.  avge yttrande till verksamhetsutövare vid av-
gränsningssamråd inom ramen för en specifik 
miljöbedömning. 

6 kap. 30 §  
 

C Fysplan 
 

ja  

4.  ansöka om tillstånd, anmälan eller dispens.  7 kap.  C OrgE    
C MPE    

5.  ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
eller ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet. 

9 kap. 6 §  
1 kap 3±4 §§ miljöpröv-
ningsförordningen 
(2013:251) 

 

C FST STÖD INFRA 
 

C MPE 
 

 

6.  anmäla miljöfarlig verksamhet eller ändring 
av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. 

9 kap. 6 §  
1 kap 10±11 §  miljö-
prövningsförordningen  

 

C FST STÖD INFRA 
 

ja  

C OrgE  nej 

C MPE  nej 

7.  besluta om avhjälpande. 10 kap. 4 §  C MPE  I samråd med FST JUR. 
8.  besluta i ärenden om regresskrav. 10 kap. 6 §  sektch FST JUR nej  

försvarsjurist upp till 
ett belopp om maxi-
malt 250 000 kr 

nej 

9.  ansöka om tillstånd för vattenverksamhet eller 
anmälan om vattenverksamhet. 

11 kap. 9±16 §§  
 

C FST STÖD INFRA ja I de fall FORTV inte är ansvarig.  
C OrgE  nej 
C MPE  nej 
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10.  göra anmälan för samråd hos FIHM om en 
verksamhet eller en åtgärd väsentligt kan 
komma att ändra naturmiljön. 

12 kap. 6 §  försvarsgrens-
chef/motsv. 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig. 

C OrgE 

11.  ansöka om dispens från förbud att sprida ke-
miska och biologiska bekämpningsmedel över 
skogsmark eller behandla enskilda trädstam-
mar. 

14 kap. 9 § tredje stycket  C OrgE 
 
 

ja I de fall FORTV inte är ansvarig.  

12.  ansöka om dispens från förbud att sprida ke-
miska och biologiska bekämpningsmedel över 
skogsmark eller behandla enskilda trädstam-
mar. 

14 kap. 9 § tredje stycket  C OrgE 
 
 

ja I de fall FORTV inte är ansvarig.  

13.  ansöka om dispens från kravet på att lämna 
kommunalt avfall, eller avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar enligt 15 kap 20 §, till 
kommunen vid eget bortskaffande på fastig-
heten av latrin eller annat avfall från avlopps-
anordning. 

15 kap. 25 §  försvarsgrens-
chef/motsv. 
 

nej  

C OrgE nej 

14.  avge yttrande till FIHM över föreläggande el-
ler förbud. 

26 kap. 9 och 14 §§  C MPE nej Ska beredas med FST JUR. 

15.  lämna en miljörapport FIHM varje år. 26 kap. 20 §  chef med ansvar för 
respektive miljötill-
stånd 

nej I miljörapporten ska redovisas de Åtgär-
der som har vidtagits för att uppfylla vill-
koren i det tillstånd som gäller för verk-
samheten och resultaten av åtgärderna 

16.  lämna de uppgifter och handlingar som be-
hövs för tillsynen.  

26 kap. 21 §  Den som är under till-
syn 

nej Efter föreläggande från tillsynsmyndig-
heten 

17.  ansökan att ompröva giltighet och omprövning 
av ett ärende gällande miljötillstånd. 

24 kap.  
 

C FST STÖD i prin-
cipiella ärenden 

nej  

C FST STÖD INFRA ja 
C MPE nej 

18.  besluta i ärenden om skadestånd  32 kap. 1 §  sektch FST JUR nej  
försvarsjurist upp till 
ett belopp om maxi-
malt 250 000 kr 

nej 

 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

19.  ansöka om tillstånd för att inrätta en avlopps-
anordning som en eller flera vattentoaletter 

13 §  C OrgE 
 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig 
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ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning.  

20.  göra anmälan till FIHM gällande avloppsan-
ordningar som avses i 13 §, om åtgärden kan 
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets 
mängd eller sammansättning.  

14 § C OrgE nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

21.  göra anmälan till FIHM om inrättade av en 
värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.  

17 §  
 

C OrgE nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

22.  göra anmälan till FIHM avseende avhjälpande 
åtgärd med anledning av en föroreningsskada i 
ett mark- eller vattenområde, grunvatten, en 
byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. 
miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad 
risk för spridning eller exponering av föror-
ningarna och denna risk inte bedöms som 
ringa.  

28 §  C MPE 
 

nej  

C OrgE nej 

23.  ansöka om tillstånd eller anmälan för inrätt-
ning av annan toalett än vattentoalett där till-
stånd eller anmälan krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

40 § första stycket 3 
FMH, lokala föreskrifter 
för att skydda männi-
skors hälsa och miljön 
 

C OrgE 
 
 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

24.  Förordningen om bekämpningsmedel 2014:425 och NFS 2015:2, NFS 2021:10 
25.  ansöka om tillstånd för yrkesmässig spridning 

av bekämpningsmedel inom ett vattenskydds-
område eller i tomt-mark för flerfamiljshus, på 
gårdar till för- skolor och skolor eller all-
männa lekplatser samt vid planerings- och an-
läggningsarbeten. 

Förordningen om be-
kämpningsmedel 
2014:425 och NFS 
2015:2 
 
 

C OrgE 
 
 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

26.  göra anmälan om spridning av bekämpnings-
medel på banvall, idrottsanläggning, och om-
råden större än 1000 m2 där allmänheten får 
färdas fritt med undantag för åkermark. 

Förordning om bekämp-
ningsmedel 2014:425 
och NFS 2015:2 

C OrgE 
 
 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

27.  anmäla anläggningar som innehåller floure-
rande växthusgaser och ozonnedbrytande äm-
nen 

NFS 2021:10 C OrgE 
 
 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

 Avfallsförordningen (2020:614)     
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28.  ansöka om dispens hos FIHM i det enskilda 
fallet avseende bygg- och rivningsavfall   

3 kap 15 §  C OrgE nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

29.  lämna de uppgifter som inte omfattas av un-
dantaget i 13 § i till FIHM istället för att 
lämna uppgifter till avfallsregistret.  

6 kap 14 §   
 
 

försvarsgrens-
chef/motsv.  
 

C OrgE Uppgifterna ska lämnas på det sätt som 
FIHM bestämmer.  

C MR nej 

30.  ansöka om tillstånd för transport av avfall 5 kap 1 §  
FFS 2018:8 

försvarsgrens-
chef/motsv. 
 

C OrgE  

C OrgE nej 
 Förordningen (2007:19) om PCB m.m 

31.  anmäla åtgärd för att avlägsna PCB-produkter 
i byggnader och anläggningar 

18 §  C OrgE 
 

nej I de fall FORTV inte är ansvarig 

 

17.Riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 

 Miljöbalken (1998:808) 
1.  om yttranden i plan- lov- och tillståndsärenden 

gällande åtgärders påverkan på områden av 
riksintresse för totalförsvarets militära del. 

3 kap. 9 § MB andra 
stycket 

C Fysplan 
 

ja  

2.  göra anmälan till regeringen om det uppkom-
mer behov av en sådan redovisning som avses 
i 13 § MB (att en eller flera kommuner ska re-
dovisa till regeringen eller någon annan myn-
dighet hur kommunen eller kommunerna i sin 
planering enligt PBL (2010:900) avser att till-
godose ett intresse som rör hushållningen med 
mark och vatten. 

3 kap. 14 § MB 
 
 
 
 

C FST STÖD  ja  

 Förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
3.  om vilka områden som myndigheten bedömer 

vara av riksintresse och betydelse för totalför-
svarets anläggningar enligt 3 kap. MB. 

 C FST STÖD nej  

4.  lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrel-
serna om områden som myndigheten bedömer 

2 § andra stycket 12 C FST STÖD ja Uppgifterna ska omfatta FM, FOI, FRA, 
FMV och FORTV behov och samman-
ställas i beslut med text- och kartbilagor. 
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vara av riksintresse för totalförsvarets anlägg-
ningar enligt 3 kap. MB. För områden som 
omfattas av beslutad havsplan enligt 4 kap. 
10§ MB ska uppgifterna även lämnas till 
Havs- och vattenmyndigheten.  

5.  samråda med Boverket samt de länsstyrelser 
och andra myndigheter som är berörda. 

2 § första stycket C FST STÖD  ja Samrådsmyndigheter kan vara Same-
tinget, Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbe-
tet, Sveriges geologiska undersökning, 
Statens energimyndighet, Strålsäkerhets-
myndigheten, Trafikverket, Post- och te-
lestyrelsen och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
6.  lämna information till regeringen eller länssty-

relsen om det finns särskilda skäl att besluta 
om områden där länsstyrelsen kan upphäva 
kommunens beslut i fråga om detaljplaner, 
områdesbestämmelser, lov eller förhandsbe-
sked. 

11 kap. 12 § PBL  
 
 

C FST STÖD  ja  

C Fysplan till länssty-
relsen 

ja 

7.  överklaga beslut i plan- och lovärenden där 
riksintressen för totalförsvarets militära del 
inte har tillgodosetts. 

 sektch FST JUR nej  

8.  överklagan av beslut om lov eller förhandsbe-
sked inom sådana skydds- och säkerhetsområ-
den som avses i 9 kap. 13 § i lagen. 

13 kap. 14 § p. 3 sektch FST JUR nej  

 

18.Frekvenstilldelning och radioanvändning mm 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Lagen (2022:482) och förordningen (2022:511)om elektronisk kommunikation 

1.  om yttrande till PTS om tilldelning av radio-
frekvenser för Försvarsmakten, FRA och 
FMV. 

3 kap. 3 § andra stycket la-
gen 

C FST STÖD  ja  
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2.  om fördelning och användning av frekvenser 
inom Försvarsmakten i enlighet med beslut 
om tilldelning av frekvenser till Försvarsmak-
ten enligt lagen (2022:482) om elektronisk 
kommunikation. 

 C OPL J6 ja  

3.  överklaga beslut gällande tillstånd att använda 
radiosändare m.m. 

15 kap. 2 § andra stycket la-
gen 

chefsjuristen sektch FST JUR  

4.  om fördelning och användning av frekvenser 
för utländska militärers styrkor som lämnar 
stöd enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om 
operativt militärt stöd. 

3 kap. 21 § förordningen C OPL J6 ja  

5.  bestämma sätt för användning av radiosändare 
för utländska militärers styrkor som lämnar 
stöd enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om 
operativt militärt stöd. 

3 kap. 21 § förordningen C OPL J6 ja  

6.  samråda med PTS om föreskrifter avseende 
den fredstida planeringen för totalförsvarets 
behov av elektroniska kommunikationer under 
höjd beredskap. 

1 kap. 8 § andra stycket för-
ordningen 
 

sektch FST JUR nej  

7.  om samråd i ärenden om tillstånd att använda 
radiosändare samt behovet av att förena ett 
tillstånd med villkor om krav som är av bety-
delse för Sveriges säkerhet inkl. vilka villkor 
tillståndet bör förenas med. 

3 kap. 13 § förordningen C Must ja  

8.  begära att PTS lämnar över uppgifter i ären-
den om tillstånd att använda radiosändare och 
i ärenden om återkallelse eller ändring av till-
ståndvillkor. 

3 kap. 14 § förordningen  C Must ja  

9.   begära att Post- och telestyrelsen prövar om 
det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra 
tillståndsvillkor för att använda radiosändare. 

10 kap 3 § förordningen C Must ja  
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19.Försvarsmedicin 

19.1.Hälso- och sjukvård 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet 

1.  anmäla och lämna in utredning enligt 3 kap.  
5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) till 
FHIM. 

5 § GL nej  

2.  lämna synpunkter på det som tillförts ärende 
om klagomål mot hälso- och sjukvården eller 
tandvården. 

13 § GL nej  

3.  avge yttrande iinitiativärende 16 §  GL nej  

 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
4.  anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 

om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom 
hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten. 

3 kap. 7 §  GL nej  

5.  besvara klagomål från patienter och närstå-
ende. 

3 kap. 8 b §  
11 kap. 2 a § patientlagen 
(2014:821) 

GL som lägst medi-
cinsk vch eller 
LäkML 

Klagomålen ska besvaras på lämpligt 
sätt och med hänsyn till klagomålets art 
och den enskildes förmåga att tillgodo-
göra sig information. 

6.  överlämna klagomål till annan vårdgivare. 3 kap. 8 e § GL nej Ärendet ska lämnas över skyndsamt. 

 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
7.  förordna medicinsk verksamhetschef 5 kap. 2 §  

4 kap. 2 §  
GL nej  

 Lagen (2006:496) om blodsäkerhet 
8.  utse verksamhetschef för blodverksamhet. 

 
9 §  GL nej  

 Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2009:28) 
9.  ansöka om tillstånd att bedriva blodverksam-

het hos Inspektionen för vård och omsorg. 
2 kap. 1 §  GL nej  

10.  ansöka om väsentlig förändring av blodverk-
samhet hos Inspektionen för vård och omsorg. 

2 kap. 2 §  GL nej  

11.  anmäla nedläggning av blodcentral till In-
spektionen för vård och omsorg. 

2 kap. 4 §  GL nej  
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12.  anmäla särskilt utsedd person för blodverk-
samhet till Inspektionen för vård och omsorg. 

3 kap. 11 §  GL nej  

 Lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården 
13.  om inrättande av biobank inklusive beslut om 

det eller de ändamål för vilka biobanken ska 
användas samt vem som ska vara ansvarig för 
biobanken. 

2 kap. 1 §  GL nej  

14.  anmäla inrättande av biobank till Inspektionen 
för vård och omsorg.  

2 kap. 5 § GL nej  

 

19.2.Hälsoskydd 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Kungörelsen (1942:725 med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 jul (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet 

1.  anmäla behov av skyddsympning till rege-
ringen.  

1 § GL nej  

2.  avge yttrande till Folkhälsomyndigheten avse-
ende föreskrifter om hur skyddsympning ska 
verkställas. 

4 § sektch FST JUR nej  

 

19.3.Veterinärmedicin  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Djurskyddslagen (2018:1192) (DL), djurskyddsförordningen (2019:66) (DF), Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:9) och allmänna råd om försöksdjur   

(L 150) m.fl. lagrum 
1.  ansöka om verksamhetstillstånd för försöks-

djursverksamhet hos Jordbruksverket. 
7 kap. 2 § DL 
2 kap. 7 § L 150 

LOGC C FömedC  
AC C K 3 

2.  ansöka om förhandsgodkännande/godkän-
nande av försöksdjursanläggning hos Jord-
bruksverket. 

7 kap. 30 § DF 
2 kap. 11 och 13 §§  
L 150 

LOGC C FömedC  

AC C K # 

3.  ansöka om etiskt godkännande av djurförsök 
hos regional djurförsöksetisk nämnd. 

7 kap. 9 § DL 
2 kap. 14 § L 150 

LOGC C FömedC samt 
försöksledare 
 

 

AC C K 3 samt för-
söksledare 
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4.  ansöka om transport, användning och bort-
skaffande av animaliska biprodukter hos Jord-
bruksverket. 

Art. 17 förordning (EG) nr 
1069/2009 
2 kap. 31 § K 14 

LOGC C FömedC 
 

 

AC C K 3 

5.  anmäla registrering som transportör av anima-
liska biprodukter hos Jordbruksverket. 

Art. 23 förordning (EG) nr 
1069/2009 
2 kap. 3 § K 14 

LOGC C FömedC 
 

 

AC C K 3 

 

20.Livsmedel 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien (H 15) 

1.  anmäla registrering av livsmedelsverksamhet 
inklusive dricksvatten till FHIM.  

Art. 6.2 förordning (EG) nr 
852/2004 
7 § H 15 

C OPL ja  
 C Must ja 

försvarsgrenschef/motsv. C OrgE 

 

21.Djur 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429, SJVFS 2021:38 (JK 3), förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar, SJVFS 2018:3 

1.  registrera anläggning med djur hos Jordbruks-
verket. 

Art. 84 förordning (EU) 
2016/429 
2 kap. 1±2 §§ JK 3 

Flygvapenchefen 
 

C LSS 
 

 

Arméchefen C LG 

2.  anmäla registrering av hund i centrala hundre-
gistret till Jordbruksverket. 

4 § SFS 2007:1240 
2 § SJVFS 2018:3 

Flygvapenchefen C LSS  

3.  anmäla ägarbyte av hund i centrala hundre-
gistret till Jordbruksverket. 

4±5 §§ SFS 2007:1240 
2 § SJVFS 2018:3 

Flygvapenchefen C LSS  
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22.Kommunikation 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
  

1.  om etablering och förvaltning samt nedlägg-
ning av de centrala kommunikationskanaler 
som Försvarsmakten nyttjar. 

 kommunikationsdi-
rektören  

stf kommunikat-
ionsdirektören 
omdirektören 

 

2.  om blockering av konton i Försvarsmaktens 
sociala kanaler. 

 kommunikationsdi-
rektören 

stf kommunikat-
ionsdirektören 

 

 

23.Totalförsvar 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 

1.  ta del av planeringen för höjd beredskap hos 
beredskapsmyndigheter 

7 § tredje stycket  C FST STRA 
C OPL 
C FG 
C MR 

till respektive 
handläggare 

 

 Förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap 
2.  samverka med beredskapsmyndigheter avse-

ende behovet av stöd till det militära försva-
ret. 

20 § p. 4 C FST 
 

ja Fastställande av behov. 

C FG 

3.  avge yttrande över MSB:s föreskrifter om it-
incidentrapportering. 

27 § p. 2 sektch FST JUR nej  

4.  efter förfrågan från Regeringskansliet lämna 
den information som behövs för samlade lä-
gesbilder. 

12 § överbefälhavaren C FST  

 Förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser 
5.  samverka med civilområdesansvariga länssty-

relser i frågor som rör totalförsvaret. 
8 § C MR ja  

 Förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap  
6.  vara Försvarsmaktens representant i regionalt 

råd för krisberedskap, skydd mot olyckor och 
totalförsvar. 

1 a §  C MR ja  

 Förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket 
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7.  lämna samråd avseende Sjöfartsverkets beak-
tande av totalförsvarets krav i den fredstida 
verksamheten. 

6 §  C OPL 
marinchefen 

ja  

  Lagen (1943:262) och kungörelsen (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig 
8.  samråda med Länsstyrelsen avseende deras 

upprättande av allmänna planer och de förbe-
redelser som behövs vidtas. 

9 § första stycket C MR ja  

9.  avge yttrande över Polismyndighetens före-
skrifter om polisens verksamhet vid krig, 
krigsfara, ockupation och ockupationshot. 

10 § sektch FST JUR nej  

 Förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten   
10.  ingå överenskommelse med Kustbevak-

ningen. 
1 § marinchefen ja  

 Förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer 
11.  Yttrande till MSB om föreskrifter. 8 §  sektch FST JUR nej  

 Förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket 
12.  Lämna samråd till Trafikverket avseende sä-

kerställandet av att totalförsvarets krav beak-
tas i den fredstida verksamheten.  

9 §  C FST STÖD  ja  

 

24.Vid höjd beredskap m.m. 

24.1.Förfarande 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Lagen (1988:97) och förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

1.  utfärda intyg om delgivning för Försvars-
maktens räkning. 

36 § lagen och 17 § förord-
ningen 

lägst fänriks tjänste-
grad eller militärpo-
lisman.   

nej  

2.  om avvikelse från bestämmelser om myn-
dighetens arbetssätt.   

4 § förordningen  överbefälhavaren  Enligt 7 § fattas beslutet av myndig-
hetens chef.  
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3.  göra anmälan till regeringen 6 § förordningen överbefälhavaren  Enligt 7 § fattas beslutet av myndig-
hetens chef. 

 

24.2.Folkrätt 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer 

1.  lämna uppgifter till Totalförsvarets plikt- och 
prövningsverk och Migrationsverket 

4 § första stycket utbC 
försvarsgrens-
chef/motsv. 

ja  

 

24.3.Materiel 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förfogandelagen (1978:262) och förfogandeförordningen (1978:558) 

1.  Beslut om förfogande  1 § förfogandeförordningen  person med majors 
tjänstegrad eller 
chef för bataljon  

till chef över an-
nan enhet av mot-
svarande storlek 
eller som uppe-
håller befattning 
som transportle-
dare eller militärt 
flygplats-, hamn- 
eller stationsbefäl. 

Enligt 1 § F. 

 Undanförsel och förstöring 

2.  hemställan till länsstyrelsen om ett föreläg-
gande till ägaren eller innehavaren av egen-
dom . 

11 § förordningen om undan-
försel och förstöring och 7 § 
FIB 2016:1 

C OPL  ja  

3.  om vilka järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- eller 
väganläggningar som ska hänföras till klass 
1 och 2. 

8 § FIB 2016:1 C OPL nej  

4.  om vilka järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- eller 
väganläggningar som ska hänföras till klass 
3. 

8 § FIB 2016:1 C MR nej  
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5.  om spärrning, blockering och förstöring. 

 

7 § lagen om undanförsel eller 
förstöring 

12 § förordningen om undan-
försel eller förstöring 

13 § FIB 2016:1 

C OPL 

 

bataljonchef, eller 
motsvarande. (se 
anm) 

Om C OPL beslut eller bemyndi-
gande inte är praktiskt möjligt att in-
hämta eller inte kan inväntas 

 Krigsveterinärförordningen (1981:648) 
6.  lämna samråd till Jordbruksverket rörande 

beslut om verksamheten vid veterinärmedi-
cinska beredskapslaboratorier krigsorganise-
ring och veterinärpersonal 

7 § GL nej Vid skärpt beredskap 

 

24.4.Personal 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Hemvärnet 

1.  om hemvärnsberedskap 7 § hemvärnsförordningen överbefälhavaren nej Kräver att framställan om hemvärns-
beredskap gjorts till regeringen 

2.  hemvärnsförbandens tjänstgöring och strids-
beredskap. 

19 § FFS 2010:2 C OPL ja   

  Lagen (1943:262) och kungörelsen (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig 
3.  bestämma att polisavdelning ska underställas 

militär befälhavare. 
8 § befälhavare militär 

avdelning som har 
lägst löjtnants tjäns-
tegrad  

 Följer av författning 

4.  yttra sig över Polismyndighetens föreskrifter 
om polisens verksamhet vid krig, krigsfara, 
ockupation och ockupationshot. 

10 § sektch FST JUR nej  

 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)  
5.  särskilt tillstånd att medge status som civil 

åtföljande stridskrafterna.  
13 § förordningen och FFS 
2019:4 

C MR 
C OrgE 

batC/motsv Om ett tillstånd från beslutsfattare 
ovan inte hinner inväntas. 
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25.Internrevision 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Internrevisionsförordningen (2006:1228) 

1.  iakttagelser och rekommendationer (revis-
ionsrapport) 

9 § samt ESV:s allmänna råd chef internrevision nej Rapporteras till myndighetschefen ef-
ter varje avslutad granskning  

2.  riktlinjer för internrevisionen 10 § p. 1   överbefälhavaren nej  
3.  revisionsplan för internrevisionen  10 § p. 2   överbefälhavaren nej  
4.  åtgärder med anledning av internrevisionens 

iakttagelser och rekommendationer 
10 § p. 3  överbefälhavaren ja  

5.  se till att internrevisionen får tillgång till de 
uppgifter och upplysningar som den behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag 

11 §  överbefälhavaren ja i den utsträckning det inte möter hin-
der på grund av bestämmelse om sek-
retess 

6.  inleda granskning eller rådgivningsuppdrag 
utöver internrevisionsplanen 

  chef internrevision nej  
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Bilaga 8 Delegationsordning ekonomi, materiel och infrastruktur 

Denna delegationsordning (DO) för delegationer på området ekonomi, materiel och infrastruktur är en del av Försvarsmaktens arbetsordning.  

 

En överordnad chef får alltid besluta i ett ärende som genom DO har delegerats till en underordnad befattningshavare, om inte annat särskild anges. 

 

'HW�VRP�DQJHV�L�NROXPQHQ�´)nU�GHOHJHUDV´�lU�GHQ OlJVWD�WLOOnWQD�EHVOXWVQLYnQ��2P�GHOHJDWLRQ�LQWH�InU�VNH�DQJHV�GHW�PHG�´nHM´� 

 

Det finns i dag beslutsdelegationer även i FFS och FIB. De delegationerna kommer över tid att föras över till denna DO.  

 

Viktigt att tänka på är att denna DO inte innehåller information om under vilka förutsättningar som beslut får fattas. De framgår av författning, annat styrdokument eller avtal.  

 

Med skrivningen försvarsgrenschef/motsv. avses i detta dokument försvarsgrenscheferna, rikshemvärnschefen, chefen för specialförbanden, Försvarsmaktens ledningssystemchef, 

Försvarsmaktens logistikchef, Försvarsmaktens utbildningschef och chefen för försvarsstabens strategienhet. 
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1.Materielförsörjning 

1.1.Förmågeinriktning 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras  Kommentar 
 Förmågeninriktning 

1.  systemmålsättning 1 (SMS 1G).  C FST  nej  
2.  om framtagning av Systemmålsättning 1 (SMS 1).  C FST  ja  
3.  om nyttjade av förenklad systemmålsättning 

(SMS2F). 
 C FST STÖD teknisk direktör  

4.  fastställa Systemmålsättning 1 (SMS 1).  C FST ja  
5.  fastställa Systemmålsättning 2 (SMS 2).  MOAC nej  
6.  fastställa Systemmålsättning 2 Förenklad (SMS 

2F). 
 MOAC avdch eller motsva-

rande 
 

7.  fastställa överenskommelse från överlämningsbe-
redning, inkl. överenskommen KEL. 

 MOAC C TVK/TVA  

8.  uppdaterad överenskommen KEL.  MOAC C TVK/TVA  
9.  fastställa överlämningsbevis från överlämningsför-

rättning (SÖL/MÖL). 
 MOAC C TVK/TVA  

10.  att stänga restpunkt inom ramen för överlämning.  MOAC ja  
 

1.2.Materielplanering  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras  Kommentar 
 Materiel och FoT-planering 

1.  om materielområdestilldelning och ÄF ansvar.  C FST STÖD ja  
2.  om fördelning av materielområdesansvar.  C FST STÖD ja  
3.  materielplan inom tilldelat materielområde.  MOAC nej  
4.  ändring i materielplan inom tilldelat materielom-

råde. 
 MOAC avdch eller motsva-

rande 
 

5.  om användning (BOA) för tilldelade materielsy-
stem. 

 MOAC avdch eller motsva-
rande  
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1.3.Tekniskt designansvar (designbeslut) 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras  Kommentar 
 Övergripande designbeslut 

1.  om fördelning av designansvar till central teknisk 
chef. 

 C FST STÖD teknisk direktör  

2.  om fördelning av designansvar inom tilldelat om-
råde. 

 MOAC central teknisk chef  

3.  att upprätta eller avveckla förnödenhetsansvarskod.  teknisk direktör nej  
4.  om fördelning av förnödenhetsansvar till central 

teknisk chef. 
 teknisk direktör nej  

5.  om omfördelning av förnödenhetsansvar mellan 
tilldelade områden. 

 teknisk direktör nej  

6.  om fördelning av förnödenhetsansvar inom tilldelat 
område. 

 central teknisk chef ja  

 besluta systemlivscykelplan (SLCP).  central teknisk chef nej  
7.  materielspelkort.  central teknisk chef nej Gäller materielspelkort som har 

utarbetats av Försvarsmaktens de-
signverksamhet. Beslutet avser 
central teknisk chefs kvalitetssäk-
ring inför överlämning av materi-
elspelkort till annan verksamhet. 

8.  om försvarsmaktsgemensam design.  teknisk direktör nej  
9.  om design inom tilldelat område.  central teknisk chef ja  
10.  fastställa direktiv, anvisningar och instruktioner 

inom ramen för designverksamhet inom tilldelat 
område. 

 central teknisk chef nej  

 Design- och handlingsregler 
11.  fastställa och upphäva försvarsmaktsgemensam de-

signregel. 
 teknisk direktör nej  

12.  fastställa och upphäva designregel inom tilldelat 
område. 

 central teknisk chef nej  

13.  om undantag från designregel.  teknisk direktör/central 
teknisk chef 

nej Vem som får besluta om avsteg 
finns dokumenterat i respektive 
designregel. 
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14.  fastställa och upphäva försvarsmaktsgemensam 
teknisk handlingsregel. 

 teknisk direktör nej  

15.  fastställa och upphäva teknisk handlingsregel inom 
tilldelat område. 

 central teknisk chef nej  

 Konfigurationsledning 
16.  besluta konfigurationsledningsplan.  central teknisk chef ja  
17.  fastställa typkonfiguration.  central teknisk chef ja  
18.  om ändring av fastställd typkonfiguration.  central teknisk chef ja  
19.  om ersättning av reservdelar i typkonfiguration.  central teknisk chef ja  
20.  om omklassning mellan reservmateriel och utbyte-

senhet (UE). 
 central teknisk chef ja  

21.  fastställa systemrapport.  central teknisk chef ja  
22.  om ingångsvärden för modifiering.  central teknisk chef ja  
23.  fastställa överlämningsbevis från överlämningsför-

rättning (KÖL). 
 central teknisk chef ja  

 Systemsäkerhet 
24.  fastställa arenaöverskridande systemsäkerhetspro-

gram (SSP). 
 teknisk direktör nej  

25.  fastställa systemsäkerhetsprogram (SSP) inom eget 
verksamhetsområde. 

 central teknisk chef nej  

26.  fastställa arenaöverskridande Systemsäkerhetsplan 
(SSMP). 

 teknisk direktör nej Gäller för egen anskaffning av 
materiel eller för materiel i vid-
makthållandeskedet. 

27.  fastställa systemsäkerhetsplan (SSMP) inom eget 
verksamhetsområde. 

 central teknisk chef nej Gäller för egen anskaffning av 
materiel eller för materiel i vid-
makthållandeskedet. 

28.  fastställa systemsäkerhetsgodkännande (SSG).  central teknisk chef nej  
29.  om stängning av begränsad tolerabel risk i system-

säkerhetsgodkännande. 
 central teknisk chef ja  

30.  fastställa systemsäkerhetsmeddelande (SSM).  central teknisk chef ja Avser FM beslut om att tillämpa 
utarbetat SSM. Utarbetande kan 
ske av FM eller av leverantör. 

31.  om utredningsplan för analys av händelse som på-
verkar systemsäkerhet eller luftvärdighet. 

 central teknisk chef ja Gäller endast när hela utred-
ningen hanteras internt inom FM. 

 Miljö 
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32.  om godkännande av undantag från Försvarssek-
torns kriteriedokument. 

 central teknisk chef nej Teknisk direktör kan efter bered-
ning fatta samlingsbeslut för äm-
nen/produkter som ingår i flera 
tekniska system. 

33.  om godkännande av substitution av kemisk pro-
dukt. 

 central teknisk chef  ja Teknisk direktör kan efter bered-
ning fatta samlingsbeslut om sub-
stitution av generella kemiska 
produkter. 

34.  om ersättning av kemiska produkter i typkonfigu-
ration. 

 central teknisk chef ja Innebär ersättning till annan pro-
dukt baserat på leverantörsbyte 
etc, dvs. ej substitution.  

 Materieldokumentation 
35.  fastställa och upphäva teknisk order.  central teknisk chef ja  
36.  fastställa och upphäva materielbokpublikation.  central teknisk chef ja  
37.  fastställa och upphäva övrig materieldokumentat-

ion. 
 central teknisk chef ja  

 Övertagande tekniskt designansvar 
38.  om övertagande av tekniskt designansvar vid över-

lämning. 
 central teknisk chef nej Sker genom delsignering av över-

lämningsbevis. 
 Avveckling 

39.  fastställa konfiguration för avveckling.  central teknisk chef ja Fastställs som del av avvecklings-
skrivelse. 

40.  fastställa riskanalys inför avveckling (RADS).  central teknisk chef ja  
 Designbeslut inom ramen för egen anskaffning 

41.  Test and Evaluation Master Plan (TEMP).  central teknisk chef nej  
42.  plan för Systems Engineering (SE).  central teknisk chef ja Om denna ingår som del i pro-

jektplan ska tekniskt designansva-
rig teckna samråd på projektplan. 

43.  plan för Integrerat Logistikstöd (ILS).  central teknisk chef ja Om denna ingår som del i pro-
jektplan ska tekniskt designansva-
rig teckna samråd på projektplan. 

44.  plan för Informationssäkerhetsdeklaration (ISD).  central teknisk chef ja Om denna ingår som del i pro-
jektplan ska tekniskt designansva-
rig teckna samråd på projektplan. 
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45.  HFI-plan.  central teknisk chef ja Om denna ingår som del i pro-
jektplan ska tekniskt designansva-
rig teckna samråd på projektplan. 

46.  miljöplan.  central teknisk chef ja Om denna ingår som del i pro-
jektplan ska tekniskt designansva-
rig teckna samråd på projektplan. 

47.  kravsammanställning (KSS).  central teknisk chef ja  
48.  kravspårningslista.  central teknisk chef ja  
49.  systemdefinition (SYD).  central teknisk chef nej  
50.  teknisk specifikation (TS).  central teknisk chef nej  
51.  gränsytespecifikation (GYS).  central teknisk chef ja  
52.  baskonfigurationsrapport.  central teknisk chef ja  
53.  integrationsrapport.  central teknisk chef ja  
54.  om omhändertagande av resultat i VoV-rapport.  central teknisk chef ja  
55.  systemsäkerhetsdeklaration (SSD).  central teknisk chef ja  
56.  säkerhetsintyg.  central teknisk chef ja Beslutet är relevant för följande 

typfall i tillägg till egen anskaff-
ning: 

x modifiering av FMV där 
FM behållit designan-
svaret. 

x modifiering i egen regi 
under vidmakthållande-
fasen. 

x vid prov och försök, med 
tillfällig ändrad konfigu-
ration eller användning 
av materielen, i vidmakt-
hållandefasen. 

57.   It-säkerhetsdeklaration (ISD).  central teknisk chef ja  
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2.Logistikförsörjning 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
1.  utse ägarföreträdarens representant (ÄFR) för 

tilldelade materielområden. 
 MOAC  ja   

2.  om fördelning av materiel till FG/Motsv (MFO).  C FST STÖD FM logistikchef  
 

3.  om fördelning av materiel i beslutad MFO  till 
egna förband inom tilldelad ram. 

 försvarsgrens-
chef/motsv. 
 

avdch 
 

4.  om fördelning av materiel i beslutad MFO till 
egna enheter inom tilldelad ram. 

 C OrgE nej  

5.  om materielunderhållsplan/produktionsplan för 
tilldelat materielområdesansvar. 

 C TVK/TVA 
 

nej  

6.  om avvägningar inom anslagspost 1:1.3.  C FST STÖD ja 
 

7.  om avvägningar inom MOAC tilldelade materi-
elområdesansvar för anslagspost 1:1.3. 

 MOAC  ja  

8.  om prioriteringar avseende materielunderhållsåt-
gärder för hänvisad materiel inom garnison. 

 garnisonchef C TKM på aktuell 
garnison 

 

9.  om driftstyrning av tilldelade materielsystem.  C TVK/TVA ja  
10.  om  prioritering och fördelning av UE / RD.  C TVK/TVA ja  
11.  om förnödenhetsavgångar.  C TVK/TVA ja  
12.  om förnödenhetsstyrning. 

 
 MOAC  ja  

13.  om forcerad förbrukning eller slutanvändning av 
tekniskt system. 

 MOAC  ja 
 

14.  om fördelning av förrådsresurser (FRP).  C FST STÖD ja  
15.  om fördelning av förrådsresurser inom FG/SK.  försvarsgrens-

chef/motsv. 
stf C  

16.  ammunitionsfördelningsplan (AFO).  C FST STÖD ja  
17.  ammunitionsfördelningsplan (AFO) inom 

FG/motsv. 
 försvarsgrens-

chef/motsv. 
stf C  

18.  om krigsplacering av individplanerad materiel.  C TVK/TVA ja Enl. anvisning krigsplacering 
av materiel. 

19.  om  krigsplacering av mängdmateriel.  C TVK/TVA ja  
20.  inventeringstillkomst.  garnisonchef C LogE  



FIB 2022:6 Sida 227 

Bilaga 8 

 

21.  Inventeringsavgång.  C TVK/TVA ja  
22.  om kassation 0001  

< 15.000 SEK. 
 MOAC  ja  

23.  om  kassation 0002 
15.001-100.000 SEK. 

 MOAC ja  

24.  okm assation 0003 
100.001-1.000.000 SEK. 

 MOAC 
 

ja 
 

25.  om kassation 0004 
>1.000.001 SEK. 

 MOAC ja 
 

26.  om extern utlån/lån av materiel.  C FST STÖD ja 
 

27.  om omplanering inom ramen för tilldelad ekono-
misk ram och avvägd verksamhet för anslaget 
1.1.3 under genomförandet 

Enligt FM2021-8272:1 ± 
direktiv för Försvarsmak-
tens teknik- och vidmakt-
hållandekontor 

MOAC ja  

28.  om attesträttigheter avseende anslag 1.1.3  MOAC ja inledningsvis med stöd av FST 
STÖD. 

29.  organisation och bemanning av verksamheten fi-
nansierad av anslaget 1.1.3 efter C FST STÖD 
LOG övergripande inriktning av kompetensom-
råden och inom tilldelad ekonomisk ram. 

 MOAC ja  

30.  om totalavveckling.  C FST STÖD ja  
31.  om delutgallring.  MOAC  ÄFR för berört ma-

terielsystem 
 

32.  om försäljning av övertalig materiel.  MOAC  ÄFR för berört ma-
terielsystem 

 

33.  om överlåtelse.  MOAC  ÄFR för berört ma-
terielsystem 

 

34.  om gåva.  MOAC   ÄFR för berört ma-
terielsystem 

 

35.  om tillämpningsbeslut.  MOAC  nej  
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3.Ledning och ledningssystem 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  att förhandla, ingå och säga upp bilaterala avtal 
avseende utbyte av meteorologisk och oceanogra-
fisk information.  
 

regeringsbeslut 
Fö2007/1931/MIL  

C FST STÖD  ja  

 Förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
2.  samråda med SMHI i frågor av allmän militär be-

tydelse. 
5 § p. 8 C FST STÖD ja  

 

4.Kommersiell verksamhet 

4.1.Upphandling - Generellt 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
  Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten  

1.  ingå avtal och överenskommelser för varor, 
tjänster och byggentrepenad  

11 a § första stycket p. 1, 2 
och 4  
 

C FST STÖD  C FST STÖD 
KOMMERS 

Beredning krävs med FST JUR om 
det blir aktuellt att tillämpa bestäm-
melserna i 1 kap. 7±10 §§ LUFS, 1 
kap. 5 §, 3 kap. 4±9, 11, 17, 19±24 
eller 26±28 §§ LOU med följden att 
nämnda lagar inte ska gälla vid ge-
nomförandet av upphandling.  
 
Samråd med C Must krävs innan 
förfarandet inleds om en upphand-
ling enligt andra stycket kommer 
att innebära krav på säkerhets-
skyddsavtal, och att en leverantör 
kan få till tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter på 
det sätt som regleras i säkerhets-
skyddsförordningen. 
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2.  att vid anskaffning av varor och tjänster för den 
egna verksamheten tillämpa 11 a § första stycket 
3 i förordningen (2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten inom egen verksamhet.  

11 a § första stycket p. 3 
 

C FST STRA 
  

nej Efter beredning med FST JUR.  
 
Samråd med C Must krävs innan 
förfarandet inleds om en upphand-
ling enligt andra stycket kommer 
att innebära krav på säkerhets-
skyddsavtal, och att en leverantör 
kan få till tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter på 
det sätt som regleras i säkerhets-
skyddsförordningen. 

C Must 
 

C SF 

 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
3.  om undantag. 3 kap. 3±5 §§  C FST STÖD  ja Efter beredning med FST JUR.  
4.  att undantag från annonseringsplikten är tillämp-

liga; mer än 100 mnkr. 
6 kap. 14±19 §§ C FST STÖD  ja  

  Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 
5.  om regeringsframställan avseende undantag från 

LUFS (s.k. 346-undantag). 
1 kap. 9 § första stycket  chefsjuristen nej  

6.  om undantag. 1 kap. 9 § tredje stycket  C FST STÖD  ja Efter beredning med FST JUR.  
7.  om undantag. 1 kap 8 och 10 §§  C FST STÖD  ja Efter beredning med FST JUR.  
8.  att undantag från annonseringsplikten är tillämp-

liga; mer än 100 mnkr. 
4 kap. 4, 7±9 §§  C FST STÖD  ja  

 

4.2.Upphandling ± När Försvarsmakten upphandlar i egen regi 

Anslagsposterna 1:1.1, 1:1.3 och 1:3.2 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten  

1.  ingå avtal och överenskommelser för varor, 
tjänster och byggentrepenad; mindre än 100 
mnkr. 

11 a § första stycket p. 1, 2 
och 4  
 

C FMLOG InkE ja Beredning krävs med FST JUR om 
det blir aktuellt att tillämpa be-
stämmelserna i 1 kap. 7±10 §§ 
LUFS, 1 kap. 5 §, 3 kap. 4±9, 11, 
17, 19±24 eller 26±28 §§ LOU 
med följden att nämnda lagar inte 
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ska gälla vid genomförandet av 
upphandling.  
 
Samråd med C Must krävs innan 
förfarandet inleds om en upphand-
ling enligt andra stycket kommer 
att innebära krav på säkerhets-
skyddsavtal, och att en leverantör 
kan få till tillgång till säkerhets-
skyddsklassificerade uppgifter på 
det sätt som regleras i säkerhets-
skyddsförordningen. 

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
2.  att undantag från annonseringsplikten är tillämp-

liga; mindre än 100 mnkr. 
6 kap. 14±19 §§  C FMLOG InkE  ja  

3.  om handläggning med val av huvudförfarande 
enl. LOU. 

 C FMLOG InkE ja  

  Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 
4.  att undantag från annonseringsplikten är tillämp-

liga; mindre än 100 mnkr. 
4 kap. 4, 7±9 §§  C FMLOG InkE  ja  

5.  om handläggning med val av huvudförfarande 
enl. LUFS. 

 C FMLOG InkE ja  

  
6.  om tilldelningsbeslut   C FST STÖD  

KOMMERS  
över 100 mnkr 

nej  

C FMLOG InkE  
under 100 mnkr 

ja 

7.  ingå avtal om tillägg, ändring, uppsägning eller 
hävning av upphandlingskontrakt/ramavtal/av-
ropsavtal  

 C FST STÖD  
KOMMERS  
över 100 mnkr. 

nej  

C FMLOG InkE  
under 100 mnkr. 

ja 

8.  om avrop från ramavtal (förnyad konkurrens el-
ler rangordnat med behov av SUA 

 C FST STÖD  
KOMMERS  
över 100 mnkr. 

nej  
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C FMLOG InkE 
under 100 mnkr. 

ja 

 

4.3.Upphandling ± När FMV upphandlar som ombud 

Anslagsposterna 1:1.3 och 1:3.2 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
1.  om kravställning av tjänst/produkt och i före-

kommande fall krav för säkerhetsskyddad upp-
handling inför behovsframställan/beställ-
ning/uppdrag. 

 MOAC MOA  

 Affärsbeslut och övrigt vid upphandlingar under 50 mnkr (ombudsnivå 3) och upphandlingar som inte innebär avsteg från upphandlingslagstiftningen. 
2.  om att fastställa systemförsörjningsstrategi. 

(Affärsbeslut A1). 
 

 MOAC avdch vid för-
svargren/motsv. 

 

3.  om att avbryta upphandling. 
(Affärsbeslut A8). 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

nej Efter beredning med FST JUR.  
 
Samråd med berörd MOAC krävs. 

4.  om att ändra alternativt avbeställa, säga upp el-
ler häva ramavtal/kontrakt. 
(Affärsbeslut A9). 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

nej Efter beredning med FST JUR.  
  
 
Samråd med berörd MOAC krävs. 

5.  om avrop från ramavtal/kontrakt.  MOAC berörd MOA vid 
kontrakt (ej ram-
avtal) 

Med stöd av FMV. 
 
 

 Affärsbeslut och övrigt vid upphandlingar över 50 mnkr och upphandlingar som innebär avsteg från upphandlingslagstiftningen. 
6.  att fastställa systemförsörjningsstrategi. 

( Affärsbeslut A1). 
 MOAC avdch vid för-

svargren/motsv. 
 

7.  att fastställa upphandlingsstrategi. 
(Affärsbeslut A2). 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

nej Samråd med berörd MOAC krävs. 

8.  att fastställa förfrågningsunderlag (FFU)/an-
budsförfrågan . 
(Affärsbeslut A3). 
 

 MOAC avdch vid för-
svargren/motsv. 

Samråd med C FST STÖD  
KOMMERS krävs. 
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9.  att fastställa utvärderingsprotokoll. 
(Affärsbeslut A4). 
 

 C FST STÖD  
KOMMERS  
(ombudsnivå 1) 

nej Samråd med berörd MOAC krävs. 

Enligt FM2020-
15069:1 Överenskom-
melse mellan  
Försvarsmakten och 
FMV 
(ombudsnivå 2) 

 

10.  att fatta tilldelningsbeslut. 
(Affärsbeslut A5). 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

nej Samråd med berörd MOAC krävs. 
 

11.  teckna ramavtal/kontrakt. 
(Affärsbeslut A6).. 

 C FST STÖD 
 KOMMERS 

nej Samråd med berörd MOAC krävs. 

12.  att leverantören har fullgjort samtliga prestat-
ioner enligt ramavtal/kontrakt. 
(Affärsbeslut A7. 

 MOAC  
(ombudsnivå 1) 

nej  

enligt FM2020-
15069:1 Överenskom-
melse mellan  
Försvarsmakten och 
FMV 
(ombudsnivå 2) 

 

13.  att avbryta upphandling. 
(Affärsbeslut A8). 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

nej Efter beredning med FST JUR.  
  
Samråd med berörd MOAC krävs. 

14.  att ändra alternativt avbeställa, säga upp eller 
häva ramavtal/kontrakt 
(Affärsbeslut A9). 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

nej Efter beredning med FST JUR.  
 
Samråd med berörd MOAC krävs. 

15.  om avrop från ramavtal/kontrakt.  MOAC berörd MOA vid 
kontrakt (ej ram-
avtal) 

 

16.  om förhandlat förfarande utan föregående an-
nonsering. 

 C FST STÖD  
KOMMERS 

ja Samråd med berörd MOAC krävs. 
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4.4.Säkerhetsskyddad upphandling 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
1.  ingå säkerhetsskyddsavtal.  verksamhetsansvarig 

chef 
C OrgE  

 

4.5.Vid uppdrag till eller beställning av andra myndigheter 

Anslagsposterna 1:1.3, 1:3.1 och 1:3.2 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. 

1.  om beställningar och uppdrag till FMV och 
andra statliga leverantörer  

 C FST STÖD avse-
ende särskilt utpekade 
objekt. 

ja  

MOAC avseende an-
skaffning inom ramen 
för beslutad materiel 
plan och tilldelade ma-
terielområden. 

avdch eller mot-
svarande 

2.  om beställningar och uppdrag till FortV med 
ett värde om högst 500 mkr och en bindnings-
tid som högst fem år. 

 C FST STÖD  ja  

3.  om beställningar och uppdrag till Lantmäteriet 
som har ett värde om högst 500 mkr och en 
bindningstid om högst fem år. 

 C FST STÖD ja  

 

4.6.Försäljning 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (2007:1266) med instruktion till Försvarsmakten 

1.  om tillämpning av 36 § att inte ta ut avgifter. 36 §  C FST  ja  
 Övergripande 
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2.  om avyttring och försäljning av materiel och 
andra tjänster. 

 C FST STÖD  ja  

3.  slutanvändaravtal.  C FST STÖD  nej  
4.  om utlån/lån av materiel.  C FST STÖD  ja  

 Försäljning av verkstadstjänster inom mark, marin och flyg, tjänster inom försörjning och transport samt reservmateriel, PFU och drivmedel samt verkstadstjänster 
inom ledningssystemområdet (FMTIS) 

5.  lämna offert till kund samt underteckna av-
tal/besluta om tillägg/ändring/uppsägning/häv-
ning av avtal/tvister/viten.  

 C FST STÖD 
Klass 2 över  
100 mnkr. 

ja  

försvarsgrenschef/ 
motsv. 
Klass 0-2 under  
100 mnkr. 

ja 

 

5.Exportkontroll 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 
 Lagen (1992:1300) om krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 

1.  ansöka om tillverkningstillstånd till ISP 3 §  C FST STÖD ja  
2.  ansöka om tillhandahållandetillstånd till ISP. 4 §  C FST STÖD ja   
3.  ansöka om utförseltillstånd till ISP. 6 §  C FST STÖD ja  

4.  

ansöka om tillstånd för enskilt tillhandahål-
lande, avtal om samarbete eller ändring av av-
tal till ISP. 
 

5, 8 och 9§  
 
 

C FST STÖD 
 
 
 
 

ja 

 

5.  underrätta ISP om anbud eller avtal samt an-
vändning av generellt tillstånd.  

12 och 20 b § C FST STÖD 
 

ja 
 

6.  anmäla ändring i förhållanden som tagits upp i 
tillståndsansökan till ISP 

21 § lagen 
20 § förordningen 

C FST STÖD 
 

ja 
 

7.  lämna årlig deklaration till ISP m.m. 19 och 21 §§ lagen och 23 § 
förordningen  

C FST STÖD  ja  
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8.  om exportkontrollklassificering enligt nationell 
lagstiftning. 

Bilaga 1 till förordningen. C FST STÖD 
 
 
 

ja Inkluderar krigsmateriel och tek-
niskt bistånd. Klassificering är in-
gångsvärdet för om lagstiftning på 
området är tillämplig. 

 EU-förordning 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter 
med dubbla användningsområden & EU-förordning 2022/1 (Ändring Bilaga I och IV) 

9.  ansöka om utförseltillstånd för PDA till ISP.  C FST STÖD  ja  
10.  om exportkontrollklassificering enligt EU-för-

ordning. 
 C FST STÖD  ja Inkluderar PDA och tekniskt bi-

stånd. Klassificering är ingångsvär-
det för om lagstiftning på området 
är tillämplig. 

 Lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden  
11.  deklarera inför årlig avgift.  12§  C FST STÖD ja  

 Internationell lagstiftning 
12.  teckna slutanvändarintyg för anskaffad mate-

riel där så behövs. 
Enligt relevant lagstiftning i 
Leverantör/Ursprungsland. 

C FST STÖD 
 

ja  

13.  ansöka om licens- och tillstånd avseende ex-
portkontroll hos relevanta internationella myn-
digheter. 

Internationella regelverk C FST STÖD 
 
 

ja Inkluderar temporära utförseltill-
stånd vid övning och insatsverk-
samhet samt underhåll. 

14.  om exportkontrollklassificering enligt internat-
ionell lagstiftning. 

Relevant lands lagstiftning 
både inom krigsmateriel- 
och PDA-området. 

C FST STÖD 
 
 
 

ja Inkluderar krigsmateriel, PDA och 
teknisktbistånd. Klassificering är in-
gångsvärdet för om lagstiftning på 
området är tillämplig. 

15.  ansvara för tillsynsbesök från nationella och 
internationella myndigheter, enligt obligato-
riska åtaganden från relevant exportkontroll-
lagstiftning. 

Relevant lands lagstiftning 
både inom krigsmateriel- 
och PDA-området. 

C FST STÖD 
 
 
 

ja  

16.  om agerande vid risk för överträdelser av ex-
portkontrollregelverket. 

Relevant lands lagstiftning 
både inom krigsmateriel- 
och PDA-området. 

C FST STÖD 
 
 

ja  
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6.Lokalförsörjning 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning 

1.  överlåta ansvar och befogenheter enligt för-
ordningen till mottagande myndighet. 

2 §  C FST ja  

2.  lämna uppgifter om ingångna hyresavtal och 
om förändringar i dessa till Ekonomistyrnings-
verket. 

7 §  C FST GEN ja Gäller inte uppgifter som omfattas 
av sekretess. 

3.  om Försvarsmaktens lokalförsörjning. 8 §  C FST 
 

C FST STÖD  
INFRA 

 

försvarsgrens-
chef/motsv.  
garnisonschef 
C OrgE 
C LplE 
C AnlE 

4.  begära regeringens medgivande avseende löp-
tid eller ekonomisk förpliktelse. 

9 §  C FST enhetschef I de fall inte FortV gör detta. 

5.  begära regeringens medgivande avseende 
ökad tilldelning av anslagsmedel m.m. 

10 §  C FST enhetschef Ges in med budgetunderlaget. 

 Förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket 
6.  begära att Fortifikationsverket ska bistå För-

svarsmakten i lokalförsörjningsfrågor. 
3 § C FST 

C FST STÖD INFRA 
LplE och AnlE inom 
tilldelat mandat 

C FST STÖD 
INFRA 
försvarsgrens-
chef/motsv.  
garnisonschef 
C OrgE  

 

7.  tilldela mandat till LplE och AnlE.  C FST STÖD INFRA nej  

8.  ge Fortifikationsverket i uppdrag att lämna un-
derlag för inriktningen av och genomföra ut-
vecklingsprojekt avseende skydds- och an-
läggningsteknik. 

6 § C FST STÖD C FST INFRA 
C AnlE  

 

 



FIB 2022:6 Sida 237 

Bilaga 8 

 

7.Behörig företrädare  
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

 Befogenhet att teckna firma i banker 

1.  öppna eller stänga bankkonton.   C FST nej Avser av Riksgälden godkända eller 
ramavtalade banker 

2.  lägga upp/ta bort administratörer för hantering 
av bankkonton. 

  C FST nej Avser av Riksgälden godkända eller 
ramavtalade banker  

3.  fullmakter för kassaförskott.   C FST nej  
4.  lägga upp/ta bort administratörer för betalkort.   C FST nej Avser av Riksgälden godkända eller 

ramavtalade kortleverantörer 
 Befogenhet att begära behörighet till Skatteverket 

5.  lägga upp/ta bort behörigheter till Försvarsmak-
tens skattekonto. 

  C FST nej   

 
 

8.Internationella avtal 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 
 Hemställan till regeringen m.m.  

1. hemställa till regeringen om bemyndigande för 
Försvarsmakten att förhandla, ingå, ändra eller 
säga upp överenskommelser med annan stat el-
ler mellanfolklig organisation. 

Regeringsformen 10 kap. 2 § 
 
FIB 2017:9 
 

överbefälhavaren 
C FST 

C FST Samverkan ska ske med FST JUR  

C SF inom sitt  
ansvarsområde 

C SFL Samverkan ska ske med FST JUR. 

C Must inom sitt  
ansvarsområde 

nej Samverkan med C FST och FST JUR 
ska ske. 

2. hemställa till regeringen om tillstånd för För-
svarsmakten att delta i internationell verksamhet 
inom och utom Sverige. 

 C FST 
 

ja Samverkan ska ske FST JUR 

3. hemställa till regeringen om tillstånd för en an-
nan eller mellanfolklig organisation att nyttja 
Försvarsmaktens anläggningar, områden eller 
materiel. 

 C FST ja Samverkan ska ske FST JUR 

 Samverkan med andra stater och mellanfolkliga organisationer 
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4. samverka med andra stater och mellanfolkliga 
organisationer i inledningsskedet av ett eventu-
ellt samarbete. 

 C FST 
C OPL 
försvarsgrens-
chef/motsv. 
C Must 
C SF  

ja 
 
 
 
ja 
C SFL 

 

5. inom ramen för bemyndigande från regeringen 
förhandla, ingå, ändra eller  
säga upp överenskommelse med annan stat eller 
mellanfolklig organisation. 

 C FST 
C OPL 
försvarsgrens-
chef/motsv. 
C Must 
C SF  

till förhandlings-
ansvarig chef 
som får vidare-
delegera 
 
rätten att ingå 
internationell 
överenskom-
melse får vidare-
delegeras. 

Delegation kan vara skriftlig eller 
muntlig. Muntlig delegation ska do-
kumenteras. Samverkan ska ske med 
FST JUR innan ärende om delegation 
föredras. 
 
Förhandling av en internationell 
överenskommelse ska ske i nära sam-
verkan med FST JUR. 

6. inom ramen för bemyndigande från regeringen 
förhandla, ingå, ändra eller  
säga upp avtal om internationellt försvarsmateri-
elsamarbete. 
 

 C FST ja Samverkan ska ske FST JUR. 

7. inom ramen för bemyndigande från regeringen 
förhandla, ingå, ändra eller säga upp överens-
kommelser med annan stat eller mellanfolklig 
organisation avseende deltagande i internation-
ell verksamhet inom och utom Sverige. 

 C FST 
C OPL 
försvarsgrens-
chef/motsv. 
C Must 
C SF  

ja Samverkan ska ske FST JUR. 

 Förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m. 
8. lämna en förteckning över ingångna internation-

ella överenskommelser av offentligrättslig natur 
till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) 

13 §   chefsjuristen sektch FST JUR Senast den 31 januari varje år 
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9.Representation m.m. 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 

1.  genomförande av extern och intern representat-
ion som följer RRF och godkänts i budget. 

RRF 2.3 budgetansvarig chef 
med attesträtt 

nej  

2.  genomförande av extern och intern representat-
ion som inte budgeterats. 

RRF 2.3 i enlighet med lokala 
tillämpningsregler 

nej  

3.  ge representationsgåva vid extern representat-
ion. 

RRF 3.2 den som beslutar om 
representationen 

nej Gåvor som ges respektive tas emot 
vid extern representation ska för-
tecknas vid OrgE. 

4.  besluta om representation för överbefälhava-
ren. 

 Stf C HKV 
 

SC FST  

5.  besluta om representation för generaldirektö-
ren. 

 överbefälhavaren 
 

stf C HKV 
 

 

SC FST, om stf C 
HKV inte är i 
tjänst 

6.  särskilt beslut om genomförande av extern re-
presentation med utländska gäster i hemmet. 

RRF 2.6 chefsjuristen  SC FST JUR Innan genomförandet. 
Avser endast myndighetledningen 
eller annan högre befattningshavare 

7.  avsteg från Försvarsmaktens regler för repre-
sentation och förmåner (RRF). 

RRF 1.3 
 

chefsjuristen  SC FST JUR Om föreligger särskilda skäl 

Enl. särskilt beslut stf C HKV avseende 
HKV 

nej 

8.  överskridande av beloppsgränser för måltider 
vid extern representation med utländska gäster 
där seden kräver det. 

RRF 2.5  C OrgE nej Ska tillämpas med stor restriktivitet 

 

10.Övriga ekonomidelegationer 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 

 Utfärdande av betalkort 

1. behörig att beställa betalkort med myndigheten 
som betalningsansvarig. 

 C OrgE nej Avser av Riksgälden upphandlade 
eller ramavtalade kortleverantörer 
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2. behörig att attestera faktura eller utbetalningsun-
derlag. 

 verksamhetsansvarig 
chef 

den verksamhetsan-
svarig chef utser 

Avser attester i system PRIO avse-
ende fakturor eller utbetalningsun-
derlag 

 

11.Skadestånd och vissa andra ersättningar 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 

1.  i ärenden om anspråk på ersättning för person- 
eller sakskada. 

2 kap. 1 § skadeståndsla-
gen (1972:207), förord-
ningen (1995:1301) om 
handläggning av skade-
ståndsanspråk mot staten 
och 8 § Försvarsmaktens 
instruktion 

sektch Fst JUR nej  

försvarsjurist 
upp till ett belopp om 
maximalt 250 000 kr 

nej 

2.  överlämna handläggningen av anspråk på er-
sättning för skador som riktas mot staten till 
Justitiekanslern. 

3 §  försvarsjurist nej  

 Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 

3.  annan ersättning än skadestånd för skador på 
egendom som tillhör personal i FM som tjänst-
gör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvars-
plikt eller som genomgår frivilligutbildning, 
om skadan har föranletts av tjänstgöringsför-
hållandena. 

9 §  sektch FST JUR försvarsjurist  

4.  annan ersättning än skadestånd för skador på 
fiskefartyg och fiskeredskap.  

10 §  sektch FST JUR försvarsjurist  

5.  ersättning för bärgning eller annat tillvarande-
tagande av egendom. 

11 §  sektch FST JUR försvarsjurist  

 Lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada till följd av luftfart 
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6.  i ärenden om anspråk på skadestånd vid skada 
till följd av luftfart. 

1 § lagen sektC Fst JUR  nej  

försvarsjurist 
upp till ett belopp om 
maximalt 250 000 kr 

nej 

 Kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet 

7.  ersättning eller inlösen av fiskeredskap. 9 § sektch FST JUR försvarsjurist  

 

12.Uttagning och förfogande 
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 
 Förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov   

1.  att ta ut lämpliga fartyg. 12 §  marinchefen nej Efter hörande av Sjöfartsverket och 
företrädare för handelstonnaget och 
yrkesfisket 

2.  besiktning av fartyg som kan komma ifråga för 
uttagning eller som har uttagits. 

14 § marinchefen nej  

3.  avge yttrande till Transportstyrelsen rörande 
luftfartyg. 

16 §  flygvapenchefen nej  

4.  att ta ut lämpliga spårbundna och andra fordon. 18 §  C FST GEN arméchefen Efter hörande av Trafikverket 

5.  att ta ut hundar. 25§  flygvapenchefen nej  

6.  utse besiktningsman för att utföra besiktning av 
hund. 

28 § flygvapenchefen nej  

7.  underrätta ägare eller innehavare av egendom 
som omfattas av åtgärden om beslut om uttag-
ning, ändring eller upphävande av sådan åt-
gärd. 

7 §  C FST GEN arméchefen  
marinchefen  
flygvapenchefen  

8.  underrätta berörda behovsmyndigheter när 
egendom tas upp eller avförs ur registret. 

10 § tredje stycket C FST GEN nej  
marinchefen nej 
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flygvapenchefen nej 
 Förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster  

9.  anmäla behov av leverans av varor och tjänster 
som är viktiga för totalförsvaret under förhål-
landen som avses i 1 § eller 2 § första stycket 
förfogandelagen (1978:262) till beredskaps-
myndighet. 

1 § C FST nej  

C OPL nej 

10.  begära tillstånd från beredskapsmyndighet för 
att träffa avtal (företagsplanläggning). 

2 §  C FST STÖD nej  
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Bilaga 9 Delegationsordning personal 

Denna delegationsordning (DO) för delegationer inom området personal är en del av Försvarsmaktens arbetsordning.  

 

En överordnad chef får alltid besluta i ett ärende som genom DO har delegerats till en underordnad befattningshavare, om inte annat särskild anges. 

 

'HW�VRP�DQJHV�L�NROXPQHQ�´)nU�GHOHJHUDV´�lU�GHQ�OlJVWD�WLOOnWQD�EHVOXWVQLYnQ��2P�GHOHJDWLRQ�LQWH�InU�VNH�DQJHV�GHW�PHG�´1HM´� 

 

Det finns i dag beslutsdelegationer även i FFS och FIB. De delegationerna kommer över tid att föras över till denna DO.  

 

Viktigt att tänka på är att denna DO inte innehåller information om under vilka förutsättningar som beslut får fattas. De framgår av författning, annat styrdokument eller avtal.  

 

Med skrivningen försvarsgrenschef/motsv. avses i detta dokument försvarsgrenscheferna, rikshemvärnschefen, chefen för specialförbanden, Försvarsmaktens ledningssystemchef, 

Försvarsmaktens logistikchef, Försvarsmaktens utbildningschef och chefen för försvarsstabens strategienhet. 
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1.Anställd personal 

1.1.Avtal och villkor 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

 Kollektivavtal 

1.  Ingå och säga upp Försvarsmaktens kollektiv-
avtal inom ramen för de ekonomiska villkor 
som chefen för försvarsstaben anger. 

2 kap. 2 och 2 a §§ Vill-
korsavtalen 

7 §, Ramavtal om löner 
m.m. för arbetstagare 
inom det statliga avtals-
området (RALS) mfl. 

personaldirektören biträdande förhand-
lingschef 

 

2.  Ingå och säga upp kollektivavtal vid förband 
och skolor (förbandsavtal)  

2 kap. 2 och 2 a §§ VA 

Del 2.3.3 samt 3.9.7 FM 
arbetstidsavtal 

Stöd ASU-FM 

 

försvarsgrens-
chef/motsv. och C 
OrgE i de fall stöd för 
tecknande av för-
bandsavtal finns i för-
svarsmaktsavtal Vid 
HKV 

C HKV och C Must  

 Om stöd inte finns i försvarsmakts-
avtal krävs delegation från förhand-
lingschef 

3.  om användning av lokala omställningsmedel Avtal om lokala omställ-
ningsmedel  

2019-05-06 

FM utbildningschef Ordförande FM 
GLOM§ 

Efter beredning i FM GLOM (För-
svarsmaktens centrala grupp för lo-
kala omställningsmedel) 

 Förhandling med och information till arbetstagarorganisationen 

4.  Företräda Försvarsmakten i förhandlingar en-
ligt 10§ MBL, dock inte kollektivavtalsför-
handling eller tvisteförhandling. 

10 § MBL  C OrgE  

C HKV  

C Must 

HR-chef OrgE 

ja 

Must C HR 

 

5.  Lämna varsel till ATO om att  

x provanställning ska avbrytas i förtid 

6 och 31 §§ LAS 

15 och 30 a §§ LAS 

C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 
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x provanställning ska avslutas utan att 
övergå i tillsvidareanställning 

x tidsbegränsad anställning ska upphöra.  

 

6.  Lämna varsel eller ha överläggningar med 
ATO om ändring av facklig förtroendemans 
eller skyddsombuds arbetsförhållanden eller 
arbetsvillkor  

5 § FML C OrgE  

C Must 

nej  

 
1.2.Anställning  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  om kravprofiler H PERS 2022 personaldirektören 

C Must 

nej 

 

 

2.  Anställning av civil arbetstagare. 

Gäller både anställning tills vidare och tidsbe-
gränsad anställning. 

LAS, 3, 6 §§ anställnings-
förordningen och 25 § för-
ordningen med instruktion 
för Försvarsmakten 

C OrgE  

C Must 

nej  

3.  Anställning av YO  17 och 20 §§ officersför-
ordningen och 6 kap. 2, 3, 
6, 7, 9 och 12 §§ FFS 
2019:3 

C OrgE  

C Must 

  

nej . 

4.  Anställning av RO (RO 1)  

 
 
 
 

18 § andra stycket och 
20 § officersförordningen 
och 6 kap. 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 
10 och 11 §§ FFS 2019:3 

C OrgE  

C Must 

 

nej Medgivande krävs av PERSDIR för 
anställning enligt 20 § officersför-
ordningen. Av 5 kap. 3 § FFS 
2019:3 följer att anställning enligt 
20 § officersförordningen ska bere-
das i FM:s personalförsörjnings-
nämnd. 

5.  Anställning av RO som YO, från OF 4 och 
högre samt OR 8 och högre. 

6 kap. 12 § FFS 2019:3 

 

personaldirektören 

 

nej 
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Anställning av RO som YO 

upp till OF 3och OR7 

försvarsgrens-
chef/motsv. 

C HKV 

C Must 

C OrgE 

  

6.  Återanställning av FA YO (Förtidsavgången 
yrkesofficer) från OF 4 och högre samt OR 8 
och högre 

 

Återanställning av FA YO  upp till OF 3och 
OR7 

6 kap. 9 § FFS 2019:3 

 

 

personaldirektören 

 

 

försvarsgrens-
chef/motsv. 

 

C HKV 

 C Must 

nej 

 

 

C OrgE 

 

7.  Undantag från krav på provanställning av den 
som anställs enligt 20 § officersförordningen 

5 kap. 5 § FFS 2019:3 personaldirektören 

 

ja  

8.  Tidsbegränsad anställning av RO (RO2 eller 
RO3) som redan är tillsvidareanställd vid FM.   

18 § andra stycket offi-
cersförordningen och  
6 kap. 8 § FFS 2019:3 

C OrgE  

C Must 

ja  

9.  Beslut om tjänstgöring för RO  Avtal om anställningsvill-
kor för RO 

C OrgE 

 C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

10.  Anställning av PA YO som RO 2/3 i mer än 
sex veckor eller pensionerad YO om BFA i 
mer än sex veckor 

FM2021-7184:9 C OrgE  

C HKV 

C Must 

ja Efter medgivande försvarsgrens-
chef/motsv. 

11.  Anställning av GSS/K 7 § lagen om vissa för-
svarsmaktsanställningar 

C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

12.  Beslut om anställning av GSS/T 7 § lagen om vissa för-
svarsmaktsanställningar 

C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 



FIB 2022:6 Sida 250 

Bilaga 9 

 

13.  Beslut om tjänstgöring för GSS/T 15, 18, 19 §§ lagen om 
vissa försvarsmaktsan-
ställningar 

C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

14.  Placering av YO, GSS, CVAT, K- eller T-per-
sonal på annan befattning än arbetstagarens or-
dinarie personalkategori tidsbegränsat eller 
tillsvidare  

 försvarsgrens-
chef/motsv. 

C HKV 

C Must 

C OrgE   

15.  Avdömning mellan FG/Motsv samt mellan 
FG/motsv och HKV 

 C FST GEN nej  

16.  Avdömning vid oenighet om placering av ar-
betstagare inom egen FG/Motsv eller HKV 

 försvarsgrenschef/mot
sv.  

C HKV 

C Must 

nej  

17.  Avdömning mellan FG/Motsv vid oenighet om 
krigsplacering  

 C FST GEN avdch FST GEN  

18.  Avdömning vid oenighet om krigsplacering 
mellan OrgE inom egen FG/Motsv eller HKV 

 försvarsgrens-
chef/motsv. 

C HKV 

C Must 

nej  

19.  Avdömning i de fall en enskild arbetstagare re-
serverar sig mot tjänstgöring i internationell 
militär insats 

 C FST GEN nej  

20.  Företräda Försvarsmakten i ärenden som över-
klagats till Statens överklagandenämnd 

21 § anställningsförord-
ningen (1994:373) 

C OrgE 

C Must 

HR-chef OrgE  

21.  Företräda Försvarsmakten vid förhandling i 
samband med avslutande av anställning. 

 försvarsjurist nej Ansvarig HR-chef kan effektuera 
beslut som tagits vid förhandling  

22.  Företräda Försvarsmakten vid tvisteförhand-
ling enligt 4±5 kap. huvudavtalet mellan å ena 
sidan Arbetsgivarverket och å andra sidan 

 försvarsjurist nej  
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OFR:s förbundsområden inom det statliga för-
handlingsområdet sammantagna, Saco-S och 
SEKO. 

23.  Företräda Försvarsmakten vid tvister om an-
ställningsskydd och tjänsteansvar m.m. i enlig-
het med punkterna 1 och 2 i Arbetsgivarver-
kets beslut. 

Arbetsgivarverkets beslut 
om delegering av process-
behörighet daterat 2010-
12-20 (dnr 0112-0585-53) 

Försvarsjurist nej  

 

 

1.3.Tillsättning och placering till särskilda befattningar  

 Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  föreslå placering på befattning som  

- chef för Försvarsstaben, 

- chef för enheten för ledning av oper-
ationer, 

-  militär rådgivare vid Sveriges stän-
diga delegation vid OSSE och 

- den till tjänsteställningen högste mili-
täre tjänstemannen vid EU:s militära 
stab 

Bilaga 2 till förordningen 
(2007:1266) med instrukt-
ion för Försvarsmakten 

överbefälhavaren 

 

 

nej  

 

2.  föreslå placering på befattning som försvarsat-
taché 

Bilaga 2 till förordningen 
med instruktion för För-
svarsmakten 

C Must Ja  

3.  föreslå placering på befattning som: 

- chef för säkerhetsinspektionen 

- flygsäkerhetsinspektör 

- chef för den svenska delegationen till 
Neutrala nationernas, övervaknings-
kommission i Korea 

Bilaga 2 till förordningen 
med instruktion för För-
svarsmakten 

PERSDIR nej  
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4.  om tillsättning och placering av befattningsha-
vare på nivå OF/CF 6 och 7, utom för de be-
fattningar som kräver regeringens beslut. 

FIB 2020:15 överbefälhavaren nej  

5.  om tillsättning och placering av befattningsha-
vare på nivå OF/CF 4 och 5, officerare med 
särskild kompetens (OFSK), OR 9, doktoran-
der och disputerade samt OF 3 med genomfört 
högre officersprogram del 1 (HOP ) samt be-
slut om antagning till doktorand-/forskarut-
bildningen. 

FIB 2020:15 personaldirektören 

 

C FST HR Chförs I förekommande fall i samråd med 
funktionsansvarig/motsv 

6.  föreslå ledamöter till Försvarshögskolans 
Forsknings- och Utbildningsnämnd (FoUN). 

8 § tredje stycket förord-
ningen (1996:1476) med 
instruktion för Försvars-
högskolan 

C FST FM utbildningschef  

7.  föreslå ledamot i delegationen för militärhisto-
risk forskning vid Försvarshögskolan. 

15 § förordningen med in-
struktion för Försvarshög-
skolan 

C FST  FM utbildningschef  

 

1.4.Tjänstegrader 

 Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

 Befordran 

1.  befordran eller konstituering till generalma-
jor/konteramiral/brigadgeneral/flottiljamiral. 

FFS 2019:7 överbefälhavaren Vid särskilda skäl 
till den som överbe-
fälhavaren bestäm-
mer 

 

2.  befordran eller konstituering till överste/kom-
mendör. 

FFS 2019:7 personaldirektören nej  

3.  befordran eller konstituering till överstelöjt-
nant/kommendörkapten eller regementsförval-
tare/ flottiljförvaltare. 

FFS 2019:7 personaldirektören 

C SF 

nej  
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4.  konstituering till de tjänstegrader som finns i 
hemvärnsförbanden. 

FFS 2019:7 rikshemvärnschefen nej  

5.  befordran eller konstituering till major/örlogs-
kapten, kapten, löjtnant, fänrik, förvaltare, fan-
junkare (överfanjunkare), översergeant, ser-
geant, överfurir, furir, korpral, vicekorpral och 
menig 1±4. 

FFS 2019:7 C OrgE  

C HKV 

C Must 

 

nej Graden överfanjunkare införs efter 
beslut om ändring av Försvarsmak-
tens föreskrifter (2019:7) om be-
fordran och konstituering 

6.  undantag från bestämmelserna 8 kap. 1±4 §§ 
FFS 2019:7 om konstituering vid särskilda 
skäl. 

FFS 2019:7 personaldirektören ja  

7.  om godkännande av likvärdig utbildning som 
befordringsutbildning enligt 2 kap. 7 § FFS 
2019:7. 

FFS 2019:7 personaldirektören ja 

 

 

8.  om annan första tjänstegrad för den som an-
ställs som yrkes- eller reservofficer. 

17, 18 eller 20 § officers-
förordningen och 5 kap. 
6 § FFS 2019:3 

personaldirektören ja  

9.  om tjänstegrad för civila tjänstemän på befatt-
ningsnivå G, dvs generallöjtnant, viceamiral, 
generalmajor eller konteramiral. 

21 § officersförordningen 
2 kap. 20 § FFS 2019:6 

överbefälhavaren nej  

10.  att civila tjänstemän anställda som militärmu-
siker får bära högre tjänstegrad.  

21 § officersförordningen 
2 kap. 21 § FFS 2019:6 

C LG ja Om det finns särskilda skäl. 

 

1.5.Kompetensutveckling och utbildning 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  om innehåll i och krav för befordringsutbild-
ningar med central antagning. 

Finns idag i gällande FM 
Arbo 

FM utbildningschef nej   

2.  om antagning till och avbrott från befordrings-
utbildningar med central antagning.  

Finns idag i gällande FM 
Arbo 

FM utbildningschef nej  
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3.  om antagningsordning för befordringsutbild-
ningar med central antagning. 

Finns i dag i gällande FM 
Arbo 

FM utbildningschef FST GEN avdch  

4.  ge Försvarshögskolan i uppdrag att anordna 
utbildning. 

5 kap. 2 § förordningen 
för Försvarshögskolan 

FM utbildningschef nej  

5.  om innehåll i och krav för godkännande för 
särskild officersutbildning inom Försvarsmak-
ten. 

5 kap. 8 § FFS 2019:3  C OrgE nej  

C Must 

6.  om vilka utbildningar som FM ska ansöka om 
yrkesexamen för hos Myndigheten för Yrkes-
högskolan. 

 FM utbildningschef C FST GEN UTBA  

7.  om FM inomverksutbildning,   FM utbildningschef försvarsgrens-
chef/motsv. 

 

8.  om godkännande av likvärdig utbildning som 
befordringsutbildning 

2 kap. 7 § FFS 2019:7 FM utbildningschef nej  

 

1.6.Lön och andra förmåner 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

 Lön och andra förmåner  

1.  om omfördelning av lönemedel inom eget 
verksamhetsområde. 

FM2021-7184:9 försvarsgrens-
chef/motsv. 

C HKV 

C Must 

nej  

2.  om lön och andra förmåner för personal. 3 a § Försvarsmaktens av-
tal om lön 

C OrgE 

C HKV 

C Must 

chef med personal-
ansvar 
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3.  om lön och andra förmåner för medarbetare 
som omfattas av Chefsavtal (OF/CF 6 och 
högre.) 

6±9 §§ chefsavtal 

 

överbefälhavaren närmsta chef Inom HKV utom MUST 

Samråd med PERSDIR 

4.  om lön och andra förmåner för medarbetare 
som omfattas av Avtal för särskilda befatt-
ningshavare (OF/CF5). 

3 a § Försvarsmaktens av-
tal om lön 

personaldirektören nej Inom HKV utom MUST 

Samråd med FST HR Chförs 

5.  om lön och andra förmåner för medarbetare på 
befattningsnivå OF/CF4.  

3 a § Försvarsmaktens av-
tal om lön 

C OrgE  

C Must 

Ja Samråd med FST HR Chförs 

6.  undantag från förutsättningar för utbetalning 
av  reservofficerspremie om om det finns sär-
skilda skäl. 

7 kap. 1 § FFS 2019:3 C OrgE  

C Must 

ja  

7.  att sätta lön genom lönesättande samtal inom 
ramen för lönerevision.  

5 och 7.2 §§ RALS C OrgE  

C Must 

ja  

8.  ge högre lön under pågående anställning. 6 a § Försvarsmaktens av-
tal om lön 

C OrgE  

C Must 

ja  

9.  om förändring av lön i samband med organi-
sationsförändring. 

10 § Försvarsmaktens av-
tal om lön 

C OrgE 

C Must 

ja  

10.  utbetalning av lön inom ramen för villkorsav-
talet.  

15 kap. 1 § VA C FM HRC avdch eller motsv  

11.  om löneavdrag vid avstängning. 6 kap. 9 § VA C OrgE  

C Must 

ja  

12.  om löneavdrag vid försättande ur tjänstgöring. 6 kap 10 VA C OrgE  

C Must 

ja  

13.  om lön under ledighet för studier. 9 kap. 4 § VA C FST GEN 

C Must 

avdch GEN  

14.  om ersättning för sjukvårdskostnader, sär-
skilda skäl 

12 kap. 3 § VA C OrgE  ja  



FIB 2022:6 Sida 256 

Bilaga 9 

 

C Must 

15.  om månadsutbetalningar, förskott m.m. 15 kap. 1 § VA C FST GEN avdch GEN  

C Must 

16.   att inte betala ut sjuklön. 4±5 §§ lagen (1991:1047) 
om sjuklön 

C OrgE  ja  

C Must 

17.  om lön under utlandstjänstgöring. 4 § Försvarsmaktsavtal 
om villkor vid tjänstgö-
ring i en internationell mi-
litär insats 

C OrgE för ansvarigt 
förband 

HR-chef för ansva-
rigt förband 

 

18.  om  ersättning enligt förmånligare grunder el-
ler annan ersättning än som anges i Försvars-
maktens avtal om rörlighet och kostnadsersätt-
ningar om särskilda skäl föreligger.  

Försvarsmaktens avtal om 
rörlighet och kostnadser-
sättningar, del 15 

C FST GEN 

 

ja  

C Must 

 Tjänsteresa 

19.  om tjänsteresa. Försvarsmaktens avtal om 
rörlighet och kostnadser-
sättningar, del 6 

C OrgE  chef med personal-
ansvar 

För personal vid annan OrgE än 
HKV 

överbefälhavaren för 
GD, C MUST C FST, 
C OPL 

  

C FST för underly-
dande chefer 

 

C HKV för övrig per-
sonal vid HKV 

chef med personal-
ansvar 

20.  om veckopendling (individnivå). Försvarsmaktens avtal om 
rörlighet och kostnadser-
sättningar, del 12 

C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

21.   om dagpendling (individnivå). Försvarsmaktens avtal om 
rörlighet och kostnadser-
sättningar, del 11 

C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 
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22.  om utrikes tjänsteresa. 10 kap. 7 § VA C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

23.  om utrikes tjänsteresa, undantag från VA 10 kap. 8 § VA C FST 

C Must 

ja  

 Förordningen (1974:225) om utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst 

24.  DWW�WLOOGHOD�DQVWlOOG�XWPlUNHOVHQ�´)|U�QLW�RFK�
UHGOLJKHW�L�ULNHWV�WMlQVW´. 

3 § förordningen   C OrgE  

C Must 

ja  

 

 

1.7.Bisyssla 

 Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  om bisyssla. 13 kap. 3 § VA C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

 

1.8.Arbetstid, ledighet och tjänstledighet 

 Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  om förläggning av arbetstid. Försvarsmaktens avtal om 
arbetstid och arbetstidsbe-
roende ersättningar del 2.3 

C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

2.  att bevilja ledighet. 13 kap. 3 § VA 

SemL 

C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

3.  om tjänstledighet. Flera olika författningar 
t.ex. villkorsavtalen, 
SemL, FLL, 8§ TjllF m.fl. 

C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 
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4.  att arbetsgivaren ensidigt återkallar/avbryter 
semester. 

 C OrgE  

C Must 

nej  

 

1.9.Rehabilitering och arbetsanpassning 

 Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  i ärenden i Försvarsmaktens rehabiliteringsråd.  personaldirektören nej   

2.  i ärenden som rör arbetsanpassning. AFS 2020:5 C OrgE chef med personal-
ansansvar 

 

3.   i rehabiliteringsärenden. Socialförsäkringsbalken 
(SFB), lagen om totalför-
svarsplikt, lagen om för-
svarsmaktens personal i in-
ternationella militära insat-
ser, AFS 2020:5 

C OrgE 

C Must 

kompanichef eller 
fartygschef 

 

4.  om utbetalning enligt statens riskgaranti för 
totalförsvarspliktiga.  

10 kap. 9±11 §§ förord-
ningen (1995:239) om för-
måner till totalförsvars-
pliktiga 

C FST GEN 

C Must 

C FM HRC  
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1.10.Enskilda överenskommelser 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  ingå enskild överenskommelse om att kvarstå 
i tillsvidareanställning YO. 

FM 2018-7832:2 C OrgE  

C HKV 

C Must  

C FST HR Chförs 

 Efter medgivande från försvars-
grenschef/motsv. 

 

Efter medgivande från PERSDIR 
avseende OF 4 och uppåt 

2.  ingå enskild överenskommelse om uppsäg-
ningstid.  

14 kap 5 § VA 

2 kap. 7 § VA 

chef med personalan-
svar 

  

3.  ingå enskild överenskommelse om förtroen-
dearbetstid.  

2 kap. 7 § VA C OrgE  

C Must 

chef med personal 
ansvar 

 

4.  ingå enskild överenskommelse om övertidav-
lösen. 

2 kap. 7 § VA C OrgE  

C Must 

nej  

5.  ingå enskild överenskommelse om semester 
till pension. 

2 kap. 7 § VA chef med personalan-
svar 

  

6.  ingå enskild överenskommelse om lön till 
pension. 

2 kap. 7 § VA chef med personalan-
svar 

  

7.  ingå enskild överenskommelse om distansar-
bete. 

 chef med personalan-
svar 

  

8.  ingå enskild överenskommelse om distansar-
bete överstigande två dagar per vecka (sär-
skilda skäl). 

 C OrgE  

C Must 
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1.11.Disciplinärenden 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  att göra anmälan till personalansvarsnämnden. 11 § FIB 2018:7  C OrgE, där den an-
mälde tjänstgör.  

nej  

C HKV, avseende 
personal som är place-
rad vid HKV 

C Must, personal som 
tjänsgör vid Must 

C SFL, personal som 
tjänstgör vid SFL 

överbefälhavaren, av-
seende OF/CF 5-7 

2.  om anmälningar till Statens ansvarsnämnd.  15 § anställningsförord-
ningen (1994:373) 

överbefälhavaren  nej  

3.  om polisanmälan vid misstanke om brott. 20 kap. brottsbalken om 
tjänstefel m.m.  
 

försvarsjurist nej  

C Must ja 

4.  att begära överprövning av åklagares eller po-
lisiär förundersökningsledares beslut att lägga 
ner en förundersökning. 

 försvarsjurist nej  

 

1.12.Avslut av anställning, tjänstgöringsavtal och engagemang     

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  ändra uppsägningstidens längd. 14 kap 2 § och 5 § VAT C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 
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2.  om upphörande av provanställning och beslut 
om att tidsbegränsad anställning inte kommer 
att fortsätta. 

6 och 15 §§ LAS C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 

 

3.  om uppsägning av tillsvidareanställd arbetsta-
gare på grund av arbetsbrist eller omlokali-
sering. 

7 § LAS 

14 kap. 2 § Villkorsavtalen 

C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar  

 

4.  om skiljande av anställning på grund av per-
sonliga skäl.  

7 § LAS FM personalansvars-
nämnd (FPAN)  

nej  

5.  om avskedande av medarbetare. 18 § LAS FM personalansvars-
nämnd (FPAN)  

nej  

6.  om frivillig överenskommelse ± egen uppsäg-
ning. 

FM2022-10350:2 personaldirektören nej  

7.  om uppsägning p.g.a. uppnådd LAS-ålder. 
 

32±33 §§ LAS 

 

C OrgE 

C Must 

chef med personal-
ansvar 

Rätt att kvarstå i anställningen till 
69 år (from 2023-01-01) 

8.  om delpension. 3 § Avtal om delpension för 
arbetstagare hos staten m.fl. 

C FST GEN  FST GEN avdch Omfattar endast arbetstagare som 
tillhör Avdelning II i PA 16 

Efter samverkan i FM Personalför-
sörjningsnämnd  

9.  att utfärda arbetsgivarintyg. 47 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring  

C OrgE  

C Must 

FM HRC 

Must C HR 

Utfärdas på begäran av arbetstagare 

10.  att meddela varsel ± provanställning. 31 § LAS C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

Underrättelse om att din 
provanställning ska upphöra 

11.  om varsel GSS. 13 § lagen om vissa för-
svarsmaktsanställningar 

C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

Underrättelse om att provanställning 
avses upphöra. 

12.  lämna underrättelse till Trygghetsstiftelsen 
(TSn) vid omställningssituationer m.m. 

Avtal om omställning C OrgE  

C Must 

chef med personal-
ansvar 

Omställningsarbete 
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1.13.Tjänstgöring i internationell militär insats 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

 Lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser och samt förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid inter-
nationella insatser  

1.  anställa den som inte har en anställning i För-
svarsmakten för tjänstgöring i internationell 
insats. 

2 § lagen  ansvarig förbandschef nej  

2.  säga upp anställning. 3 § andra stycket lagen ansvarig förbandschef nej  
3.  bevilja den anställde kortare uppsägningsti.d 3 § andra stycket lagen ansvarig förbandschef nej  
4.  ge ekonomiskt stöd till utbildning.  9 § första stycket lagen  ansvarig förbandschef nej  
5.  ge ekonomiskt stöd till andra åtgärder som 

främjar den enskildes återgång till arbetslivet 
samt till anskaffande av hjälpmedel. 

9 § andra stycket lagen ansvarig förbandschef nej  

6.  att ersätta anhörig för skäligt antal resor samt 
uppehälle och tidsspillan för resa till den ska-
dade eller förolyckade. 

17 § första stycket lagen ansvarig förbandschef nej Efter ansökan av den anhörige 

7.  ge skäligt bidrag till kostnader för psykosocialt 
stöd till anhöriga. 

17 § andra stycket lagen ansvarig förbandschef nej Efter ansökan av den anhörige 

8.  ge anhörig skälig ersättning för kostnader som 
dennes medverkan i den skadades rehabilite-
ring medför. 

17 § tredje stycket lagen ansvarig förbandschef nej Efter ansökan av den anhörige 

9.  tilldelning av medalj för internationella insat-
ser. 

 C OPL ja  

10.  utse veteran- och anhörigsamordnare.  13±14 §§ förordningen 
 

garnisonschef ja  

11.  ersätta kostnader för resa i Sverige vid inryck-
ning till/utryckning från tjänstgöring samt er-
sättning för andra levnadskostnader om de mo-
tiveras av tjänstgöringen utomlands. 

5 § förordningen ansvarig förbandschef nej  

12.  om ytterligare fria hemresor från insatsområ-
det och åter samt att sådana resor ska beviljas 
även för kortare tjänstgöringsperioder. 

6 § andra stycket förord-
ningen 

ansvarig förbandschef nej  
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13.  om ersättning avseende sjukvård och akut 
tandvård. 

7 § förordningen ansvarig förbandschef nej  

14.  om ersättning avseende bibehållna anställ-
ningsförmåner vid sjukdom eller skada som 
medför nedsatt arbetsförmåga under tjänstgö-
ringstiden. 

8 § förordningen ansvarig förbandschef nej  

15.  om ersättning för kostnader för undersökning, 
samt resa, uppehälle och tidsspillan. 

9 § förordningen ansvarig förbandschef nej  

16.  om ersättning avseende statens riskgaranti. 10±12 och 17 §§ förord-
ningen 

C FM Veterancentrum nej  

17.  företräda Försvarsmakten vid överklagat be-
slut.  

18 § lagen och 18 § för-
ordningen 

chefsjuristen ja  

18.  föreslå utmärkelser och åtgärder för ökad er-
känsla för veteraner och anhöriga.  

 C FM Veterancentrum nej  

 

2.Värnpliktiga   

2.1.Utbildning  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

1.  om FM kravprofilsdokument för totalförsvars-
pliktiga. 

2 kap. 1 § TRMFS FM utbildningschef nej  

2.  om behovssättning av värnpliktiga.   FM utbildningschef nej  

3.  ändra beslut om inskrivning under pågående 
grundutbildning om ändringen innebär byte av 
befattning inom myndigheten. 

3 kap. 9 § LPT 

13 kap. 2 § första stycket 
TRMFS 2017:1 

C OrgE ja   

4.  överlämna ärende till Totalförsvarets rekryte-
ringsmyndighet  

3 kap. 9 § LPT 

13 kap. 2 § andra stycket 
TRMFS 2017:1 

C OrgE ja  
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5.  förändringar i grundutbildningens förläggning. 3 kap 2 § FFS 2017:7 FM utbildningschef avdch  

6.  tider för in- och utryckning 3 kap. 3 § 1 FFS 2017:7 FM utbildningschef avdch  

7.  senarelägga tider för in- och utryckning med 
högst 7 dagar vid särskilda skäl 

3 kap. 3 § 2 FFS 2017:7 C FST GEN C OrgE.  

8.  att avkorta tiden för grundutbildningen om 
högst 35 dagar vid särskilda skäl. 

3 kap. 4 § FFS 2017:7 C FST GEN C OrgE.    

9.  repetitionsutbildnings längd och förläggning i 
tiden. 

4 kap. 1 § FFS 2017:7 C FST GEN avdch  

10.  FM gemensamma utbildningsområden under 
värnplikt med GU. 

 FM utbildningschef ja  

11.  övriga utbildningsområden under värnplikt 
med GU. 

 försvarsgrens-
chef/motsv. 

C OrgE  

12.  underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndig-
het om vilka värnpliktiga som inte inställt sig 
till grundutbildning. 

10 kap. 1 § TRMFS 
2017:1 

C OrgE ja  

 

2.2.Tjänstegrader 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk  Beslutande  Får delegeras Kommentar 

1.  innehåll i och krav för godkännande för utbild-
ningar enligt 4 § och undantag från beford-
ringsbestämmelserna i övrigt i FM2020-
19603:1. 

FM2020-19603:2 FM utbildningschef nej  

2.  befordran av värnpliktig. FM2020-19603:2 C OrgE nej  
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2.3.Krigsplacering 

Nr  Besluta/befogenhet att Regelverk  Beslutande  Får delegeras Kommentar 

1.  ändra ett beslut om krigsplacering.  3 kap. 15 a § lagen 
(1994:1809) om 
totalförsvarsplikt 

5 kap. 3 § FFS 2017:7 

C FST 

 

ja  

försvarsgrenschef/mot
sv. 

ja 

C Must ja 

2.  krigsplacering vid oenighet mellan krigsför-
band.  

5 kap. 4 § FFS 2017:7 C FST ja  

försvarsgrens-
chef/motsv. 

ja 

C Must ja 

 
2.4.Tjänstledighet och permission  

Nr  Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegera Kommentar 

 Tjänstledighet  

1.  tjänstledighet i form av  övningsuppehåll.  17 § förordningen 
(1995:649) om ledighet 
och fritid för totalförsvars-
pliktiga under tjänstgöring 

4 kap. 1 § FFS 2018:4 

C FST 

försvarsgrens-
chef/motsv. 

C Must 

 

C OrgE  

2.  annan tjänstledighet än övningsuppehåll. 7, 8 9, 10 eller 11, 15 17, 
19, 20 samt 22 a §§ för-
ordningen om ledighet 
och fritid  

chefen för det förband 
eller den enhet av an-
nat slag där den värn-
pliktige tjänstgör.  

annan chef vid för-
bandet eller en-
heten,med överste-
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löjtnants eller kom-
mendörkaptens 
tjänstegrad.  

3.  omprövning vid nekad eller delvis beviljad 
tjänstledighet. 

29 a § första stycket för-
ordningen om ledighet 
och fritid 

 

C FST vad avser total-
försvarspliktiga som 
fullgör grundutbild-
ning eller repetitionst-
bildning.  

C OPL vad avser 
totalförsvarspliktiga 
som fullgör bered-
skaps eller krigstjänst-
göring.  

 

 

 

nej.   

 Permission 

4.  om permission.  21 och 22 a §§ förord-
ningen om ledighet och 
fritid 

C OrgE  plutonchef/Motsv  

5.  om omprövning vid nekad eller delvis beviljad 
permission. 

29 a § andra stycket för-
ordningen om ledighet 
och fritid 

närmast högre chef, 
dock inte högre än C 
OrgE.  

nej  

 Inskränkningar av fritiden 

6.  om inskränkningar av fritiden  

 

25 § förordningen om le-
dighet och fritid 

5 kap. 1 § FFS 2018:4 

förbandschef  ja  
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2.5.Avbrott 

Nr  Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar 

1.  avbrott vid frånvaro. 5 kap. 12 § p. 1 LPT 

11 kap. 2 § första stycket 
p. 1 TRMFS 2017:1 

C OrgE ja   

2.  avbrott vid tillfälligt nedsatt fysisk eller psy-
kisk prestationsförmåga.  

 

5 kap. 12 § p. 2 LPT 

11 kap. 2 § första stycket 
p. 2 TRMFS 2017:1 

C OrgE avdch Utlåtande av läkare ska inhämtas in-
nan beslut. 

3.  överlämna ärende till Totalförsvarets rekryte-
ringsmyndighet. 

5 kap. 12 § p. 2 LPT   

11 kap. 2 § tredje stycket 
TRMFS 2017:1 

C OrgE ja   

4.  avbrott vid vägran. 5 kap. 13 § p. 2 LPT   

11 kap. 2 § första stycket 
p. 3 TRMFS 2017:1 

C OrgE ja   

5.  överlämna det underlag till Totalförsvarets re-
kryteringsmyndighet behöver  för att bedöma 
ärende om avbrott då en totalförsvarspliktig 
som ansökt om rätt att vara vapenfri. 

11 kap. 3 § andra stycket  
TRMFS 2017:1 

C OrgE ja   

6.  hemställa till regeringen om att grundutbild-
ningen ska avbrytas för att utbildningsorgani-
sationens resurser måste tas i anspråk för att 
höja Sveriges försvarsberedskap. 

5 kap. 16 § LPT överbefälhavaren ja  

 

2.6.Tvångsmedel 

Nr Besluta/befogenhet att    Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  en totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt el-
ler civilplikt vid Försvarsmakten är skyldig att 
genomgå de medicinska och psykologiska 

5 kap. 1 § 2 LTP   

14 kap. 1 § 1 TRMFS 

C OrgE ja  
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undersökningar som krävs för att utreda hans 
eller hennes förutsättningar att tjänstgöra. 

 

2.  en totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt el-
ler civilplikt vid Försvarsmakten är skyldig att 
genomgå drogtest enligt förutsättningarna i 5 
kap. 1 § 3 LTP . 

5 kap. 1 § 3 LTP   

14 kap. 1 § 2 TRMFS 
2017:4 

 

C OrgE  kompanichef. (mot-
svarande). 

 

C FST nej 

3.  om hämtning av en totalförsvarspliktig som 
utan giltigt skäl uteblir från en grundutbildning 
som är längre än 60 dagar. 

10 kap. 6 § LTP 

10 kap. 3 § TRMFS 
2017:1 

C OrgE ja  

 

2.7.Disciplinärenden 

Nr  Besluta/befogenhet att    Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  beslut i ärende om diciplinansvar eller åtal-
samnälan. 

 

19±21 §§ FDT 

 

chefen för det förband 
eller den enhet av an-
nat slag där den disci-
plinansvarige tjänst-
gör eller senast har 
tjänstgjort, såvida 
chefen har lägst 
överstes eller kom-
mendörs tjänstegrad.  

Ärenden som rör dem 
som är anställda i FM 
och tjänstgör utom-
lands i en internation-
ell militär insats får 
även prövas av chefen 
för den taktiska staben 
eller chefen för kon-
tingenten, om han el-
ler hon har lägst 

ja, enligt förutsätt-
ningar i 21 § LDT.  
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överstelöjtnants eller 
kommendörkaptens 
tjänstegrad. 

2.  överlämna överklagande till tingsrätten. 51 § LDT försvarsjurist nej  

3.  företräda Försvarsmakten vid överklagande av 
beslut om diciplinpåföljd.  

50 § LDT sektch FST JUR  nej  

 Övrigt  

4.  i ärenden om val till kongressen som överkla-
gats till Försvarsmakten. 

13 § förordningen 
(2017:1249) om medinfly-
tande för totalförsvarsplik-
tiga  

4 kap. 19 § FFS 2020:1   

FM UTBC ja   

 

3.Hemvärnssoldater 

 3.1.Antagning  

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  ingå avtal med en person att han eller hon ska 
tjänstgöra som hemvärnssoldat. 

5 § hemvärnsförordningen  

5 och 9 §§ FFS 2010:2 

C OrgE i vilken ingår 
en eller flera hem-
värnsbataljoner  

ja  

 

3.2.Tjänstegrader 

Nr Besluta/befogenhet att    Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

1.  särskilda bestämmelser för befordran av hem-
värnssoldater samt för frivillig personal med 
befattningar inom hemvärnet. 

6 kap. 1 § FFS 2019:7  personaldirektören rikshemvärnschefen  
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2.  befordran av hemvärnsmän och den som till-
hör hemvärnets avtalspersonal. 

12 § FFS 2010:2  rikshemvärnschefen 
vid befordran till ma-
jor eller högre tjänste-
grad.  

ja  

C OrgE när rikshem-
värnschefen inte ska 
fatta beslut.  

ja 

3.  förordnande av hemvärnsbefäl i tjänstegrad 
när befälet har fått den utbildning och kompe-
tens som krävs för en befattning och har krigs-
placerats i befattningen. 

13 § FFS 2010:2  C OrgE  ja  

4.  befordran av hemvärnsbefäl till en sådan tjäns-
tegrad som inte rikshemvärnschefen ska be-
sluta om enligt 12 §. 

13 § FFS 2010:2 C OrgE ja  

5.  om befordran av hemvärnssoldat till major el-
ler förvaltare.  

10 kap. 8 § FFS 2019:7 rikshemvärnschefen  ja  

6.  om konstituering till de tjänstegrader som 
finns i hemvärnsförbanden. 

8 kap. 1 § FFS 2019:7 rikshemvärnschefen  nej Gäller hemvärnssoldater och frivil-
lig personal med befattning i hem-
värnet 

7.  om att förordna en hemvärnssoldat till befäl i 
hemvärnet och beslut om förlängning av för-
ordnande.  

11 § FFS 2010:2 C OrgE i vilken ingår 
en eller flera hem-
värnsbataljoner  

ja  

8.  om hemvärnspersonals användande vid hem-
värnsberedskap. 

 C OPL C MR  

9.  innehåll och genomförande för utbildning av 
hemvärnssoldat. 

 rikshemvärnschef nej  

10.  om förordnande av befäl inom hemvärnet. 11 § FFS 2010:2 C OrgE ja  
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3.3.Förmåner 

Nr Besluta/befogenhet att  Regelverk Beslutande Får delegeras Kommentar 

 Förmåner till hemvärnspersonal med hemvärnsavtal (tidigare benämnt hemvärnsman) 

1.  Beslut om ersättning för arbete och tidsspillan. 2 a § förordningen om för-
måner till hemvärnssolda-
ter 

C OrgE 

 

ja  

 Förmåner hemvärnspersonal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen om frivillig försvarsverksamhet 

2.  om befattningspenning. 3 och 4 §§ förordningen 
om förmåner till frivilliga 
 
4±7 §§ FFS 1996:16 

C OrgE ja  

3.  om utbildningspremie. 7 § förordningen om för-
måner till frivilliga 
 
8±10 §§ FFS 1996:16 

C OrgE ja  

4.  om reseförmåner. 8±9 §§ förordningen om 
förmåner till frivilliga 
 
11±14 §§ FFS 1996:16 

C OrgE ja  

5.  om organisationsstöd. 5 § förordningen om fri-
villig försvarsverksamhet 
 
Försvarsmaktens före-
skrifter (FFS 1995:20) om 
frivillig försvarsverksam-
het inom Försvarsmakten 

rikshemvärnschefen 

 

ja  
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4.Officersaspiranter  

4.1.Antagning och utbildning 

Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande  Får delegeras Kommentar  

1.  om antagningsordning för grundläggande offi-
cersutbildning inom Försvarsmakten (GOU). 

2 kap. 2 § FFS 2019:3 FM utbildningschef C FST GEN UTB   

2.  om tid och sätt att ansöka till grundläggande 
officersutbildning. 

3 kap 1 § FFS 2019:3 FM utbildningschef C FST GEN UTB  

3.  om kravprofilsdokument för grundläggande 
officersutbildning inom Försvarsmakten 
(GOU). 

2 kap. 2 § FFS 2019:3 FM utbildningschef C FST GEN UTB   

4.  om innehåll i och krav för godkännande för 
grundläggande officersutbildning inom För-
svarsmakten. 

5 kap. 8 § och 2 kap. 2 § 
FFS 2019:3 

FM utbildningschef C FST GEN UTB   

5.  om undantag från kravet på antagningspröv-
ning. 

3 kap. 10 § FFS 2019:3 FM utbildningschef C FST GEN UTB   

6.  om antagning till grundläggande officersut-
bildning inom Försvarsmakten.  

8 § officersförordningen FM utbildningschef C FST GEN UTB   

7.  om skiljande från grundläggande officersut-
bildning inom Försvarsmakten. 

8 § officersförordningen FM utbildningschef C FST GEN UTB   

8.  om särskilda krav för särskilt krävande befatt-
ningstyper. 

3 kap. 9 § FFS 2019:3  FM utbildningschef C FST GEN UTB   

9.  om undantag från krav på tjänstgöringstid. 3 kap. 3 och 7 §§ FFS 
2019:3 

FM utbildningschef C FST GEN UTB   

10.  om undantag från krav på gruppbefälsutbild-
ning. 

3 kap. 8 § FFS 2019:3 FM utbildningschef C FST GEN UTB   

11.  om undantag från regel om spärrtider.  3 kap. 11 § FFS 2019:3 FM utbildningschef C FST GEN UTB   
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5.Frivilliga   
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegera Kommentar 

 Avtal m.m.      

1.  ingå skriftligt avtal med en person som tillhör 
en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) 
om att denne ska tjänstgöra inom totalförsva-
ret.  

2 § förordningen om fri-
villig försvarsverksamhet 

förbandschef nej.  

2.  frivillig tjänstgöring enligt 1 § förordningen 
om frivillig tjänstgöring vid Försvarsmakten. 

1 och 5 §§ förordningen 
(1987:8) om frivillig 
tjänstgöring vid Försvars-
makten 

förbandschef   

3.  befattningar som ska bemannas med avtalsper-
sonal.  

2 § FFS 1995:20  försvarsgrens-
chef/motsv. 

rikshemvärnschefen 

C OrgE  

 Förmåner till frivilliga 

4.  beställning till frivillig försvarsorganisation att 
genomföra totalförsvarsupplysning. 

 rikshemvärnschefen ja  

5.  beställning till frivillig försvarsorganisation 
avseende rekrytering och utbildning till en be-
fattning som leder till ett avtal. 

2 § FFS 1995:20  rikshemvärnschefen ja  

6.  ingå frivilligavtal med individer som genom-
fört befattningsutbildning med godkänt resul-
tat. 

3 § FFS 1995:20  
 

C OrgE ja  

7.  repetitionsutbildning för avtalspersonal. 6 § FFS 1995:20  C OrgE ja  

8.  kompletteringsutbildning för avtalspersonal. 7 § FFS 1995:20  
 

C OrgE ja  

9.  hävande av avtal. FM 2021-12430:1 förbandschef  ja  
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 Befordran     

10.  befordran av avtalspersonal.  3 § FFS 2000:4   förbandschef ja  

 Instruktörer     

11.  beslut om godkännande av instruktör.   kursanordnande i 
samverkan med be-
rörd frivillig försvars-
organisation. 

ja  

 

6.Övriga uppdragstagare  
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutande Får delegeras  Kommentar 

12.  att en auditör, utöver grundarvodet och eventu-
ellt tilläggsarvode, ska ha ett tillfälligt extra ar-
vode.  

2 § FFS 1995:19 försvarsgrens-
chef/motsv. 

avdch Efter förslag från en förbands- eller 
skolchef. 

 

7.Förordnanden m.m.  
Nr Besluta/befogenhet att Regelverk Beslutsfattare Får delegeras  Kommentar 

1.  beslut om förordnande av folkrättslig rådgi-
vare i krigsorganisationen. 

27 § folkrättsförordningen 
(1990:12)  

5 kap. 2 § FFS 2019:4 

chefsjuristen  Nej  

2.  beslut om förordnande av folkrättslig rådgi-
vare i fredsorganisationen. 

28 § folkrättsförordningen 
(1990:12)  

5 kap. 1 § FFS 2019:4 

chefsjuristen Nej  

3.  beslut om ledamöter i Rikshemvärnsrådet, ut-
över de som ska ingå enligt 10 § hemvärnsför-
ordningen .  

10 § hemvärnsförordningen C RHS Nej  
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4.  förordnande av militärpolis. 21 § Försvarsmaktens före-
skrifter (2011:1)  om militär-
polisen 

militärpolischefen Nej  

5.  föreslå en ledamot i styrelsen för Försvarshög-
skolan. 

2 kap. 1 § förordningen 
(2007:1164) för Försvarshögs-
kolan 

överbefälhavaren Ja  

6.  utse överkommendant.  2 § FFS 2018:3 överbefälhavaren Nej  

7.  utse och entlediga ledamöter och ersättare till 
personalansvarsnämnden. 

29 § andra stycket förordning-
en (2007:1266) med instrukt-
ion för Försvarsmakten 

överbefälhavaren Nej  

8.  beställning till FHS avseende uppdragsutbild-
ning inom OP, HOP och TSK samt andra cen-
trala uppdrag till Försvarshögskolan. 

 FM UTBC Nej  

9.  offertsvar till FHS avseende uppdragsutbild-
ning inom OP, HOP och TSK samt andra cen-
trala uppdrag till Försvarshögskolan. 

 FM UTBC Nej  

10.  inspektionsrätt av Försvarsmaktens skolor och 
centra som genomför GOU. 

 FM UTBC Nej  
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