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Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med 

arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); 

 

beslutade den 27 juni 2014. 

 

Försvarsmakten föreskriver i fråga om Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 

2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) dels att 8 kap. 7 §, 

9 kap. 8, 10 och 12 §§ , 10 kap. 9 och 11 §§ samt 12 kap. 10 § ska ha följande 

lydelse, dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 7 §, 

11 kap. 11 § samt 16 kap. 5 § av följande lydelse. 

  

5 kap. 

 

7 § Av 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen följer att en begäran om att få ta del 

av en allmän handling alltid ska handläggas skyndsamt. En sådan begäran ska 

handläggas med förtur i förhållande till andra ärenden. 

 

8 kap.  

 

7 § Chefen för ledningsstaben bemyndigas att 

1. samverka med andra stater och mellanfolkliga organisationer i inlednings-

skedet av ett eventuellt samarbete, 

2. hos regeringen, efter samråd med chefsjuristen, hemställa om tillstånd för 

Försvarsmakten att delta i internationell verksamhet inom och utom Sverige, 
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3. hos regeringen, efter samråd med chefsjuristen, hemställa om tillstånd för 

Försvarsmakten att förhandla, ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med 

en annan stat eller mellanfolklig organisation avseende deltagande i internationell 

verksamhet inom och utom Sverige,  

4. inom ramen för av regeringen meddelat tillstånd enligt 2 eller 3 förhandla, 

ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat eller mellanfolk-

lig organisation, samt 

5. hos regeringen hemställa om tillstånd för en annan stat eller mellanfolklig 

organisation att nyttja Försvarsmaktens anläggningar, områden eller materiel. 

 

9 kap. 

 

8 § Produktionschefen ska 

1. leda och samordna Försvarsmaktens miljöarbete nationellt och internation-

ellt, 

2. leda och samordna IS/IT-området inom Försvarsmakten, 

3. leda och samordna signalskyddstjänsten vid organisationsenheterna, utom 

i de fall ledning och samordning utövas av insatschefen, 

4. leda och samordna försvarsmedicin och utöva myndighetens skyldigheter 

som vårdgivare i Försvarsmakten samt vara företrädare för Försvarsmakten inom 

detta område vid internationella kontakter, 

5. leda och samordna Försvarsmaktens vädertjänst, 

6. leda och samordna geografisk informationstjänst, 

7. samordna och stödja frivillig försvarsverksamhet, samt 

8.  samordna traditionsvården inom Försvarsmakten. 

 

10 § Produktionschefen bemyndigas att i samband med uppgifter enligt 3 § 

1. ingå avtal för varor tjänster och byggentreprenad, 

2. tillämpa 11 a § andra stycket förordningen (2006:1266) med instruktion 

för Försvarsmakten, samt 
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3. efter samråd med chefsjuristen, tillämpa tredje stycket förordningen med 

instruktion för Försvarsmakten. 

 

12 § Produktionschefen bemyndigas att 

1. samverka med andra stater och mellanfolkliga organisationer i inlednings-

skedet av ett eventuellt samarbete, 

2. hos regeringen, efter samråd med chefen för ledningsstaben och 

chefsjuristen, hemställa om tillstånd för Försvarsmakten att dels delta i internat-

ionell övnings- och utbildningsverksamhet inom och utom Sverige, dels sända 

personal för tjänstgöring i en utländsk försvarsmakt.  

3. hos regeringen, efter samråd med chefsjuristen, hemställa om tillstånd för 

Försvarsmakten att förhandla, ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med 

en annan stat eller mellanfolklig organisation avseende deltagande i internationell 

övnings- och utbildningsverksamhet inom och utom Sverige eller tjänstgöring i en 

utländsk försvarsmakt, 

4. inom ramen för av regeringen meddelat tillstånd enligt 2 eller 3 förhandla, 

ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat eller mellanfolk-

lig organisation, 

5. hos regeringen hemställa om tillstånd för en annan stat eller mellanfolklig 

organisation att nyttja Försvarsmaktens anläggningar, områden eller materiel, 

6. hos regeringen, efter samråd med chefsjuristen, hemställa om medgivande 

att göra beställningar för de materielärenden som särskilt anges i regeringens re-

gleringsbrev, 

7. inom ramen för av regeringen meddelat tillstånd ingå avtal om internation-

ellt försvarsmaterielsamarbete,  

8. företräda Försvarsmakten gentemot NATO-organet EAPR/PFF COMEDS 

och International Committee of Military Medicine (ICMM) i enlighet med rege-

ringsbeslut, 

9. företräda Försvarsmakten vid samverkan med Försvarets materielverk, 

Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan, 
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10. samverka med andra myndigheter avseende exportrelaterad verksamhet 

samt avseende avyttring och försäljning av materiel, samt 

11. ingå slutanvändaravtal. 

 

10 kap. 

 

9 § Insatschefen bemyndigas att besluta i frågor om Försvarsmaktens åtgärder 

enligt förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar 

av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m. (IKFN-förordningen),  

8 kap. 8 § luftfartsförordningen (2010:770), tillträdesförordningen (1992:118) 

samt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. 

 

11 § Insatschefen bemyndigas att samverka med Regeringskansliet och andra 

myndigheter vid genomförande av insatser och operationer. 

 

11 kap. 

 

11 § Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bemyndigas att  

1. samverka med andra stater och mellanfolkliga organisationer i 

inledningsfasen av ett eventuellt samarbete, 

2. hos regeringen, efter samråd med chefen för ledningsstaben och 

chefsjuristen, hemställa om tillstånd för Försvarsmakten att förhandla, ingå, ändra 

eller säga upp avtal och överenskommelser med andra stater eller mellanfolkliga 

organisationer inom chefens för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten an-

svarsområde, samt 

3. inom ramen för av regeringen meddelat tillstånd enligt 2 förhandla, ingå, 

ändra eller säga upp avtal och överenskommelser med andra stater eller mellan-

folkliga organisationer. 
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12 kap. 

 

10 § Förvaltningschefen ska 

 1. bereda och till chefen för ledningsstaben föreslå vilka befattningshavare som 

får företräda Försvarsmakten i styrelser, kommittéer och statliga utredningar samt 

andra myndigheters organisationer m.m., 

 2. utse och till Datainspektionen anmäla Försvarsmaktens personuppgifts-

ombud, samt 

 3. genomföra beredning enligt 22 § förordningen (2007:1266) med instruktion 

för Försvarsmakten. 

 
16 kap. 

 

5 § Chef för organisationsenhet bemyndigas att godkänna och förordna att perso-

nal som tillhör egen enhet har erforderlig utbildning och kompetens att utföra de 

arbetsuppgifter som åligger enheten enligt verksamhetsuppdrag eller operations-

order. Detta bemyndigande omfattar samtliga regler och bestämmelser som inne-

håller krav på utbildning, förordnande, certifiering eller motsvarande och som 

meddelats inom Försvarsmakten, men inte sådana krav som är reglerade i lag, 

förordning, Försvarsmaktens föreskrifter eller föreskrift utgiven av annan myn-

dighet. 

I de fall de regler och bestämmelser som anges i första stycket anger krav på 

befattningsnivå eller tjänstegrad får chef för organisationsenhet besluta om 

tillfälligt undantag från sådant krav om verksamheten annars inte kan genomföras 

på ett ändamålsenligt sätt. 

Beslut enligt ovan ska motiveras, dokumenteras och registreras för respektive 

person som det avser samt med angivande av de arbetsuppgifter eller den tid det 

gäller. 
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____________ 

 

Denna författning träder i kraft den 17 juli 2014. 

 

 

 

 

Sverker Göranson 

 Carin Bratt 

 


