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Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med
arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

beslutade den 29 september 2017.

Försvarsmakten föreskriver i fråga om Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2016:2) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO)
dels att 3 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 5 §, 6 kap. 1 § p 16, 8 kap. 1 §, 12 kap. 1 § och 13 kap. 8–10 §§
ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att illustrationen i bilaga 1 ska ha följande utseende.

3 kap.
2 § Generaldirektören, chefen för Högkvarteret, chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen, chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefen för specialförbanden, chefen för internrevisionen, chefen för säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö och flygsäkerhetsinspektören är direkt underställda överbefälhavaren.
Av 21 och 21 a §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten framgår att när försvarsinspektören för hälsa och miljö respektive flygsäkerhetsinspektören utövar sin tillsyns- eller kontrollfunktion är försvarsinspektören
för hälsa och miljö respektive flygsäkerhetsinspektören inte underställda överbefälhavaren.

4 § Chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen, chefen för militära underrättelseoch säkerhetstjänsten, chefen för specialförbanden, chefen för internrevisionen, chefen för säker-
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hetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö och flygsäkerhetsinspektören lyder under
chefen för Högkvarteret avseende personaltjänst, säkerhetstjänst, lokalförsörjning samt övrig administration.

4 kap.
5 § De uppgifter Försvarsmakten har enligt förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten samt ges i regleringsbrev och i andra regeringsbeslut, ska planeras i Försvarsmaktens
verksamhetsplan och omsättas till interna verksamhetsuppdrag, och i förekommande fall försvarsmaktsorder, från överbefälhavaren till chefen för Högkvarteret, chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen, chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och chefen för
specialförbanden.
Verksamhetsuppdrag från överbefälhavaren till chefen för Högkvarteret avser enheter i Högkvarteret, utom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt resurser till chefen för internrevisionen, chefen för säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö och flygsäkerhetsinspektören.

6 kap.
1 § Överbefälhavaren beslutar
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
16.

yttrande med anledning av försvarsinspektörens för hälsa och miljö iakttagelser och rekom-

mendationer,
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

8 kap.
1 § Chefen för ledningsstaben ska leda, samordna och följa upp verksamheten i Högkvarteret i
syfte att stödja överbefälhavarens interna styrning och kontroll samt strategiska ledning av Försvarsmakten.
Verksamheten i Högkvarteret ska omfatta beredning av till myndigheten inkomna ärenden, frågor och uppgifter från regeringen eller andra myndigheter, svar eller yttranden till Regeringskansliet, skrivelser från försvarsinspektören för hälsa och miljö samt ledning och samordning av
samverkan med andra myndigheter och organisationer.
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Chefen för ledningsstaben ska inom ramen för Högkvarterets verksamhet, om inte annat anges i
denna författning, inrikta och reglera stabsarbetet, bereda och fördela uppgifter och resurser samt
vid behov ange riktlinjer, handlingsregler, avgränsningar och krav på återrapportering.

12 kap.
1 § Försvarsmaktens specialförband består av chefen för specialförbanden, specialförbandsledningen (SFL) i Ledningsstaben i Högkvarteret, Särskilda operationsgruppen (SOG) samt Försvarsmaktens specialoperationsförband (FM SOF).
FM SOF är avdelade specialförbandsenheter som är särskilt organiserade vid vissa organisationsenheter för att genomföra och stödja specialoperationer.

13 kap.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö
8 § I förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, smittskyddsförordningen
(2004:255), livsmedelsförordningen (2006:813) och i miljötillsynsförordningen (2011:13) finns
regler för försvarsinspektörens för hälsa och miljö tillsynsverksamhet.

9 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska rapportera till samt informera överbefälhavaren om
sina iakttagelser och rekommendationer.

10 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö bemyndigas att inom ramen för sin tillsynsverksamhet
och inom ramen för regeringsbeslut samverka med andra stater och mellanfolkliga organisationer
samt med nationella centrala myndigheter.
__________________
Denna författning träder i kraft den 2 oktober 2017.

Micael Bydén
Carin Bratt
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