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Försvarsmaktens föreskrifter om befordringsberedningar;
beslutade den 8 september 1994.
Försvarsmakten föreskriver med stöd av 16 § verksförordningen (1987:1100)
följande.
Inledande bestämmelse
1§
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om befordringsberedningar vid
Försvarsmakten.
Befordringsberedning
2§
Vid Försvarsmakten skall finnas ett beredningsorgan som prövar kandidater för
befordran till överste eller kommendör. Det benämns Försvarsmaktens
befordringsberedning.
Sammansättning
3§
Sammansättningen av befordringsberedningen framgår av bilagan till dessa
föreskrifter.
4§
Ordföranden skall utse en sekreterare och vid behov en biträdande sekreterare i
befordringsberedningen.
5§
Cheferna för armé-, marin- och flygvapenledningarna (försvarsgrenschefer) samt
generalläkaren skall utse föredragande i befordringsberedningen.
6§
För varje ledamot i befordringsberedningen skall det finnas en ersättare. Kan
ordföranden inte närvara, skall chefen för högkvarterets personalavdelning vara
ordförande.
Beredningens underlag
7§

Befordringsberedningens underlag skall utgöras av behovslistor, kandidatlistor
samt befordringsförslag.
Underlaget skall tillställas ledamöterna före beredningens sammanträde.
Vitsord skall finnas tillgängliga under sammanträdet.
8§
Varje försvarsgrenschef skall årligen före den 1 oktober till högkvarterets
personalavdelning lämna uppgift om befordringsbehovet för överste respektive
kommendör, exklusive reserver, för befattningar som behöver tillsättas under
befordringsåret. Detsamma skall gälla för generalläkaren.
9§
Överbefälhavaren fastställer årligen före den 1 november Försvarsmaktens totala
befordringsbehov för överste respektive kommendör inklusive reserver
(behovslista).
10 §
Varje försvarsgrenschef och generalläkaren skall årligen före den 15 december till
högkvarterets personalavdelning lämna en kandidatlista för överste respektive
kommendör. På listan anges den yrkesofficer som under minst ett av de två senaste
vitsordsåren av siste vitsordssättande chef fått lägst befordringsomdöme 4 vad avser
lämplighet för tjänsteställningsbefordran.
11 §
Försvarsgrenscheferna och generalläkaren skall nominera befordringskandidater till
det antal som överbefälhavaren fastställer.
Kandidaterna skall förtecknas i ett befordringsförslag i den ordning de bör upptas
på befordringslista. Förslaget skall sändas till ledamöterna varje år senast i vecka 5.
12 §
Utöver de kandidater som har tagits upp i befordringsförslaget får en ledamot i
befordringsberedningen senast tisdagen veckan före beredningen till högkvarterets
personalavdelning, försvarsgrenscheferna och generalläkaren sända in uppgift på de
personer ur en kandidatlista som ledamoten önskar få prövade.
13 §
Beredningen skall behandla en erinran mot vitsord vilken överlämnats till
beredningen.
Sammanträden
14 §
Befordringsberedningen skall sammanträda när ordföranden finner det påkallat,
dock minst en gång varje kalenderår.
Ordföranden kallar till sammanträde.
15 §

För att behandla ett enstaka ärende får ett sammanträde ersättas av meddelanden
mellan ordföranden och övriga ledamöter. När ett befordringsärende behandlas i ett
sådant fall, skall varje ledamots röst antecknas i ett röstningsprotokoll.
Protokoll
16 §
Vid sammanträde med befordringsberedningen skall protokoll föras. Det skall
omfatta
1. tid och plats för sammanträdet,
2. vilka som varit närvarande,
3. behandlade ärenden,
4. befordringslista,
5. de enskilda ledamöternas röstning (röstningsprotokoll),
6. yttrande och eventuellt förslag med anledning av överlämnad erinran mot vitsord,
7. fall av jäv och vidtagna åtgärder.
Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden samt en
justeringsman från en arbetstagarorganisation, vilken beredningen utser.
LedamÖterna skall i röstningsprotokollet med signatur bekräfta sina avgivna röster.
17 §
Protokollet skall tillställas
1. chefen för försvarsdepartementet,
2. beredningens ledamöter,
3. berörd arbetstagarorganisation.
Högkvarterets personalavdelning skall se till att var och en som har angetts på
befordringslistan får en kopia av den.
Omröstning
18 §
Vid omröstningen skall varje ledamot med rösträtt avge sitt yttrande om en
befordringskandidat. Vid röstningen skall varje ledamot avge högst det antal jaröster som svarar mot behovslistans
antal.
19 §
Omröstningen skall omfatta de kandidater som slutligt nominerats dels bland
föredragandes befordringsförslag, dels bland övriga föreslagna kandidater enligt 12 §.
20 §
Som befordringsberedningens beslut gäller den mening de flesta ledamöterna enar
sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Övriga beredningar

21 §
Varje försvarsgrenschef och generalläkaren skall ha en befordringsberedning,
vilken prövar kandidater för befordran till överstelöjtnant eller kommendörkapten
och tilläggande av särskild tjänsteställning.
22 §
Befordringsberedningar enligt 21 § skall sammanträda årligen och samordnas i
tiden genom högkvarterets personalavdelnings försorg.
23 §
I försvarsgrenschefs och i generalläkarens befordringsberedning skall
överbefälhavaren representeras av Försvarsmaktens chefsutvecklare som ordinarie
ledamot. I beredningen skall militärbefälhavarna ingå som ordinarie ledamöter.
24 §
Försvarsgrenscheferna och generalläkaren får besluta föreskrifter i fråga om
befordringsberedningen enligt 21 §. Vad som föreskrivs i 13 och 16-20 §§ skall
därvid gälla i tillämpliga delar.

Bilaga
Sammansättning av Försvarsmaktens befordringsberedning
Chefen för gemensamma staben i högkvarteret, ordförande
Chefen för personalavdelningen i högkvarteret
Chefen för operationsledningen i högkvarteret
Militärbefälhavaren i Södra militärområdet
Militärbefälhavaren i Mellersta militärområdet
Militarbefälhavaren i Norra militärområdet
Arméchefen
Marinchefen
Flygvapenchefen
Försvarsmaktens chefsutvecklare
Generalläkaren
1)
Representant för Försvarets Materielverk 2)
Chefen för Militärhögskolan
2)
Ordföranden i Svenska Officersförbundet
Ordföranden i Officerarnas Riksförbund
1) Endast då hälso-och sjukvårdspersonal behandlas.
2) Har ej rösträtt
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1994.
Genom föreskrifterna upphävs överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:18) om
befordringsberedningar inom försvarsmakten.
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