
  F Ö R S V A R S M A K T E N FÖRSVARETS
     HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING

      FM LOG/TF-redaktionen
      107 86  STOCKHOLM ISSN 0347-7576

FFS 2005:6
Utkom från
trycket
2005-11-10

Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och

kommendanten i Stockholm;

beslutade den 3 november 2005.

Försvarsmakten föreskriver följande med stöd av 1 kap. 3 § och 9 kap. 1 § för-

ordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal.

Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns föreskrifter om uppgifter för överkommendanten och

kommendanten i Stockholm avseende

1. vakttjänsten vid Stockholms och Drottningholms slott (högvaktstjänst), och

2. medverkan vid statsceremonier eller vid andra ceremonier som anordnas i

anslutning till inhemska högtidligheter eller utländska officiella besök här i lan-

det eller vid liknande tillfällen.

2 § Överbefälhavaren utser en officer med lägst tjänstegraden generalmajor till

överkommendant i Stockholm.

Chefen för Livgardet är kommendant i Stockholm.

Chefen för garnisonsenheten vid Livgardet är tjänsteförrättande kommendant,

om inte kommendanten bestämmer annat.
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Överkommendantens uppgifter

3 § Överkommendanten i Stockholm är den främste företrädaren för den statsce-

remoniella verksamheten inom Försvarsmakten.

Överkommendanten skall orientera överbefälhavaren i frågor som rör den

statsceremoniella verksamheten.

Kommendantens uppgifter

4 § Kommendanten i Stockholm skall

1. sammanhålla och besluta i fråga om högvaktstjänsten,

2. sammanhålla annan statsceremoniell eller annan ceremoniell verksamhet,

innefattande samordning av myndigheters och organisationers medverkan i så-

dana ceremonier,

3. på begäran av riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken, en depar-

tementschef eller Försvarsmaktens högkvarter organisera medverkan av honnörs-

styrkor eller annan militär personal eller försvarsmusik vid sådana ceremonier

som avses i 1 § 2,

4. samverka med riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och stabs-

chefen hos konungen i ceremoniella ärenden, och

5. fortlöpande orientera överkommendanten i Stockholm i frågor som rör den

statsceremoniella verksamheten.

5 § Kommendanten skall besluta instruktion för högvakten vid Stockholms och

Drottningholms slott.

6 § Kommendanten beslutar om Försvarsmusikcentrums medverkan vid hög-

vaktstjänst och andra ceremoniella verksamheter som avses i 1 § 2.
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Gemensamma bestämmelser för kommendanten och överkommendanten i

Stockholm

7 § Överkommendanten eller kommendanten skall vid behov delta vid sådana

ceremonier som avses i 1 § 2.

De skall även i övrigt delta vid mottagningar eller besök om konungen, till-

fällig riksföreståndare, riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken, en de-

partementschef eller Försvarsmaktens högkvarter begär det.

8 § Det åligger överkommendanten eller, när han har förhinder, kommendanten

att i högvaktsflygeln på Stockholms slott motta sådana chefer för främmande

staters militära enheter som är på officiellt besök i Stockholm.

Delegering

9 § Kommendanten får överlämna till chefen för garnisonsenheten vid Livgardet

att fullgöra åligganden som ankommer på kommendanten.

Utnyttjande av högvaktsförbanden

10 § Befogenhet att utnyttja högvaktsförbanden, innefattande på- och avgående

förband, regleras i särskild ordning.
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___________

Denna författning träder i kraft den 1 december 2005.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:5) med

instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg


