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Försvarsmaktens interna bestämmelser om rapportering;
beslutade den 1 juni 1995.

Försvarsmakten föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §
 Dessa bestämmelser gäller vid rapportering till Försvarsmaktens
högkvarter, nedan benämnt högkvarteret, samt till militärområdes-,
militärkommando-, försvarsområdes-, fördelnings-, marinkommando-,
flygkommando- och underhållsregementsstab.

Bestämmelserna skall tillämpas vid högsta beredskap. Chefen för
operationsledningen vid högkvarteret och respektive militärbefälhavare
beslutar när bestämmelserna i övrigt skall tillämpas.

Bestämmelserna tillämpas även vid övningar i fred.

Operativ och taktisk rapportering

Särskild operativ och taktisk rapportering

2 §
 Särskild operativ och taktisk rapport skall lämnas

 -  när uppgiften är löst,
 -  om uppgiften bedöms inte kunna lösas,
 -  när den överordnade chefens beslut i stort bedöms bli påverkat,
 -  när angriparen använt atom-, biologiska eller kemiska stridsmedel.

Särskild taktisk rapport skall även insändas

 -  vid första stridskontakt,
 -  när uppgiften börjat lösas.

Regelbunden operativ och taktisk rapportering

3 §
 Regelbunden operativ och taktisk rapport skall insändas en gång
per dygn enligt nedanstaende tabell.

Rapporten skall redovisa chefs bedömning av läget vid den tidpunkt
när rapporten fastställs.



Från                        Till                     Framme senast

Underställd till militär-   Militärkommando-, för-   1200
kommando, försvarsområde,   svarsområdes-, fördel-
fördelning, marinkom-       nings, marinkommando-,
mando, flygkommando         flygkommando- respektive
respektive underhålls-      underhållsregementsstab
regemente

Militärkommando             Militärområdesstab       1600

Försvarsområde              - "-                      -"-

Fördelning                  -"-                      -"-

Marinkommando               -"-                      -"-

Flygkommando                -"-                      -"-

Underhållsregemente         "-                      -"-

Övriga militärbefäl-        -"-                     -"-
havaren direkt under-
ställda förband

Militärområdesstab         Högkvarteret             2000

Tjänstegrensrapportering

Regelbunden tjänstegrensrapportering

4 §
 Tjänstegrensrapport skall insändas måndagar och torsdagar enligt
nedanstående tabell.

Rapporten skall redovisa chefs bedömning av läget vid den tidpunkt
när rapporten fastställs.

Underställd till militär-   Militärkommando-, för-   1000
kommando, försvarsområde,   svarsområdes-, fördel-,
fördelning, marinkommando,  nings, marinkommando-,
flygkommando respektive     flygkommando- respektive
underhållsregemente         underhållsregementsstab

Militärkommando             Militärområdes- och     1400
                            underhållsregementsstab 1)



Från  Till Framme senast

Försvarsområde              -"-                      -"-

Fördelning                  -"-                      -"-

Marinkommando               -"-                      -"-

Flygkommando                -"-                      -"-

Övriga militärbefäl-        -"-                      -"-
havaren direkt
underställda förband

Underhållsregemente         Militärområdesstab       -"-

Underhållsregemente         Militärområdesstab 2)     2)

Militärområdesstab          Högkvarteret             1800

1) Underhållsregementsstab vad avser underhållsrapportering.

2) Underhållsrapportering på uppdrag av militärbefälhavaren.

Tjänstegrensvisa rapporteringsbestämmelser

Underrättelse- och säkerhetsrapportering

5 §
 Särskild underrättelse- och säkerhetsrapport skall insändas
till högkvarteret och militärområdesstab

- när överordnad chef har ställt en viktig underrättelsefråga som
kan besvaras eller uttryckt ett underrättelsebehov som kan
tillgodoses,

- när överordnad chefs underrättelsefråga eller -behov inte kan
besvaras respektive tillgodoses med tillgängliga resurser,

- när överordnad chefs underrättelsebedömande bedöms påverkas i
väsentlig grad eller när en viktig händelse av underrättelse- eller
säkerhetskaraktär inträffar,

- när taktik- eller teknikanpassning erfordras på grund av oväntat
angriparuppträdande,

- när ytterligare underrättelse- eller säkerhetstjänstresurser
behövs för att lösa uppgiften.



6 §
 Flygbekämpningsrapport skall insändas en gång per dygn från
flygkommando till berörda milostaber. En kopia av rapporten skall
samtidigt sändas till högkvarteret och till övriga flygkommandon.

Ledningssystemsrapportering

7 §
 Särskild ledningssystemsrapport skall insändas

 - vid telekrigföring,
 - vid andra väsentliga förändringar eller störningar i ledningssystemen,
 - när signalskyddsnyckel röjts,
 - när det behövs ytterligare resurser för att lösa uppgiften,
 - vid särskilda begränsningar i sambands- och informationssystemen.

Fältarbets- och kartrapportering

8 §
 Särskild fältarbets- och kartrapport skall insändas

- när viktig hamn, flygplats eller viktigare förbindelse förstörs,
blockeras eller spärras helt eller delvis genom angriparens
bekämpning eller genom Försvarsmaktens försorg,

- när fältarbetsresurser, som bedöms påverka överordnad chefs
handlingsfrihet, slås ut eller avsevärt reduceras,

- när ytterligare fältarbetsresurser eller tid behövs för att lösa
uppgiften,

- när tillgången på kartor den närmaste veckan bedöms begränsa
handlingsfriheten,

- när kapaciteten vid tryckeri inom krigstryckningsorganisationen
går ned i väsentlig grad.

Underhållsrapportering

9 §
 Militärkommando-, försvarsområdes-, fördelnings-, marinkommando- och
flygkommandostaber skall insända underhållsrapporter till
militärområdes- och underhållsregementsstab. Underhållsregementsstab
sammanställer och bereder underhållsläget inom militärområdet
på uppdrag av militärbefälhavaren. Underhållsregemente skall lämna
beståndsrapport vad avser ersättningsfönödenheter till
militärområdesstaben.

10 §



 Särskild underhållsrapport skall insändas till militärområdes-,
militärkommando-, försvarsområdes-, fördelnings-, marinkommando- och
flygkommandostab

- när resurser, som bedöms påverka högre chefs handlingsfrihet,
slås ut eller avsevärt reduceras,

- när ett förbands stridsvärde vad avser förnödenheter i närtid
bedöms bli så lågt att det påverkar möjligheterna att lösa uppgiften,

- när väsentliga begränsningar i möjligheten att understödja
anbefalld verksamhet uppstår eller bedöms komma att uppstå,

- när ytterligare resurser behövs för att lösa uppgiften.

11 §
 Särskild underhållsrapport skall insändas till högkvarteret

- när en resurs, som bedöms påverka överbefälhavarens handlingsfrihet,
slås ut eller avsevärt reduceras,

- när ytterligare resurser behövs för att lösa uppgiften.

Kommunikationsrapportering

12 §
 Särskild kommunikationsrapport skall insändas till militärområdesstab

- när stora förseningar uppstår eller bedöms uppstå,

- av avtransporterande militärområdesstab då inrycknings-,
förbands- eller förnödenhetstransporter bedöms bli mer än 12 timmar
försenade,

- när ytterligare transportresurser behövs för att lösa uppgiften,

- av mottagande militärområdesstab när inrycknings-, förbands- eller
förnödenhetstransporter måste omdirigeras,

- när behov av omdirigeringar i övrigt uppstår eller bedöms komma
att uppstå.

13 §
 Särskild kommunikationsrapport skall insändas till högkvarteret

- när stora förseningar uppstår eller bedöms komma att uppstå,

- när ytterligare transportresurser behövs för att lösa uppgiften.



Personalrapportering

14 §
 Särskild personalrapport skall insändas till militärområdes-,
militärkommando-, försvarsområdes-, fördelnings-, marinkommando
och flygkommandostab

- när ett förbands personella stridsvärde bedöms vara så lågt att
överordnad chefs handlingsfrihet bedöms påverkas,

- när ett förbands personella stridsvärde bedöms vara så lågt att
reorganisation bedöms vara nödvändig,

- vid stora förluster,

- när ytterligare personalresurser behövs för att lösa uppgiften.

15 §
 Särskild personalrapport skall insändas till högkvarteret

- när det personella stridsvärdet inom militärområdet bedöms vara
så lågt att överbefälhavarens handlingsfrihet påverkas,

- vid stora förluster,

- när ytterligare personalresurser behövs för att lösa uppgiften.

Informationsrapportering

16 §
 Särskild informationsrapport skall insändas till högkvarteret
och militärområdesstab

- när motståndsanda eller stridsvilja avsevärt förändrats i positiv
eller negativ riktning,

- när kraven på informationstjänsten inte kan tillgodoses med
tillgängliga resurser och förstärkning erfordras,

- när överbefälhavaren eller militärbefälhavaren skyndsamt behöver
kommentera eller ge direktiv på grund av en inträffad händelse.

Produktionsrapportering

17 §
 Särskild produktionsrapport skall insändas från regionala
produktionsledare till högkvarteret vid större förändringar av
resurser, resultat eller prognos.



Hälso- och sjukvårdsrapportering

18 §
 Särskild hälso- och sjukvårdsrapport skall insändas till
militärområdes-, militärkommando-, försvarsområdes-, fördelnings-,
marinkommando- och flygkommandostab

- när militära eller civila sjukvårdsresurser som bedöms påverka
militärbefälhavarens handlingsfrihet avsevärt reduceras,

- när sjukvårdsförband är i behov av reorganisation,

- när utbrott av epidemi befaras, spontant eller till följd av
angriparens insats av biologiska stridsmedel,

- när understödjande militärområde bedömer att erforderligt stöd
inte kan lämnas,

- när ytterligare sjukvårdsresurser behövs för att lösa uppgiften.

19 §
 Särskild hälso- och sjukvårdsrapport skall insändas till högkvarteret

- när sjukvårdsresurser som bedöms påverka överbefälhavarens
handlingsfrihet avsevärt reduceras,

- när ytterligare sjukvårdsresurser behövs för att lösa uppgiften.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg


