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Försvarsmaktens interna bestämmelser om förslagsverksamhet; 

 

beslutade den 23 maj 2008. 

 

Försvarsmakten föreskriver följande. 

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § I denna författning finns bestämmelser om förslagsverksamheten i Försvars-

makten. 

I förordningen (1994:1338) om förslagsverksamheten vid statliga myndigheter 

finns grundläggande föreskrifter om förslagsverksamheten. 

 

2 § I Ramavtal om vissa frågor avseende förslagsverksamheten hos myndigheter-

na under regeringen mellan Arbetsgivarverket och SACO-S, Statsanställdas För-

bund och TCO-OF/S, P och O1 (Ramavtalet) följer att en eller flera partssam-

mansatta förslagskommittéer vid myndigheterna kan få besluta om ersättning i 

förslagsärenden.  

Genom Avtal om förslagsverksamhet i Försvarsmakten den 1 november 1994 

har Försvarsmakten och SACO, OFR/O, OFR/S och SEKO träffat avtal om för-

slagsverksamheten inom Försvarsmakten. 

 

 

 
1 (Arbetsgivarverkets cirkulär A 4/1994) 
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Organisation och uppgifter 

 

Central nivå 

 

3 § I Försvarsmakten ska det finnas en central förslagskommitté (FCFK). 

 

4 § FCFK ska bestå av åtta ledamöter, varav en ska vara ordförande och en vice 

ordförande.  

Ordföranden ska utses av arbetsgivaren, efter samråd med arbetstagarorgani-

sationerna SACO, OFR/O, OFR/S och SEKO. Vice ordföranden ska utses av 

arbetstagarorganisationerna, efter samråd med arbetsgivaren.  

Av de övriga sex ledamöterna ska tre utses av arbetsgivaren och tre av arbets-

tagarorganisationerna.  

 

5 § När förslagsärenden från totalförsvarspliktiga behandlas i FCFK ska två total-

försvarspliktiga ledamöter adjungeras. Dessa ledamöter ska utses av Värnplikts-

rådet. 

När förslagsärendets beskaffenhet så kräver får FCFK adjungera en eller flera 

ledamöter från Försvarets materielverk eller från en annan statlig myndighet till 

kommittén.  

 

6 § FCFK ska sammanträda när ordföranden, eller den han eller hon utser, be-

stämmer.  

 

7 § Minst fem ordinarie ledamöter ska vara närvarande vid ett sammanträde för 

att FCFK ska vara behörig att fatta beslut. 

I brådskande fall får ordföranden i FCFK i samråd med minst en av de leda-

möter i FCFK som har utsetts av en arbetstagarorganisation och med den som 

enligt 10 § är sekreterare i FCFK fatta beslut i ett förslagsärende. Ett sådant be-

slut ska anmälas vid nästa sammanträde i FCFK. 
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8 § Endast FCFK är behörig att 

1. fatta beslut i förslagsärenden som enligt FCFK berör mer än en organisa-

tionsenhet i Försvarsmakten, och  

2. fatta beslut om att ett förslag ska ersättas med ett belopp som överstiger ett 

halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.  

FCFK ska även i övrigt avgöra ärenden som har lämnats in till FCFK liksom 

avgöra frågor om omprövning av egna beslut och beslut som har fattats av den 

centrala handläggaren. 

Beslut som fattas enligt första eller andra styckena fattas på myndighetens 

vägnar.  

 

9 § FCFK ska, utöver vad som anges i 8 §, meddela närmare riktlinjer för för-

slagsverksamheten inom Försvarsmakten.   

 

Central handläggare  

 

10 § Chefen för ledningsstaben i Högkvarteret ska utse en tjänsteman i Högkvar-

teret att vara central handläggare för förslagsärenden. Den som är ledamot i 

FCFK får inte utses till central handläggare.  

Den centrala handläggaren ska tillika vara sekreterare i FCFK. 

 

11 § Den centrala handläggaren har till uppgift att bereda och inför FCFK föredra 

ärenden som kommittén ska fatta beslut i enligt 8 §. Under beredningen av ett 

ärende får den centrala handläggaren begära in kompletteringar från förslagsstäl-

laren och de yttranden som i övrigt krävs för att ärendet ska kunna avgöras.  

 

12 § Den centrala handläggaren är behörig att fatta beslut i förslagsärenden som 

avses i 8 § 1 och som ska ersättas med ett belopp som inte överstiger ett halvt 

prisbasbelopp. 
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Har en remissinstans i ett yttrande avstyrkt ett förslag får den centrala hand-

läggaren avslå förslaget om det är uppenbart att förslaget inte ska införas i För-

svarsmakten. Den centrala handläggarens beslut att avslå ett förslag ska anmälas 

vid nästa sammanträde i FCFK. 

 

Lokal nivå 

 

13 § Vid varje organisationsenhet ska det finnas en lokal förslagskommitté 

(LFK). Cheferna för organisationsenheterna ska var och en verka för att ingå ett 

lokalt avtal med arbetstagarorganisationerna avseende den lokala förslagskom-

mitténs storlek, sammansättning och arbetsformer. 

 

14 § När förslag från totalförsvarspliktiga föredras för LFK ska två totalförsvars-

pliktiga ledamöter adjungeras. Dessa ledamöter ska utses av de totalförsvarsplik-

tiga eller av en förbandsnämnd. 

 

15 § Mer än hälften av de ordinarie ledamöterna ska vara närvarande vid ett sam-

manträde i LFK för att kommittén ska vara behörig att fatta beslut. Förslag från 

en totalförsvarspliktig ska handläggas av LFK vid den organisationsenhet där den 

totalförsvarspliktige tjänstgör.  

 

16 § LFK ska bedöma förslag som lämnas in till organisationsenheten. 

Om LFK finner att förslaget rör fler organisationsenheten än den egna ska 

LFK, med eget yttrande, överlämna ärendet till FCFK. Även ett förslag som en-

dast berör den egna organisationsenheten men som värderas till ett belopp som 

överstiger ett halvt prisbasbelopp ska överlämnas av LFK, med eget yttrande, till 

FCFK.  

LFK ska även i övrigt avgöra förslagsärenden som har lämnats in till LFK, 

liksom avgöra frågor om omprövning av egna beslut. 
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17 § LFK är behörig att fatta beslut om att ett förslag som berör endast den egna 

organisationsenheten ska ersättas med ett belopp som inte överstiger ett halvt 

prisbasbelopp. 

 

18 § Chef för organisationsenhet, eller den han eller hon bestämmer, är behörig 

att fatta beslut i förslagsärenden som endast rör egen enhet eller process och som 

ska ersättas med ett belopp som inte överstiger en hundradels prisbasbelopp. Er-

sättning får endast beslutas om förslaget ska införas vid den egna enheten eller 

processen. Föreligger särskilda skäl får ersättning beslutas även om förslaget inte 

införs.  

 

19 § Chef för organisationsenhet och LFK ska följa de riktlinjer för förslagsverk-

samheten inom Försvarsmakten som har meddelats av FCFK.  

 

Patentfrågor  

 

20 § Bedöms förslaget vara en patenterbar uppfinning enligt lagen (1949:345) 

om rätten till arbetstagarens uppfinningar ska ärendet överlämnas till Försvarets 

materielverk för vidare handläggning.  

Om Försvarets materielverk eller Patent- och registreringsverket (PRV) be-

dömer att ett förslag inte är patenterbart ska det återupptas som förslagsärende. 

 

Statistik  

 

21 § Cheferna för organisationsenheterna ska årligen i samband med årsredovis-

ning till produktionsledningen i Högkvarteret sända in uppgifter om förslags-

verksamhetens omfattning enligt verksamhetsuppdraget. 
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Undantag 

 

22 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författ-

ning. 

Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren bestämmer fattar beslut i ären-

den om undantag. 

 

____________ 

 

Denna författning träder i kraft den 16 juni 2008.  

 

 

 

 

Håkan Syrén 

 Stefan Ryding-Berg 


