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Kompletterande anvisningar för Försvarsberedningens
(Fö 1992:B) fortsatta arbete
Den 9 januari 2017 beslutade chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet
Peter Hultqvist, om anvisningar för Försvarsberedningens (Fö 1992:B)
fortsatta arbete (Fö2017/00020/MFI). Enligt anvisningarna ska
Försvarsberedningen senast den 14 maj 2019 ska redovisa sin bedömning av
den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för
svensk försvars- och säkerhetspolitik samt lämna förslag för totalförsvarets
fortsatta inriktning för åren 2021 till och med 2025. Vidare ska
Försvarsberedningen enligt anvisningarna redovisa möjliga effektiviseringar
och konsekvenserna av förslagen inklusive uppskattade kostnader samt
föreslå hur dessa ska finansieras.
Den 20 december 2017 överlämnade Försvarsberedningen delrapporten
Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66) till statsrådet Peter Hultqvist.
Den 3 december 2018 överlämnade Statskontoret rapporten När planeringen
möter verkligheten – Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning
(2018:27) till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). I rapporten
analyserades och bedömdes bland annat om de ekonomiska underlag som
Försvarsmakten lämnar till regeringen är ändamålsenliga för
budgetprocessen. Med utgångspunkt i analysen föreslog Statskontoret
åtgärder som kan vidtas för att förbättra förutsättningarna för en väl
fungerande intern ledning, styrning och uppföljning. I en promemoria
redovisade Ekonomistyrningsverket ett antal rekommendationer (ESV
2018–00176). Promemorian bifogades statskontorets rapport som bilaga.
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Utöver de anvisningar som beslutades den 9 januari 2017 beslutar chefen för
Försvarsdepartementet, statsrådet Hultqvist, att följande ska gälla för
Försvarsberedningens fortsatta arbete.
Försvarsberedningen ska i sitt arbete ta tydlig hänsyn till Statskontorets
förslag till åtgärder och Ekonomistyrningsverkets rekommendationer. Dessa
ska iakttas dels utifrån ett övergripande resultat- och
ekonomistyrningsperspektiv, dels i förhållande till de konkreta förslag som
Försvarsberedningen avser att lämna.
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Utdrag till
Utrikesutskottet
Försvarsutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsberedningen (Fö 1992:B)
Socialdemokraternas riksdagskansli
Moderata samlingspartiets riksdagskansli
Sverigedemokraternas riksdagskansli
Miljöpartiet de grönas riksdagskansli
Centerpartiets riksdagskansli
Vänsterpartiets riksdagskansli
Liberalernas riksdagskansli
Kristdemokraternas riksdagskansli
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
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