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Försvarsdepartementet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Uppdrag till Försvarsmakten att inkomma med kompletterande
budgetunderlag för 2023

Regeringens beslut

Försvarsmakten ska senast den 9 juni 2022 till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) inkomma med ett kompletterande budgetunderlag
för 2023.
Det kompletterande budgetunderlaget ska, utöver den nuvarande
försvarspolitiska inriktningen, även utgå från den inriktning och de tillskott
av framtida anslagsmedel från och med 2023 som framgår av propositionen
Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära
försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser (prop.2021/22:199,
bet. 2021/22: FiU47, rskr. 2021/22:227) samt omfatta sådan verksamhet och
investeringar som myndigheten bedömer krävs för att den påbörjade
tillväxten mot att det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028
inte begränsas, och som kräver beslut 2023.
Av det kompletterande budgetunderlaget ska framgå:
-

Påverkan på de operativa målen som framgår av regeringens beslut
den 17 december 2020 om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025
(Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa förmåga och
försvarsplanering 2021–2025 (Fö nr 4).

-

Förändringar inom materielområdet med tillhörande
infrastrukturinvesteringar som Försvarsmakten inte fullt ut kunnat
omhänderta i budgetunderlaget för 2023.
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-

Behov av nödvändiga bemyndiganden (objektsredovisningar) för
relevanta materielinvesteringar.

-

Eventuellt övriga konsekvenser som följer av inriktningen ovan.

För att säkerställa tillväxten behöver Försvarsmakten lägga beställningar till
Försvarets materielverk och Fortifikationsverket redan från och med 2022
och därefter.
Försvarets materielverk ska ges tillfälle att yttra sig om genomförbarheten av
investeringsplanen i fråga om anskaffning av materiel och anläggningar och
Fortifikationsverket ska ges tillfälle att yttra sig över genomförbarheten av de
tillkommande infrastrukturinvesteringar som anskaffningarna medför.
Försvarsmakten ska löpande hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
uppdaterat i fråga om hur arbetet med framtagandet av underlaget fortlöper.
Bakgrund

Riksdagen godkände den 15 december 2021 regeringens förslag i
propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30, bet.
2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135 och rskr. 2020/21:136). Regeringen
fattade den 17 december 2020 beslut om inriktning för Försvarsmakten
2021–2025 (Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa förmåga och
försvarsplanering 2021–2025 (Fö nr 4). Försvarsmakten lämnade den
28 februari 2022 sitt budgetunderlag för 2023. Mot bakgrund av det
förvärrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde behöver det militära
försvaret stärkas ytterligare. Efter överläggningar mellan regeringen och
Försvarsberedningen nådde samtliga riksdagspartier ingående i
Försvarsberedningen den 16 mars 2022 en överenskommelse om det militära
och civila försvaret vilken bland annat innebär att anslagen till det militära
försvaret ska öka med 2 miljarder kronor 2022, och att bemyndiganderamen
ska utökas med 31 miljarder kronor (Fö2022/00125).
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Regeringen beslutade den 24 mars 2022 ett uppdrag till Försvarsmakten att
föreslå anslagsökningar för det militära försvaret. Försvarsmakten redovisade
förslag den 11 april 2022.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Johanna Horn Peterson

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, ESA
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
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