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Försvarsdepartementet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Kompletterande uppdrag till Försvarsmakten

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att Försvarsmakten ska planera för att anslagen till det
militära försvaret når två procent av bruttonationalprodukt (BNP) senast år
2028 i fråga om följande tidigare beslutade uppdrag:
-

Militär förmåga i övre Norrland

-

Förberedelser inför försvarsbeslutet 2025

-

Förberedelser inför kontrollstationen 2023 – bedömning av
genomförandet av försvarsbeslutet 2020

-

Förberedelser inför kontrollstationen 2023 – planeringsarbete
avseende särskilda åtgärder

Med beaktande av framtida politiska beslut ska Försvarsmakten i uppdraget
utgå från den ekonomiska ramen i tabell 1 som visar två procent av BNP
beräknad för åren 2023 till 2030 i löpande priser. För åren 2031 till 2035 ska
Försvarsmakten utgå från myndighetens bedömning av nivån för två procent
av BNP, med hänsyn taget till osäkerheter kring makroekonomi,
teknikutveckling och prisutveckling i försvarsindustrin.
Tabell 1. Två procent av BNP för det militära försvaret
(Miljarder kronor, löpande priser)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
119
123
127
132
138
143
149
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2030
155
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I uppdraget ska Försvarsmakten inom den ekonomiska ramen avsätta medel
till Försvarets radioanstalt enligt tabell 2. Avsättningarna inkluderar de
belopp som Försvarsmakten föreslog till Försvarets radioanstalt i
myndighetens svar på regeringens beslut den 8 april 2022 med uppdrag till
Försvarsmakten att föreslå anslagsökningar för det militära försvaret
(Fö nr 12).
Tabell 2. Avsättningar till Försvarets radioanstalt
(Miljoner kronor, fast prisläge 2022)
2023 2024 2025 2026 2027 2028
200
300
500
800
1 100 1 700

2029
1 700

2030
1 700

Vidare beslutar regeringen att Försvarsmakten ska redovisa ekonomiska
konsekvenser av förslagen per år fram till 2035, uppdelat på anslag
respektive anslagspost i både rörligt prisläge och i fast prisläge 2023.
Vad avser redovisningar av samhällsinvesteringar ska framgå vad som är
beställt respektive planeras att beställas samt behov av nuvarande och
kommande riskavsättningar.
Den nuvarande försvarspolitiska inriktningen ska utgöra utgångspunkt för
redovisningen, däribland:
-

att åstadkomma en bättre balans mellan verkans- och stödförband,

-

att öka krigsorganisationens uthållighet,

-

att öka förmågan till skydd av egen verksamhet och infrastruktur,

-

att öka krigsorganisationens förmåga och rörlighet,

-

att öka mobiliseringsförmågan och förmågan till spridning med
tillhörande åtgärder vad gäller krigsorganisationens infrastruktur,

-

militär närvaro inom geografiskt viktiga områden exempelvis på
Gotland och i övre Norrland.
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Försvarsmakten ska i redovisningen av uppdragen vidare beakta behovet
av:
-

att brigadförmågan förstärks.

-

att undervattensförmågan förstärks.

-

att amfibieförmågan förstärks.

-

att Försvarsmaktens regionala ledning anpassas till den högre
regionala ledningen i det civila försvaret.

-

strategiska materielprojekt, bl.a. långsiktiga behov (bortom 2030) och
förutsättningar för den operativa förmågan och materielförsörjningen
inom stridsflygsområdet.

I redovisningen av uppdraget ska ingå en analys av hur förslagen påverkar
Försvarsmaktens förmåga att lösa myndighetens huvuduppgift att försvara
Sverige mot ett väpnat angrepp.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försvarets materielverk,
Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets
forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk,
Försvarshögskolan samt övriga berörda myndigheter.
Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt,
Totalförsvarets forskningsinstitut, Plikt- och prövningsverket och
Försvarshögskolan ska inkomma med ett yttrande vad gäller
genomförbarheten och finansiering av förslagen. Vidare ska myndigheterna i
sina respektive yttranden beskriva eventuella konsekvenser och
förutsättningar för verksamheten i övrigt med anledning av uppdraget.
Försvarsmakten ska löpande hålla Försvarsdepartementet uppdaterat under
arbetets gång. Uppdragen ska redovisas senast den 1 november 2022 till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
Detta beslut kompletterar regeringens beslut den 17 december 2020 med
regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarsmakten och den
16 december 2021 med regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende
Försvarsmakten.
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Bakgrund

Regeringen beslutade den 17 december 2020 om inriktning för
Försvarsmakten 2021–2025 (Fö nr 30) och Försvarsmaktens operativa
förmåga och försvarsplanering 2021–2025 (Fö nr 4). Regeringen beslutade
den 17 december 2020 med regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende
Försvarsmakten och den 16 december 2021 med regleringsbrev för
budgetåret 2022 avseende Försvarsmakten om uppdrag om Militär förmåga i
övre Norrland, Förberedelser inför försvarsbeslutet 2025, Förberedelser
inför kontrollstationen 2023 – bedömning av genomförandet av
försvarsbeslutet 2020 samt om Förberedelser inför kontrollstationen 2023 –
planeringsarbete avseende särskilda åtgärder.
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 30,9 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
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