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Försvarsdepartementet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Uppdrag att redovisa underlag till försvarspolitisk proposition för
perioden 2021–2025

Regeringens beslut

Försvarsmakten ges i uppdrag att utifrån sitt verksamhetsområde lämna
underlag till regeringens försvarspolitiska proposition för perioden 2021–
2025. Underlaget ska utgå från Försvarsberedningens rapporter
Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) och Värnkraft, Inriktningen av
säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025
(Ds 2019:8). Närmare inriktning för underlaget framgår av bilagan till detta
beslut.
Underlaget ska i tillämpliga delar tas fram tillsammans med Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Försvarsmakten ska i tillämpliga delar även samverka med
Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
Försvarsmakten ska för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redogöra
för arbetsläget den 16 september och den 14 oktober 2019. Uppdraget ska
slutligt redovisas skriftligt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
senast den 15 november 2019.
Ärendet

Försvarsberedningen redovisade den 20 december 2017 delrapporten
Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
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försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) och den 14 maj 2019 slutrapporten
Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det
militära försvaret 2021–2025 (Ds 2019:8).
I december 2018 inkom Statskontorets rapport När planeringen möter
verkligheten – Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning
(2018:27) som svar på regeringens uppdrag från den 15 februari 2018.
Regeringen gav den 11 april 2019 (Fö nr 4) uppdrag till
Ekonomistyrningsverket att stödja Försvarsmakten och Försvarets
materielverk bl.a. med framtagandet av det underlag som avses i detta beslut.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Maria Fahlén

2 (4)

Likalydande till:
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Kopia till:
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO och SSK
Utrikesdepartementet/ES och UH
Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Fortifikationsverket
Försvarshögskolan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Bilaga

Redovisning

Försvarsmakten ska göra en analys av genomförbarheten i
Försvarsberedningens rapporter och en bedömning av de ekonomiska
beräkningar som ligger till grund för förslagen.
Försvarsmakten ska med utgångspunkt i de bedömningar och årliga
anslagsökningar som framgår av Försvarsberedningens rapport Värnkraft,
Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära
försvaret 2021–2025 (Ds 2019:8) redovisa myndighetens förslag till
prioriteringar för det militära försvaret 2021–2025. De åtgärder som enligt
myndighetens förslag bör finansieras genom anslagsökningar från och med
2022 ska för varje år i perioden delas in i fyra inbördes prioriterade grupper,
som för varje år är av samma storlek i fråga om anslagsbelastning. Varje
grupp av åtgärder ska innehålla en operativ och verksamhetsmässig balans.
Åtgärderna ska kunna genomföras och vidmakthållas inom de efterföljande
årens anslagsökningar för gruppen av åtgärder med motsvarande prioritet.
Vidare ska varje grupp av åtgärder motiveras och deras bidrag till
utvecklingen av krigsorganisationen beskrivas, bl.a. tidsmässigt,
organisatoriskt, personellt, materiellt och förmågemässigt. En bedömning
ska göras av den samlade operativa förmågan respektive krigsdugligheten för
åren 2021, 2025 och 2030. Skillnader i myndighetens förslag jämfört med
Försvarsberedningens rapport ska redovisas.
Försvarsunderrättelseverksamhet, militär säkerhetstjänst och övrig särskilt
skyddsvärd verksamhet ska redovisas i en separat bilaga.
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