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Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och
Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i
krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret

Försvarsgruppen har att tillse att försvarsbeslutets innehåll fullföljs. Vi är överens
om att lägga grunden för en ökad militär förmåga och dessutom en förstärkt
förmåga inom totalförsvaret från och med 2021.
I vårändringsbudgeten för 2017 tillfördes 500 miljoner kronor för satsningar under
innevarande år. De åtgärder som aviserades i samband med vårändringsbudgeten för
2017 kan fortsätta och intensifieras ytterligare under kommande år 2018-2020.
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet är överens om att
det behövs ytterligare resursförstärkningar från och med 2018. I arbetet har
försvarsgruppen utgått från Försvarsmaktens budgetunderlag avseende 2018 liksom
relevanta underlag från andra myndigheter inom totalförsvaret.
I första hand prioriteras åtgärder för att säkerställa genomförandet av 2015 års
försvarsbeslut under perioden till och med 2020. Därutöver prioriteras åtgärder för
att ytterligare förstärka förmågan under innevarande period samt säkerställa att den
militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret kan öka efter 2020.
De ekonomiska förstärkningarna möjliggör en ökad förmåga inom det militära
försvaret, i linje med Försvarsmaktens förslag, genom bland annat ökad
förbandsverksamhet och beredskap, mer resurser för underhåll och vidmakthållande,
utökad anskaffning av mängdmateriel, förnödenheter och reservdelar. Ytterligare
anskaffning av sambands- och ledningsmateriel till armeförbanden sker för att
säkerställa god förmåga till ledning av krigsförbanden. Extra medel tillförs även för
ytterligare anskaffning av ledningssystem till marinen. Förstärkningarna möjliggör
vidare ytterligare anskaffning av lastbilar, terrängfordon och specialfordon. Den
luftburna sensorförmågan vidmakthålls till efter 2020. Resurser tillförs också för
ytterligare anskaffning av sjukvårdsmateriel samt för förbättrad
sjömineringsförmåga. Antalet platser på officersutbildningen utökas, både för
officerare och för reservofficerare. Enligt Försvarsmaktens planering kommer
antalet kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän att öka de
närmsta åren. Detta antal utökas ytterligare i syfte att öka tillgängligheten. Därutöver
sker en utökning av antalet soldater som grundutbildas 2020.
Inom det militära försvaret prioriteras åtgärder för att säkerställa att samtliga
krigsförband ökar sin krigsduglighet. I första hand måste de grundläggande behoven
av till exempel resurser för vidmakthållande och underhåll säkerställas.
Armestridskrafterna ska kunna agera samtidigt med två brigader med godtagbar
förmåga. Det är prioriterat att höja krigsdugligheten hos de förband som har lägst
krigsduglighet framför att ytterligare höja de förband som redan har godtagbar

duglighet. Övningsverksamheten ska utökas. Förmågan att samtidigt kunna
mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap är av
grundläggande betydelse, och ska ytterligare förstärkas.
Omvärldsutvecklingen innebär fortsatt att tillgång till luftvärn med medellång
räckvidd är väsentligt för Sveriges säkerhet. Anskaffning av ett nytt luftvärnssystem
med medellång räckvidd inleds därför snarast och fullföljs under kommande
försvarsbeslutsperiod (2021-2025). Den fortsatta anskaffningsprocessen avseende
nytt luftvärn kommer att vara föremål för kontinuerlig uppföljning inom
försvarsgruppen.
Arbetet för att säkerställa den samlade förmågan inom totalförsvaret intensifieras.
Ytterligare resurser tillförs för att säkerställa att kommuner, landsting, länsstyrelser
och bevakningsansvariga myndigheter kan fullfölja och intensifiera den planering för
civilt försvar som sker inom ramen för en sammanhållen totalförsvarsplanering i
enlighet med regeringens anvisningar. En förstärkning av Försvarsmaktens regionala
staber sker för att möjliggöra ökad samverkan med aktörer inom totalförsvaret.
Ytterligare resurser tillförs även till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
för att förstärka informationssäkerheten och det psykologiska försvaret. Vidare
innebär förstärkningarna ökade resurser för planering för civilt försvar inom
transporter, räddningstjänst, befolkningsskydd, energiförsörjning, elektroniska
kommunikationer, säkerhet, hälso- och sjukvård samt livsmedelsförsörjning. Det
planeringsarbete som har inletts kommer efterhand att ge ytterligare underlag om
vilka behov som finns inom totalförsvaret. Dessa resultat kommer att behöva bli
föremål för en fördjupad analys under återstoden av försvarsbeslutsperioden.
Försvarsberedningens kommande rapport om den fortsatta inriktningen av
totalförsvaret i slutet av året kommer att vara ett viktigt underlag i arbetet.
Försvarsgruppen är överens om att pilotprojekt om samverkan och organisation
inom totalförsvaret ska genomföras i Gotlands län 2018-2020, och att resurser ska
tillföras för att finansiera projektet.
De frivilliga försvarsorganisationerna fyller en viktig roll inom totalförsvaret. Deras
betydelse ökar ytterligare mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget. Det är därför
prioriterat att de tillförs ytterligare medel för uppdragsverksamhet inom det militära
och det civila försvaret.
I syfte att upprätthålla förmågan till forskning inom totalförsvarsområdet ska den
neddragning av anslaget som beslutades i budgetpropositionen för 2017 inte
genomföras. Därutöver tillförs resurser från och med 2018 för ökad forskning och
utveckling.
Utöver de satsningar som genomförs som ett resultat av försvarsuppgörelsen 2015
och överenskommelsen om vårändringsbudgeten för 2017 ska den militära förmågan
och förmågan inom totalförsvaret förstärkas med ytterligare 2,7 miljarder kronor per

år 2018-2020. Jämfört med tidigare beslut ökas därmed försvarsekonomin med 8, 1
miljarder kronor under kommande tre år. ,-\ v dessa medel beräknas totalt 7 55
miljoner kronor vara en följd av de åtgärder som aviserades i försvarsgruppens
överenskommelse om förstärkningar i vårändringsbudgeten 2017. Av förstärkningen
2018-2020 beräknas totalt cirka 1,3 miljarder kronor för åtgärder inom det civila
försvaret. Uppgörelsen omfattar 3 år vad gäller de åtgärder som nämns ovan, vilket
ger Försvarsmakten och andra berörda verksamheter nödvändiga förutsättningar för
såväl långsiktig planering som ekonomiskt ansvarstagande. De förstärkningar som
därmed genomförs inom det militära och det civila försvaret innebär bättre
förutsättningar för att såväl den militära förmågan som den samlade förmågan inom
totalförsvaret kan öka ytterligare efter 2020.
Denna överenskommelse innebär inget hinder för partierna att redovisa ambitioner
och förslag inför kommande valperiod.
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