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Försvarets materielverk
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Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och
med 2020

(l bilaga)
Regeringens beslut

Regeringen beslutar inriktning för Försvarets materielverks verksamhet
under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 enligt vad som
framgår av bilagan.
Ärendet

Regeringen lämnade den 23 april2015 propositionen Försvarspolitisk
inriktning- Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109) till
riksdagen. Riksdagen har godkänt regeringens förslag om mål för det
militära försvaret, mål för det civila försvaret och inriktningen för
krigsförband i Försvarsmaktsorganisation 2016 (prop. 2014/15:109,
bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Målet för det militära försvaret
är därmed att från och med 2016, enskilt och tillsammans med andra,
inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta
ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter
och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig,
skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan
påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat
angrepp samt skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till
civila myndigheter.
Det militära försvaret ska stärkas. Genom ett tydligare fokus och genom
ökade ekonomiska medel ska krigsförbandens krigsduglighet öka och
därmed stärka den samlade förmågan hos det militära försvaret att lösa
sin grundläggande uppgift att verka krigsavhållande. Därigenom ska det
svenska totalförsvaret stärkas.
Krigsförbandens krigsduglighet är det centrala verktyget för uppföljning
och värdering av verksamheten. Föreliggande beslut utgör, tillsammans
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med förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets
materielverk och de årliga regleringsbreven, regeringens inriktning för
Försvarets materielverks verksamhet.
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Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet under
försvarsinriktningsperioden 2016 till och med 2020
Tillgänglighet och beredskap

Försvaret ska i första hand utformas för att kunna möta ett väpnat
angrepp. Krigsförbanden ska vid ett beslut om höjd beredskap enligt 3 §
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap snabbt kunna
mobiliseras för att kunna möta en kvalificerad motståndare. All personal
som krävs vid höjd beredskap i det militära försvaret ska vara
krigsplacerad. För att kunna mobiliseras ska krigsförbandens materiel,
inklusive viss materiel som finns utanför Försvarsmakten exempelvis i
näringslivet och hos andra myndigheter, också ha givits en användning i
krig och krigsförbanden ska ha en aktuell mobiliseringsplanering. Detta
medger att försvaret kan mobiliseras helt eller partiellt för att öka den
sammantagna förmågan att hantera en kris.
Försvarets materielverk ska säkerställa att materiel- och logistiktjänster
som Försvarsmakten enligt ovan kan komma att efterfråga utformas och
organiseras så att de möter Försvarsmaktens beredskaps- och
tillgänglighetskrav.
Materiel- och logistikförsörjning

Materiel- och logistikförsörjning, inklusive forskning och utveckling, i
fred såväl som vid höjd beredskap, syftar till att stödja Försvarsmaktens
krigsduglighet. Materiel- och logistikförsörjningen ska stödja målet att
krigsförbandens krigsduglighet ska öka under
försvarsinriktningsperioden. Försvarsmaktens operativa behov ska
därmed vara styrande för Försvarets materielverks verksamhet inom
materiel- och logistikförsörjningen.
Försvarets materielverk ska under försvarsinriktningsperioden på ett
kostnadseffektivt sätt tillhandahålla den materiel och logistik som
Försvarsmakten behöver för att lösa sina uppgifter. Som ett led i detta
ska myndigheten arbeta för att minska ledtider och reducera risker i
materiel- och logistikförsörjningen i syfte att snabbare kunna tillmötesgå
operativa behov. Försvarets materielverk ska vidare stödja
Försvarsmakten i att prioritera avhjälpandet av identifierade omedelbara
brister framför långsiktig förmågeutveckling.
Försvarets materielverk ska tillämpa följande principer för
materielförsörjning:
• vidmakthållande och uppgradering av befintlig materiel ska, om det är
ekonomiskt försvarbart och operativa krav kan uppnås, väljas före
nyanskaffning,
• nyanskaffning ska, när sådan är nödvändig, i första hand ske av på
marknaden befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel,
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•

utveckling ska genomföras först när behoven inte kan tillgodoses
enligt ovan.

Utöver detta ska alltid en prövning göras av möjligheterna att låta
förbandsutformningen påverkas av befintlig teknisk och operativt
relevant materiel med lång kvarvarande gångtid.
Effektivisering av logistikverksamheten

Med ändring av regeringens beslut den 28 juni 2012 (F ö nr 9), justeras
målet för det pågående omställningsarbetet avseende
logistikverksamheten som bedrivs av Försvarsmakten och Försvarets
materielverk till att åstadkomma en materiel- och logistikförsörjning
som i första hand är anpassad för att stödja krigsförbanden vid höjd
beredskap, inklusive mobilisering. Justeringen ska göra det möjligt att
med tillgängliga medel inrikta verksamheten mot Försvarsmaktens
ändrade mål.
Försvarets materielverk ska i det fortsatta omställningsarbetet säkerställa
att logistiktjänsterna utformas och organiseras i enlighet med denna
inriktning samt att logistiktjänsterna kan styras och följas upp av
Försvarsmakten. Detta kan innebära differentierade och anpassade
lösningar för de olika logistiktjänsterna, utifrån vilket operativt behov
tjänsten ska tillgodose.
Planering av materielinvesteringar

Regeringen inför en process för investeringsplaneringen för
försvarsmateriel i enlighet med Investeringsplaneringsutredningens
förslag (SOU 2014:15). Försvarets materielverk ska stödja
Försvarsmakten i framtagandet av investeringsplan samt i
återrapportering.
Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten med väl underbyggda
underlag och en effektiv planeringsprocess. Detta innebär att särskilt
fokus ska läggas på livscykelanalyser, riskanalyser och
kostnadsberäkningar. Antaganden, förutsättningar och osäkerheter för
investeringarna ska framgå. Anskaffningsstrategi och underhållslösning
ska tas fram för investeringar som planeras till perioden 2017-2022.
Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten med framtagande av
investeringarnas totala ekonomiska ram. Dessa ska omfatta hela
anskaffningskostnaden. Projektrelaterade myndighetskostnader ska
särredovisas.
Försvarets materielverk ska utan dröjsmål rapportera eventuella
avvikelser avseende ekonomi, tid och förmåga till Försvarsmakten.
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Väsentliga säkerhetsintressen

Försvarets materielverk ska beakta att stridsflyg- och
undervattensförmågan utgör väsentliga säkerhetsintressen för Sverige.
Försvarets materielverk ska sträva efter att dessa förmågor långsiktigt
bibehålls och utvecklas på ett sätt som är rationellt i förhållande till
kraven på krigsduglighet och god hushållning med statens resurser.
Internationellt materiel- och logistiksamarbete

Vägledande för Försvarets materielverks värdering av internationella
materiel- och logistiksamarbeten ska vara hur samarbetet bidrar till att
uppfylla Försvarsmaktens operativa behov i enlighet med de
materielförsörjningsprinciper som anges ovan. Materiel- och
logistiksamarbeten kan även ha säkerhetspolitisk påverkan och
genomföras av andra försvars- och säkerhetspolitiska skäl. I den mån det
är relevant ska därför även säkerhetspolitiska aspekter beaktas i
myndighetens hemställan. I sammanhanget erinras om vad som anförs i
proposition Försvarspolitisk inriktning- Sveriges försvar 2016-2020
(prop. 2014/15:109) angående förmågan att verka med andra inom ramen
för en gemensam operation.
Försvarets materielverk ska göra avvägningar kring beroenden,
kravställning och självbestämmande för att nå systemlikhet i de fall
internationellt samarbete bedöms fördelaktigt. Sådana avvägningar ska i
samverkan med Försvarsmakten, kommuniceras med Regeringskansliet
(F örsvarsdepartementet).
Exportstödjande verksamhet

Regeringen har genom riksdagens behandling av Vårändringsbudget för
2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) samt
uppdrag till Försvarets materielverk (regeringens beslut nr F ö 19, den 23
april2015) beslutat om inriktningen för exportstödsverksamheten inom
försvarsområdet, vilken innebär att Försvarets materielverk ska inordna
vissa exportstödsuppgifter från Försvarsexportmyndigheten som
avvecklas och upphör som myndighet den 31 december 2015.
Exportstödjande verksamhet ska användas som ett medel för att främja
en kostnadseffektiv materielförsörjning och därmed bidra till
F örsvarsmaktens operativa förmåga.
F örsvarets materielverk ska vid inordnandet och därefter genomförandet
av statens exportstödjande verksamhet inom försvarsområdet särskilt
beakta regelefterlevnad, affärsmässighet, transparens och
kostnadseffektivitet.
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Forskning och utveckling

Den forsknings- och utvecklingsverksamhet som Försvarets materielverk
beställer ska bidra tilllångsiktig förmågemveckling och stärka
Försvarsmaktens förmåga att möta framtida hot. Forskning och
utveckling ska bidra till kunskap för att kunna fatta strategiska beslut,
ställa ändamålsenliga krav och tillhandahålla nödvändig materiel.
Försvarets materielverk ska, i väntan på att förslagen från den utredning
som regeringen avser tillsätta redovisas och omhändertas, så långt
möjligt sträva efter att bibehålla handlingsfriheten inom
forskningsverksamheten.

