
  

 

Överenskommelse om det militära och civila försvaret  

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats över tid. Ett väpnat angrepp 

mot Sverige kan inte uteslutas. Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att läget skärps 

ytterligare. Sveriges försvarsförmåga måste av denna anledning öka och upprustningen måste 

ske i snabbare takt.    

Efter överläggningar mellan regeringen och Försvarsberedningen är partierna 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet överens om nedan.  

Ändring av finansiella villkor  

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ska ges ändrade 

finansiella villkor avseende anslagskredit om 10 procent åren 2022 och 2023 och regeringen 

avser pröva behov av anslagssparande upp till 10 procent för 2022 i syfte att ge ökad 

flexibilitet att kunna tidigarelägga redan planerade åtgärder och anpassa verksamheten utifrån 

det försämrade omvärldsläget. Exempel på åtgärder är att: 

- stärka förmågan på Gotland,  

- öka antalet anställda,  

- öka tillgång på drivmedel och ammunition, anskaffning av förnödenheter samt 

- tidigarelägga anskaffning av materiel såsom fordon.   

Ekonomiska tillskott 2022 och utökat beställningsbemyndigande 

I syfte att ytterligare stärka försvarsförmågan på kort sikt ska anslagen till det militära 

försvaret öka med 2,0 miljarder kronor år 2022. Därutöver utökas bemyndiganderamen för 

materielbeställningar m.m. med 30,9 miljarder kronor. Detta kommer att kräva motsvarande 

tillskott av framtida anslagsmedel och är en del av den kommande ökningen av anslagen för 

det militära försvaret till 2 procent av BNP, se vidare nedan.  

Med dessa ekonomiska tillskott kan Försvarsmakten med stöd av övriga myndigheter vidta 

åtgärder för att öka sin uthållighet, bl.a. genom att anskaffa ytterligare drivmedel, livsmedel, 

sjukvårdsmateriel, reservdelar, fordon och finkalibrig ammunition. Likaså kan ytterligare 

kvalificerad ammunition anskaffas såsom pansarvärnsvapen, luftvärnsrobotar och 

jaktrobotar. Vidare anskaffas materiel för att ytterligare öka krigsorganisationens rörlighet och 

skydd samt förmåga till verkan, däribland bandvagnar, splitterskyddade enhetsfordon, 

granatkastarbandvagnar, divisionsartilleri, demonstratorer, mörkerutrustning till hemvärnet 

samt förstärkt kustrobotförmåga. Dessutom kommer anslagsförstärkningarna nyttjas för 

personal och personlig utrustning. Härutöver tillkommer följdkostnader för beslutade 

investeringar i infrastruktur och vidmakthållande till ett belopp om 4,1 miljarder kronor vilket 



kommer kräva motsvarande tillskott av framtida anslagsmedel. Även Försvarets radioanstalts 

verksamhet kommer att stärkas. Det närmare innehållet i de nämnda åtgärderna specificeras i 

en hemlig bilaga till denna överenskommelse. 

Regeringen avser lämna förslag till riksdagen om ovan nämnda åtgärder i en extra 

ändringsbudget under mars 2022 vilket skapar förutsättningar för ett riksdagsbeslut i april 

2022.  

Civilt försvar  

Regeringen avser att i vårändringsbudgeten lämna förslag om åtgärder som syftar till att stärka 

det civila försvarets förmåga under 2022 och som innebär att berörda anslag ökas med cirka 

0,8 miljarder kronor under 2022. Åtgärderna ska utgå från den redovisning som Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämnat på uppdraget att bedöma vilka åtgärder som 

bör vidtas för att stärka det civila försvaret.  

Regeringen avser att ge MSB i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, föreslå både 

vilka redan planerade åtgärder som kan tidigareläggas och vilka eventuella ytterligare åtgärder 

som kan vidtas för att stärka det civila försvaret i budgetpropositionen för 2023. Detta 

uppdrag ska redovisas under våren 2022.  

Regeringen avser även att ge ett uppdrag som innebär att MSB i samråd med berörda 

myndigheter ska lämna förslag på åtgärder och prioriteringar för det civila försvaret på längre 

sikt, dvs. för 2024 och framåt. Detta uppdrag ska redovisas den 1 november 2022 och ska bli 

föremål för beredning i Försvarsberedningen efter valet 2022. 

Fortsatt arbete avseende det militära försvaret 

Regeringen avser att i mars 2022 ge ett uppdrag till försvarsmyndigheterna att redovisa 

förslag om en ekonomisk trappa för att möjliggöra att anslagen till det militära försvaret når  

2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt, det vill säga när det är möjligt att på ett 

effektivt sätt omsätta ökningarna i stärkt försvarsförmåga. 

Regeringen avser därefter att utarbeta nya anvisningar till Försvarsberedningen. Syftet ska 

vara att komma överens om en ekonomisk trappa för att nå 2 procent av BNP. Arbetet inleds 

under april 2022.  

Regeringen avser sedan ge uppdrag till Försvarsmakten och berörda myndigheter att 

inkomma med kompletterande budgetunderlag som grund för budgetpropositionen för 2023.  

Vidare avser regeringen ge uppdrag till Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter att 

utifrån de nya ekonomiska planeringsramarna (2 procent av BNP ett givet år samt ekonomisk 

trappa) utarbeta underlag inför Försvarsberedningens arbete med kontrollstationen 2023 och 

försvarsbeslutet 2025. Detta underlag ska redovisas den 1 november 2022. 

Försvarsberedningens arbete i denna del kommer att inledas efter valet 2022.  
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