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Anvisningar för Försvarsberedningens (Fö 1992:B) fortsatta 

arbete 

Beslut 

Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Jonson, beslutar att följande 

ska gälla för Försvarsberedningens arbete.  

Försvarsberedningen ska i en första etapp analysera viktigare förändringar i 

den internationella utvecklingen globalt med särskild betoning på Europa 

och Sveriges närområde. Erfarenheter från Rysslands anfallskrig mot 

Ukraina ska ägnas särskild uppmärksamhet. Försvarsberedningen ska utifrån 

detta redovisa sin bedömning av omvärldsutvecklingen och samman-

hängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. I det 

senare ingår följder av ett svenskt medlemskap i Nato med tillhörande 

prioriteringar för svenskt vidkommande samt en översyn av försvarspolitiska 

utgångspunkter och mål. 

Utöver vad som sägs ovan ska Försvarsberedningen enligt 2020 års försvars-

beslut (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136) genom en 

kontrollstation utvärdera förverkligandet av försvarsbeslutet 2020, i syfte att 

säkerställa att förstärkningen och kostnadsutvecklingen är i fas med riks-

dagens beslut om inriktning och ekonomisk ram. Av 2020 års försvarsbeslut 

framgår även att regeringen i budgetpropositionen för 2024 ska återkomma 

till riksdagen för att säkerställa att genomförandet av försvarsbeslutet fortgår 

som planerat samt med förslag om hur planeringsramen för perioden 2026–

2030 ska hanteras. Försvarsberedningen ska inför detta lämna förslag om 

planeringsramen.  
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Försvarsberedningen ska i nu nämnda delar lämna en rapport senast den      

2 juni 2023 med undantag för förslag om den ekonomiska planeringsramen 

som ska redovisas senast den 26 april 2023.  

Försvarsberedningen ska i en andra etapp, med utgångspunkt i ovanstående 

arbete, lämna förslag till totalförsvarets fortsatta inriktning och utformning 

t.o.m. 2030 och i detta sammanhang även behandla perioden t.o.m. 2035. 

Den inriktning som lades fast i 2020 års försvarsbeslut ska utgöra grunden 

för förslagen. De ytterligare 17 åtgärder för det militära försvaret som 

omnämns i 2020 års försvarsbeslut och den överenskommelse om det 

militära och civila försvaret som träffades den 16 mars 2022 ska härvid 

beaktas.  

Försvarsberedningen ska lämna sin slutliga rapport senast den 26 april 2024 

och är i samband med detta oförhindrad att vid behov återkomma till frågor 

som behandlats i den första etappen.    

Bakgrund 

Den 12 maj 1999 beslutade regeringen att den parlamentariskt sammansatta 

Försvarsberedningen fortsatt ska svara för samråd mellan regeringen och 

riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- och 

säkerhetspolitiken. Försvarsberedningen ska följa den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i omvärlden och inför regeringens förslag till riksdagen i 

viktigare långsiktiga försvars- och säkerhetspolitiska frågor redovisa sin syn 

på dessa. Regeringen bemyndigade samtidigt chefen för Försvarsdeparte-

mentet att lämna närmare anvisningar för Försvarsberedningens arbete. 

Chefen för Försvarsdepartementet beslutade den 8 februari 2022 att 

Försvarsberedningen ska delta i överläggningar rörande behovet av att 

eventuellt tidigarelägga åtgärder avseende det militära försvaret. Efter 

avslutade överläggningar träffades den 16 mars 2022 en överenskommelse 

om det militära och civila försvaret gällande ekonomiska tillskott 2022 och 

utökade beställningsbemyndiganden m.m.  

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för 

genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget 

till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Arbetsgruppen redovisade 

den 13 maj rapporten Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser 

för Sverige (Ds 2022:7). 
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Regeringen beslutade den 24 mars 2022 om uppdrag till Försvarsmakten, 

Totalförsvarets forskningsinstitut och Utrikespolitiska institutet att ta fram 

underlag om internationella försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden 

som bedöms vara relevanta inför arbetet med kommande beslut om 

försvarspolitisk inriktning. Försvarsmaktens respektive Totalförsvarets 

forskningsinstitut redovisade uppdraget den 28 september 2022. 

Utrikespolitiska institutet redovisade uppdraget den 30 september 2022. 

Utrikesdepartementet gav den 17 augusti berörda utlandsmyndigheter i 

uppdrag att inkomma med underlag i samma ärende. Uppdraget redovisades 

den 16 september 2022. 

Regeringen beslutade den 31 mars 2022 om uppdrag till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap att redovisa ett underlag rörande det civila 

försvaret på längre sikt. Uppdraget redovisades den 1 november 2022. 

Regeringen beslutade den 16 maj 2022 om att ansöka om medlemskap i 

Nato. Sverige fick status som inbjudet land till Nato den 5 juli 2022, då 

protokollet för Sveriges anslutning till nordatlantiska fördraget 

undertecknades av Natos medlemsstater. 

Regeringen beslutade den 19 maj 2022 om kompletterande uppdrag till 

Försvarsmakten vad avser tidigare beslutade uppdrag om förberedelser inför 

kontrollstationen 2023, förberedelser inför försvarsbeslutet 2025 m.m.  
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Vidare beslutade regeringen den 22 juni 2022 om kompletterande uppdrag 

till Försvarsmakten med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i 

Nato. Uppdragen redovisades den 1 november 2022. 

 

  Utdraget överensstämmer 

  med originalet 

Utdrag till 

Statsrådsberedningen 

Justitiedepartementet 

Utrikesdepartementet 

Finansdepartementet 

Socialdemokraternas riksdagskansli 

Sverigedemokraternas riksdagskansli 

Moderata samlingspartiets riksdagskansli 

Vänsterpartiets riksdagskansli 

Centerpartiets riksdagskansli 

Kristdemokraternas riksdagskansli 

Miljöpartiets riksdagskansli 

Liberalernas riksdagskansli 

 

 


