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Anvisningar för Försvarsberedningens (Fö1992:B) fortsatta 

arbete 

Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Hultqvist, beslutar att följande 

ska gälla för Försvarsberedningens arbete. 

Försvarsberedningen ska delta i överläggningar rörande behovet av att 

eventuellt tidigarelägga åtgärder avseende det militära försvaret som är 

planerade inom ramen för den beslutade inriktningen för totalförsvaret 

2021–2025, i syfte att på kort sikt stärka Försvarsmaktens förmåga. 

Överläggningarna ska vara avslutade senast den 15 mars 2022. 

Bakgrund 

Den 12 maj 1999 beslutade regeringen att den parlamentariska 

Försvarsberedningen fortsatt bland annat ska svara för samråd mellan 

regeringen och riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- 

och säkerhetspolitiken. Regeringen bemyndigade samtidigt chefen för 

Försvarsdepartementet att efter hand lämna sina närmare anvisningar för 

Försvarsberedningens arbete. 

Riksdagen beslutade den 14 oktober 2020 propositionen Totalförsvaret 

2021–2025 (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135 och 

2020/21:136). Genom beslutet godkände riksdagen regeringens förslag till 

mål för totalförsvaret, mål för det militära försvaret respektive det civila 

försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i 

Försvarsmaktens grundorganisation och vissa lagändringar. I propositionen 

anförde regeringen bland annat att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges 

närområde och i Europa över tid har försämrats och att ett väpnat angrepp 

mot Sverige inte kan uteslutas. Vidare anförde regeringen att det militära 
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försvarets viktigaste uppgift är att kunna möta ett väpnat angrepp mot 

Sverige. Av propositionen framgår också bland annat att Försvarsbered-

ningen efter valet 2022 ska ges i uppdrag att påbörja arbetet inför 

försvarsbeslutet 2025. Enligt propositionen ska Försvarsberedningen bland 

annat genom en så kallad kontrollstation 2023 utvärdera förverkligandet av 

försvarsbeslutet 2020. 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde aktualiserar frågan 

om behov av att eventuellt tidigarelägga åtgärder avseende det militära 

försvaret som är planerade inom ramen för den beslutade inriktningen för 

totalförsvaret 2021–2025, i syfte att på kort sikt stärka Försvarsmaktens 

förmåga. 

Inför regeringens proposition om vårändringsbudget för 2022 avser 

regeringen genomföra överläggningar med riksdagens partier inom ramen 

för Försvarsberedningen och under ledning av chefen för Försvarsdeparte-

mentet. Utgångspunkten för överläggningarna är de ekonomiska tillskott till 

det militära försvaret som framgår av regeringens proposition Totalförsvaret 

2021–2025. 

 

   Utdraget överensstämmer 

   med originalet 

 

Utdrag till 
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Finansdepartementet 
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Centerpartiets riksdagskansli 

Vänsterpartiets riksdagskansli 
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