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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten1
dels att 18 och 23 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 13, 14, 17, 22, 25, 34–36 §§ och bilagorna 1 och 2 till förordningen skall ha följande lydelse.
13 § Försvarsmakten leds av en chef. Chefen för Försvarsmakten benämns
överbefälhavare. Vid myndigheten skall det finnas en ställföreträdande chef
som benämns generaldirektör.
Överbefälhavaren ansvarar för myndighetens verksamhet.
14 § Vid Försvarsmakten finns ett råd för insyn i myndigheten. Rådet skall
nära följa verksamheten vid myndigheten utom när det gäller den operativa
verksamheten, försvarsunderrättelseverksamheten och säkerhetstjänsten.
Rådet skall lämna regeringen de synpunkter och förslag som föranleds av arbetet. Redovisningen skall lämnas i samband med att Försvarsmakten lämnar sin årsredovisning.
Rådet består av högst nio ledamöter som förordnas av regeringen. Bland
dem utser regeringen en ordförande och en vice ordförande. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter begär det.
Föredragande i rådet är överbefälhavaren eller, när han har förhinder, generaldirektören.
17 §2 I Högkvarteret skall det finnas en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en säkerhetsinspektion och en generalläkare. I säkerhetsinspektionen skall representanter för Försvarets materielverk ingå.
Av förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter
m.fl. framgår att den skall tillämpas av Försvarsmakten.
22 §3 Innan myndighetens chef avgör ärenden som kan föranleda en framställning till regeringen eller rör myndighetens organisation eller som annars
är av stor vikt eller har principiell betydelse, skall generaldirektören, chefs1
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juristen, ekonomidirektören, personaldirektören samt berörda högre militära
chefer i Högkvarteret ges tillfälle att yttra sig. I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att inhämta ett sådant yttrande.
25 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarsmakten
med undantag av 4 §, 5 § andra stycket, 11–14 och 17 §§, 19 § första stycket
samt 20, 22, 30 och 32–34 §§.
Överbefälhavaren får bestämma att föreskrifter får beslutas även av generaldirektören och chefen för en enhet i Högkvarteret.
34 § Överbefälhavaren, generaldirektören och chefen för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst anställs genom beslut av regeringen.
35 §4 Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om anställning som dels generallöjtnant eller viceamiral och generalmajor eller konteramiral, dels chefsjurist, ekonomidirektör och personaldirektör.
Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna förordning.
Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvarsmakten.
36 §5 För att tillgodose behovet av militära chefer i Försvarsmaktens
grundorganisation skall Försvarsmakten planera för högst tio yrkesofficerare
med tjänstegraden generalmajor eller konteramiral. Endast om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten lämna förslag om anställning som innebär att
antalet blir större. Dessa skäl skall framgå av förslaget. Försvarsmaktens
planering skall därutöver tillgodose de behov av generalmajorer och konteramiraler som finns vid andra myndigheter och vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär personal.
För att tillgodose behovet av militära chefer i grundorganisationen får
Försvarsmakten anställa högst 15 yrkesofficerare med tjänstegraden brigadgeneral eller flottiljamiral. Försvarsmakten får därutöver anställa det antal
som krävs för att tillgodose de behov som finns vid andra myndigheter och
vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige
bidrar med militär personal.
Om det finns särskilda skäl får antalet brigadgeneraler och flottiljamiraler
i grundorganisationen under en begränsad tid överstiga 15.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)
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Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation
Benämning

Lokalisering

Anmärkning

FÖRBAND
Livgardet
(LG)
Norrbottens regemente
(I 19)

Upplands-Bro/
Kungsängen
Boden

Swedint

Livregementets husarer
(K 3)

Karlsborg

Utvecklingsenhet Vinter
Verksamhet i Boden och
Arvidsjaur
Fallskärmsjägarskolan
(FJS)

Bilaga 27
Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter förslag från
Försvarsmakten
Högkvarteret:
Chef för säkerhetsinspektionen
Generalläkare
Internationella befattningar:
Försvarsattaché
Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea då befattningen bemannas med yrkesofficer
Militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna
Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa
Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska
unionens militära stab
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