om örsvarsbe I tets etapp 1
Efter en sju timmar lång utrikes- och försvarspolitisk
debatt i riksdagen beslutades i början av december
1995 om försvarsbeslutets första etapp. Beslutet
följer regeringens proposition (1995/96: 12) med de
förändringar som framkommit i försvarsutskottets
betänkande.

D

en första etappen av försvarsbe
slutet omfattar pri ncipiella ställ
ningstaganden till säkerhets-, förs
varspolitik, mål för totalförsvaret, samt
övergripande principiella frågor om
totalförsvarets utformning, struktur och
ekonomi. Beslutet ligger till gru fil d för
arbetet inför planeringen av etapp 2.

Sammanfattning

ka inrättas. Medel överförs från UD.
• Bevarande av det demokratiska folk
försvaret.

Uppgifter för det militära försvaret
• Försvara landet mot väpnade an
grepp.
• Hävda vår territoriella integritet.
• Kunna genomföra internationella
fredsfrämjande insatser.

• Sveriges militära al liansfrihet består.
Den syftar till att vårt land skall
kunna vara neutralt i händelse av
krig i vårt närområde.

• Kunna utnyttjas vid svåra nationella
påfrestningar på samhället i fred.

• Säkerhetspol itiska kontrol listationer
(hösten 1996 inför etapp 2, och
1998)

• Ci rka 12 brigader
.20 ytstridsfartyg

• Omdefiniering av begreppet säker
het. Inrymmer icke-mi llitära hot och
risker vid sidan av väpnade anfall.

Militära försvaret i krigsorganisationen

• Högst 9 ubåtar
• Cirka 12 divisioner stridsflyg

.250.000 personer i territorialför
svaret, varav 120.000 personer i
hemvärnet.

• Förmåga till anpassning om och när
de säkerhetspol itiska förhållandena
ändras. Befintlig personal och be
fintliga förband ska kunna vara fullt
utbildade och utrustade inom ett år.

Förväntade nedläggningar

.4

brigadproducerande
mang

etablisse

• 3 andra större armeetablissemang
• Försvarsutgifterna sänks med 4 mdr
- sker stegvis och är uppnådd
senast 2001.
• Preliminärt omfördelas 0,4 mdr från
den militära till den civila delen av
tota Iförsvaret.
• Försvarsmaktens internationella styr
4

.3 flygflottiljer
• Ett tiotal mindre enheter
• Marin verksamhet kan reduceras
med motsvarande två etablissemang.

Personal
Försvarsmaktens anställda, yrkesoffi
cerare och civila, minskas med mellan

3.500 och 4.000 personer, varav drygt
en tredjedel civi la. Dessutom ti II kom
mer ett antal reservofficerare.

ÖB:s kommentar
"Den viktigaste konsekvensen av
beslutet är att vi tar en ökad säkerhets
politisk risk, vilket kommer att ställa
högre krav än tidigare på Försvar
smaktens planering men framförallt
på politikernas förmåga att tidigt fatta
beslut om återtagning och tillväxt
(anpassning).
Riksdagsbeslutet innebär; att Sveri
ges militära försvar kraftigt reduceras.
Ett stort antal krigsförband kommer att
läggas ned. Förband och skolor över
hela landet kommer att läggas ned
eller flyttas. Förändringarna kommer
att ske under åren 1997-2001.
Detta inebär bl a att Försvarsmakten
kan komma att reduceras med 4.000 
5.000 anställda under de kommande
åren - en reducering som kommer att
innebära stora påfrestningar för oss
alla i Försvarsmakten.
Riksdagens slutgiltiga beslut om
nedläggningar kommer att fattas i
december 1996 .
Min inriktning är att de förslag till
nedläggningar m m regeringen givit
mig i uppdrag att ta fram till den l
mars 1996 ska vara kända hos all per
sonal. Försvarsmaktens förslag kom
mer att innehålla underlag för bästa
möjliga försvar inom den ekonomiska
ram som riksdagen nu har fastställt.".
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