December 2006

Pressmeddelanden 2002-2006
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Under 2002-2006 fanns följande statsråd, departement och ämnen på
www.regeringen.se:
Statsråd

Göran Persson, Ann-Christin Nykvist, Barbro Holmberg, Berit Andnor,
Bosse Ringholm, Carin Jämtin, Hans Karlsson, Ibrahim Baylan, Jan
Eliasson, Jens Orback, Leif Pagrotsky, Lena Hallengren, Lena
Sommestad, Leni Björklund, Mona Sahlin, Morgan Johansson, Pär
Nuder, Sven-Erik Österberg, Thomas Bodström, Thomas Östros, Ulrica
Messing, Ylva Johansson, Laila Freivalds, Gunnar Lund, Lars-Erik
Lövdén, Lars Engqvist, Marita Ulvskog, Anna Lindh, Margareta Winberg
och Jan O Karlsson.
Department

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet,
Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet,
Utbildnings- och kulturdepartementet, Jordbruksdepartementet, Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet, Näringsdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet
och EU-representationen.
Ämnen

Arbete och jämställdhet,
Asyl, migration, integration och minoriteter
Demokrati och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Hållbar utveckling
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer och IT
Kultur, medier och fritid
Lag och rätt
Miljö, energi och bostäder
Näringsliv, handel och regional utveckling
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

PRESSMEDDELANDE

2006-10-05
Försvarsdepartementet

HMS Gävle samövar inför FN:s fredsinsats i Libanon
UNIFIL
Regeringen har idag beslutat medge att korvetten HMS Gävle får samöva med
internationella enheter planerade för deltagande i den marina delen av UNIFIL
utanför Libanons kust.
Samövningen omfattar olika marina moment och kommer att ske tillsammans med marina enheter
från bland annat Tyskland och Danmark. Syftet för svenskt vidkommande är att förbereda det
svenska marina bidraget till UNIFIL, under förutsättning att riksdagen så beslutar.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Militärsakkunnig
Henry Bengtsson
08-405 25 22
Nyckelord: 70209 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-09-14
Försvarsdepartementet

Bättre information till fiskare om minor, oexploderad
ammunition och kemiska stridsmedel
Regeringen har idag beslutat att ett informationsmaterial ska tas fram om minor,
oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel som hittas i havet.
Målgruppen för informationen är yrkesfiskare och andra som i sin
yrkesutövning eller på sin fritid kan riskera att hitta explosiva sjöfynd.
- Det behövs mer information om hur yrkesfiskare och andra ska bete sig om de får upp ammunition
och minor i fiskeredskapen. Eftersom en olycka kan få mycket allvarliga konsekvenser för
människor och miljö är det viktigt att informationen är tydlig och lättillgänglig, säger
försvarsminister Leni Björklund.
Under första och andra världskrigen lades omkring 165 000 minor ut i Sveriges och i angränsande
länders farvatten. Efter andra världskriget har många insatser gjorts för att röja minorna, men det
finns fortfarande många minor kvar i havet. Marinen bedriver idag projektet "Långan" som för att

minska antalet minor i svenska vatten. Ett annat problem är ammunition och kemiska stridsmedel
som dumpats i havet. Kustbevakningen har sedan 1980 registrerat tio fiskebåtsincidenter med
dumpad senapsgasammunition och sex incidenter med andra kemikalier än kemiska stridsmedel
som krävt sanering av fartyg eller annan omfattande skyddsinsats.
I december 2005 inträffade en incident då en fiskebåt fick upp en mina utanför Billdal, omkring 20
km söder om Göteborg. Minan fördes in ända till kaj i Göteborgs hamn och orsakade störningar i
samhällslivet i Göteborg. Minan hanterades av personal från Försvarsmakten.
Informationsmaterialet ska tas fram av Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen i
samråd med Fiskeriverket, Statens räddningsverk, Sjöfartsverket samt Sveriges Kommuner och
Landsting. Myndigheterna ska också samverka med Sveriges Fiskares Riksförbund.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Mikael Wolfbrandt
08-405 37 74
Nyckelord: 69465 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-09-07
Försvarsdepartementet

Genomförandet av regeringens krisberedskapsproposition
fortsätter
Regeringen har idag fattat flera beslut för genomförandet av förslagen i
propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle.
- Ett genomgående tema i regeringens krisberedskapstänkande är att hela samhället måste vara
bättre utbildat och bättre förberett på kriser. Vi vill göra vad vi kan för att snabba på arbetet att göra
Sverige säkrare mot kriser. Vi går nu vidare med genomförandet av förslagen i regeringens
krisberedskapsproposition, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Att satsa på utbildning och övning är det viktigaste för att på lång sikt öka vår krisberedskap.
Människor som vet hur man ska agera i krissituationer är både tryggare och bättre förberedda. Idag
har vi lämnat uppdrag som fokuserar på enskilda, skolan, myndigheter och företag.
- Varje myndighet ska årligen presentera en risk- och sårbarhetsanalys och genomföra utbildningsoch övningsverksamhet så att myndighetens personal kan lösa sina uppgifter i samband med
krissituationer. Vissa myndigheter har också skyldighet att alltid ha en tjänsteman i beredskap för
att initiera och samordna det inledande arbetet vid allvarliga kriser. Dessa myndigheter har också
skyldighet att omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och information.
- Vid en kris kommer samhällets resurser alltid att behöva kompletteras med engagerade och

kunniga människor. Min erfarenhet är att människor vill hjälpa till när olyckan är framme. Vi måste
bli bättre på att erbjuda utbildning till dem som vill ha och vi måste också bli bättre på att ta emot
hjälp från frivilliga.
- Ett nytt gemensamt radiosystem, Rakel, där alla inblandade kan prata med varandra, blir en helt ny
förutsättning för samordning vid en större olycka eller kris, avslutar Leni Björklund.
Utbildning av nyckelpersoner
Krisberedskapsmyndigheten får i uppdrag att utforma en utbildnings- och övningsplan för det 40-tal
myndigheter som har störst sannolikhet att bli berörda av en kris. Planen ska anpassas efter varje
myndighets behov och ska särskilt titta på hur kompetensen hos nyckelpersoner i myndigheterna
kan utvecklas. Den ska också beskriva hur privata aktörer kan delta i planerade övningar och
utbildningar och om det finns ett utökat behov av att genomföra tvärsektoriella
samverkansövningar.
Det idag existerande utbudet av utbildningar inom krisberedskapsområdet ska beskrivas och
inventeras. Dessutom ska behovet av nya utbildningar och behovet av utveckling av befintliga
utbildningar beskrivas.
Krisberedskapsmyndigheten ska slutredovisa uppdragen senast den 15 maj 2007.
Försöksverksamhet med krisberedskapsutbildning i gymnasieskolan
Krisberedskapsmyndigheten ska tillsammans med Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt
försvar och Försvarsmakten utarbeta ett tema om samhällets säkerhetsarbete som kompletteras med
praktiska inslag om självskydd och hur man kan hjälpa andra i en olycks- och krissituation.
Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2008.
Bättre utbildning och mottagande av frivilliga krisarbetare
Räddningsverket ska genomföra en försöksverksamhet där enskilda får utbildning i självskydd och
hur man kan hjälpa till vid kriser. Det frivilliga engagemanget vid tidigare kriser har varit stort och
mycket positivt och förutsättningarna för det måste stärkas. Det är viktigt att ta tillvara den
kompetens som finns i samhället. Möjligheten att ta fram ett system för förteckning av tillgängliga
resurser ska därför prövas. Räddningsverket ska tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten,
Försvarsmakten och Styrelsen för psykologiskt försvar genomföra detta.
Räddningsverket ska slutredovisa uppdraget den 1 mars 2008.
Om krisen kommer
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten har redan fått i uppdrag att ta fram en metod för
att med hjälp av mobiltelefoner varna och informera allmänheten vid kriser och olyckor, i Sverige
och utomlands. En övergripande inriktning för informationen till allmänheten om säkerhetspolitik,
försvarspolitik, krisberedskap och skydd mot olyckor ska också utarbetas och förutsättningar skapas
för människor att inhämta kunskap och förstå sin egen roll.
Styrelsen för psykologiskt försvar, som får uppdraget, ska slutredovisa det senast den 1 juni 2007.
En översyn av varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten VMA ska
göras. "Hesa Fredrik" är en populär benämning på den utomhuslarmsignal som ingår i systemet
VMA. VMA använder även radio och TV för att informera allmänheten vid kriser och olyckor.
Översynen av VMA ska bland annat klarlägga otydligheter när det gäller vem som har skyldighet
och möjlighet att varna och lämna information i hotande och akuta situationer.
Räddningsverket ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2007.
Krisberedskapsmyndigheten ska tillsammans med Verket för innovationssystem genomföra ett
nationellt program för säkerhetsforskning som bland annat ska kartlägga användarbehov och

pågående säkerhetsforskning, beställning av relevant forskning, utvecklingsverksamhet och
analyser och samt uppföljning och utvärdering av pågående forskningssatsningar.
Programmet ska pågå i fyra år med start den 1 januari 2007.
Rakel - Radiokommunikation för effektiv ledning
Det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel är en strategisk resurs för
användarorganisationerna och ett beslut om anslutning bör grunda sig på en bred och övergripande
syn på de olika delar av organisationens verksamhet som berörs av säkerhets- och
krisberedskapsarbetet. Rakel är för en kommun inte bara en fråga för räddningstjänsten utan berör
all verksamhet i ett brett krisberedskapsperspektiv.
Med utgångspunkt i de beräkningar av användarkrets som Rakelkommittén redovisade i
betänkandet Trygga medborgare - säker radiokommunikation SOU 2003:10, och arbetsgruppen för
utökad användarkrets i Rakel redovisade i sin rapport En utökad användarkrets i
radiokommunikationssystemet Rakel Fö2005/2515/CIV bedömer regeringen att det fullt utbyggda
Rakel-systemet bör ha upp till 50 000 användare från flera olika organisationer.
Det nuvarande avgiftssystemet för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel kan
utvecklas. Det måste finnas en möjlighet för användarna att bedöma sina kostnader för systemet åtminstone några år framåt. Därför får Krisberedskapsmyndigheten i uppdrag att tillsammans med
Ekonomistyrningsverket lämna förslag på hur avgiftssystemet kan utvecklas.
Det utvecklade avgiftssystemet ska kunna träda i funktion den 1 januari 2008.
Dessutom ska Krisberedskapsmyndigheten lämna förslag till hur kommuner och landsting kan
stödjas när det gäller investeringar i radiokommunikationsutrustning som hör ihop med
Rakel-systemet. Följderna av att ett sådant stöd och eventuella omprioriteringar ska analyseras och
beskrivas.
Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2007.
Nya lagar och förordningar
Den 1 september i år trädde flera lagar och förordningar som rör vår krisberedskap i kraft. Bland
annat trädde lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft. Kommuner och landsting ges ytterligare ett antal
förberedande uppgifter som en del i det fredstida krishanteringssystemet. Uppgifterna innebär att
kommuner och landsting ska göra risk- och sårbarhetsanalyser, se till att förtroendevalda och
anställda får den övning och utbildning som behövs för att de ska kunna sköta sina uppgifter vid
extraordinära händelser samt rapportera om beredskapsläget och händelseutveckling etc. under en
extraordinär händelse till regional och nationell nivå. Kommunerna ges även ett ansvar för att verka
för samordning och samverkan mellan krishanteringsaktörerna inom kommunen. Dessa uppgifter
grundar sig på ett avtal som ingåtts mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
Samtidigt trädde förordning 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap i kraft. Förordningen
innebär
• att varje myndighet årligen ska presentera en risk- och sårbarhetsanalys,
• att varje myndighet ska genomföra en planlagd utbildnings- och övningsverksamhet för att
säkerställa att myndighetens personal kan lösa sina uppgifter i samband med krissituationer,
• att vissa myndigheter har en skyldighet att ha en tjänsteman i beredskap för att initiera och
samordna det inledande arbetet vid allvarliga kriser, samt
• att vissa myndigheter har en skyldighet att omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för
samordning och information.
KONTAKT

Toni Eriksson
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Departementsråd
Åke Sundin
08-405 27 38
Nyckelord: 69047 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-08-31
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund besöker kommande
svenska Afghanistanstyrkan
Leni Björklund besöker fredag den 1 september kl. 09.00 på Livgardet i
Kungsängen den svenska truppstyrka som kommer att lösa av i Afghanistan.
Sverige har deltagit i ISAF i Afghanistan sedan årsskiftet 2001/2002 och sedan i mars har Sverige
ansvaret för ett multinationellt Provincial Reconstruction Team PRT i fyra provinser i norr. PRT:s
syfte är att bidra till säkerhet och stabilitet och att stödja den afghanska regeringen.
Den nya kontingenten FS12, som löser av FS 11, kommer att baseras i den svenska Camp Northern
Lights i Mazar-e Sharif. Kontingentchef och chef för PRT är överste Jan Pålsson. Förbandet
omfattar 250 personer varav 20 är kvinnor och kommer att rotera till Afghanistan från slutet av
september till början av oktober.
Media som önskar närvara vid försvarsministerns besök ska kontakta Livgardets press och
informationschef Livgardet Veronica Brinck,
070-552 96 89.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 68627 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-08-31
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet

Räddningsverket får uppdrag att utöka minröjningen i
Libanon
Regeringen uppdrog idag till Räddningsverket att förlänga och utöka stödet till
United Nation Mine Action Service:s minhanteringsinsatser i Libanon.
Räddningsverket kommer att utöka insatsen i Libanon med fyra nya team som bland annat ska
oskadliggöra ammunition, genomföra mindre minröjningsinsatser och stödja uppbyggnaden av
landets infrastruktur. Beslutet innebär en förlängning av insatsen till ett år. Insatsen finansieras av
Sida med 30 miljoner kronor.
- Räddningsverket var snabbt på plats med min- och ammunitionsröjare så snart striderna upphörde
i Libanon, och det är just den kompetensen som FN nu efterfrågar. Förstastyrkan i de fyra nya
teamen kan vara på plats om tre veckor, säger försvarsminister Leni Björklund
- Att ta hand om och röja den stora mängd av oexploderad ammunition och minor som nu finns
överallt i Libanon är betydelsefull för att snabbt kunna komma igång med återuppbyggnadsarbetet
och för att förhindra att bland annat barn skadar sig och dödas, avslutar Carin Jämtin.

KONTAKT

John Zanchi
Toni Eriksson
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Departementssekreterare
Mikael Wolfbrandt
08-405 37 74
Nyckelord: 68579 Försvar, skydd och säkerhet Carin Jämtin

PRESSMEDDELANDE

2006-08-28
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund på nordisk konferens om
värnpliktsfrågor i Uppsala
Tisdag 29 augusti kl. 12.30 öppnar försvarsminister Leni Björklund den
nordiska konferensen om värnpliktsfrågor i Uppsala på Park Inn Hotell.
Nordiska värnpliktskonferensen hålls varje år med deltagande av värnpliktiga och tjänstemän från
Sverige, Norge, Finland och Danmark. I år deltar cirka 30 personer som kommer bland annat
kommer att diskutera åtgärder för att få fler kvinnor att göra värnplikten och hur värnplikten kan bli
mer attraktiv för unga människor.
Presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Markus Planmo, 070-553 31 18.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Per Bolinder
08-405 49 96
Nyckelord: 68471 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-08-07
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Räddningsverket i
Aceh, Indonesien 6-8 augusti
Försvarsminister Leni Björklund besöker den 6-8 augusti Aceh i Indonesien,
där Räddningsverket stöder EU:s civila observatörsinsats Aceh Monitoring
Mission (AMM). Leni Björklund kommer också att träffa representanter för
AMM samt den indonesiska regeringen.
Den 15 augusti 2005 undertecknades en fredsöverenskommelse mellan Indonesiens regering och
ledningen för Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM). På begäran från indonesiska regeringen och GAM
åtog sig EU tillsammans med fem ASEAN-länder att genomföra AMM med start den 15 september
2005 för att övervaka fredsöverenskommelsen i Aceh-provinsen .
Med finansiering genom Sida ansvarar Räddningsverket sedan starten av AMM för insatsens
logistik och har bland annat stått för fordon, IT-, kommunikations- och kontorsutrustning för
insatsens huvudkontor och tio distriktskontor. Sverige bidrar dessutom till AMM genom
observatörer och experter som Sida sänt ut.
Sveriges bidrag till insatsen, som kanaliseras via Räddningsverket och Sida, har ett totalt värde av
drygt 50 miljoner kronor.
Försvarsministerns presskontakt under resan är politiskt sakkunnig Mathias Bohman, 070-682 33
35.
För kontakt med Räddningsverkets personal i Aceh, kontakta Räddningsverkets presschef Mats
Oscarsson 070-321 88 73,
054-13 51 03.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent

Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kristin Hedström
Departementssekreterare
08-405 27 62
Nyckelord: 67594 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-07-28
Statsrådsberedningen

Sommarfika med regeringen måndag den 31 juli
Under sommaren bjuder sommarregeringarna intresserade journalister på
förmiddagsfika varje måndag.
TID OCH PLATS

Tid: Måndag den 31 juli kl 10.00, samling i entrén kl 09.50
Plats: Rosenbad
Måndagen den 31 juli medverkar vice statsminister och ordförande i regeringen Bosse Ringholm,
utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson och
försvarsminister Leni Björklund.
Medtag presslegitimation

KONTAKT

Wille Birksten
Toni Eriksson
Jenny Salaj
Ingemar Olsson
Pressekreterare hos Ylva Johansson
Telefon 08-405 33 72
Mobiltelefon 070-302 08 22
Fax 08-781 04 82
Nyckelord: 67449 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring Försvar, skydd och säkerhet Kultur, medier och fritid EU Utbildning och forskning Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-07-12
Försvarsdepartementet

Kommentar från försvarsminister Leni Björklund angående
krav på utredning av försvarets verksamhet under
1980-talet
- Jag har förstått att det med anledning av Sveriges Radios sommarpratare igår uppstått en
diskussion med krav på nya parlamentariska utredningar om Sveriges agerande under 1970 och
1980-talen.
- Jag vill börja med att betona att regeringen av princip inte kommenterar frågor som rör
försvarsunderrättelseverksamhet.
- Den svenska neutralitetspolitiken och Sveriges agerande under det kalla kriget är väl
dokumenterade genom en lång rad utredningar och kommissioner. För min del kan jag inte se att
det framkommit några nya uppgifter som skulle medföra ett behov av ytterligare en utredning.
- Alliansfriheten var en grundläggande förutsättning för denna politik. Det innebar dels att inte delta
i militära allianser, dels upprätthållandet av ett starkt försvar för att kunna försvara landet mot ett
väpnat angrepp.
- En förutsättning för ett starkt och trovärdigt försvar är i sin tur en väl fungerande
underrättelsetjänst. I de fall vi själva inte har kapacitet eller resurser att utveckla det materiel som
behövs för att säkerställa vår egen försvarsförmåga så köper vi försvarsmateriel från andra. Det
gjorde vi då och det gör vi nu. Det torde varken vara någon nyhet eller något konstigt för någon.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Susanna Lif
Nyckelord: 67071 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-07-07
Försvarsdepartementet

Sverige går med i flygtransportsamarbete
Regeringen har beslutat att Sverige ska bli medlem i det multinationella
flygtransportsamarbetet Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) för att öka
förmågan att delta i fredsfrämjande insatser.
- Medlemskapet i SALIS innebär att Sverige förbättrar möjligheterna att delta i fredsfrämjande
insatser på långa avstånd. Detta är ett viktigt steg i att kunna hantera den nuvarande bristen på
strategisk flygtransportförmåga. Det är en brist vi delar med andra länder i Europa och det är bra att
vi kan samarbeta om lösningar, säger försvarsminister Leni Björklund.
SALIS är ett multinationellt samarbete mellan sexton länder. Syftet med samarbetet är att
medlemsstaterna ska få tillgång till strategiska flygtransporter i samband med fredsfrämjande och

humanitära insatser. Med strategiska transporter menas transporter av tung last över långa avstånd.
Flygplanen som SALIS-länderna får tillgång till är An-124-100 som kan lyfta upp till 120 tons last.
Sammanlagt handlar det om möjlig tillgång till sex flygplan. Två av dessa kommer att vara inhyrda
till SALIS på heltid, vilket ger snabb tillgång till en ansenlig transportkapacitet. Ytterligare fyra
plan kommer att vara tillgängliga på avrop. Den nuvarande överenskommelsen gäller över tre års
tid.
Medlemskapet i SALIS innebär att Sverige kommer att kunna förhandsboka flygtid till ett
förutbestämt pris. Enligt avtalet har Sverige reserverat tid om ca 40 flygtimmar per år, men mer tid
kan bokas på avrop.
Regeringen beslutade om att underteckna SALIS Partnership Co-operation Agreement vid
regeringssammanträdet den 29 juni.
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Svenska militära förband anmälda till FN och till
Partnerskap för fred
Regeringen har beslutat om att uppdatera anmälan av förband för
fredsfrämjande operationer till FN:s styrkeregister och att anta partnerskapsmål
inom ramen för Partnerskap för fred.
Inom FN finns ett styrkeregister benämnt UN Stand-by Arrangement System (UNSAS). Det
innehåller militära, polisiära och civila komponenter från huvuddelen av FN:s medlemsländer.
Sverige har sedan tidigare anmält resurser till detta register, och regeringens beslut innebär att
tidigare anmälningar uppdateras.
Sedan 1995 deltar Sverige också i den planerings- och översynsprocess (PARP) som bedrivs inom
Partnerskap för fred (PFF). Deltagandet i PARP syftar till att utveckla svenska militära förband och
förmågor som, tillsammans med andra länders trupp, kan stå till tjänst vid internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser.
Enkelt uttryckt handlar regeringens beslut om vilka förband och vilka militära förmågor som
Sverige anmäler till FN och till PFF:s styrkeregister. Om Sverige slutligen ska ställa militära
förband till förfogande vid en insats avgörs alltid av Sveriges regering eller riksdag.
Alla anmälda förband och förmågor ryms inom befintliga budgetramar, och sammanfaller med de
förband som regeringen anmälde till EU:s styrkeregister 23 mars, 2006.
Regeringen beslutade om anmälningarna vid regeringssammanträdet den 29 juni.

De förband som regeringen anmält till FN och till PARP är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledningsresurs (stabsofficerare med bl.a. kompetens för civil-militär samverkan),
Militära observatörer,
Specialförband,
Två mekaniserade bataljoner,
Mekaniserat kompani från 2007-01-01,
Artillerilokaliseringsradargrupp,
Jägarpluton,
Stridsvagnskompani med transportpluton från 2008-01-01,
Luftvärnspluton från 2008-01-01,
Ingenjörkompani med ammunitions- och minröjningsförmåga,
Militärpolisförband,
NBC-insatsstyrka,
Korvettförband,
Sjöminröjningsförband,
Ubåtsförband,
Flygförband JAS 39 Gripen (med spanings-, luftförsvars- och
markmålsbekämpningskapacitet),
• Flygförband Tp 84 Hercules (med transport- och sjuktransportförmåga),
• Signalspaningsflygplan S 102B (nationell resurs, med basering i Sverige), samt
• Flygbasförband från 2007-01-01.
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Nytt sätt att varna allmänheten vid kriser - "Hesa Fredrik"
kompletteras med SMS
Regeringen har givit Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten i
uppdrag att ta fram en metod för att med hjälp av mobiltelefoner varna och

informera allmänheten vid kriser och olyckor, i Sverige och utomlands.
- I samband med kriser har vi alla ett stort behov av information. Det är viktigt att allmänheten
snabbt får tillgång till korrekt och användbar information. I dag har nästan alla en mobiltelefon, och
det är en effektiv kanal för att nå ut till många samtidigt, som komplement till t ex radio och tv,
säger försvarsminister Leni Björklund.
- Under flodvågskatastrofen i Asien och under bombningarna i Sharm el Sheik i Egypten kunde
Regeringskansliet nå svenska mobilanvändare med SMS-meddelanden. Det är viktigt att det nu tas
fram ett system för hur mobiltelefoner ska kunna användas för varning och information till
allmänheten. Uppdraget är ett led i genomförandet av krisberedskapspropositionen 2006/05:133
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle som regeringen lade fram i mars i år, säger
försvarsminister Leni Björklund
Räddningsverket har tidigare på regeringens uppdrag studerat möjligheten att använda
mobiltelefoner för varning till allmänheten, och får nu i uppdrag att tillsammans med
Krisberedskapsmyndigheten ta fram ett strukturerat system i samverkan mellan myndigheter och
mobilnätsoperatörer. Myndigheterna ska också lämna förslag till en fortsatt utveckling på området.
Uppdraget beslutades vid regeringssammanträdet torsdag den 29 juni. Det ska redovisas för
Regeringskansliet senast den 1 september 2007.
"Hesa Fredrik" är en populär benämning på den utomhuslarmsignal som ingår i systemet Viktigt
Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA använder även radio och TV för att informera
allmänheten vid kriser och olyckor.
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Ministrar framför sin oro om fartygsrutter i Östersjön i brev
till polsk ministerkollega
Infrastrukturminister Ulrica Messing och försvarsminister Leni Björklund uttrycker i dag i ett brev
till den polske sjöfartsministern Rafal Wiechecki sin oro över det polska förslaget att större
oljetankfartyg och kemikaliefartyg från nordöstra Polen rekommenderas att välja fartygsrutten norr
om Bornholm. Förslaget ska behandlas av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Om
förslaget går igenom kommer det i praktiken att innebära att de flesta av dessa fartyg kommer att gå

norr om Bornholm och utmed den skånska sydkusten.
- Vi befarar att det polska förslaget ytterligare kommer att öka trängseln i området som redan är ett
av de mest belastade farvattnen utmed Sveriges sydkust. Detta ökar i sin tur risken för en
fartygskollision, menar Ulrica Messing och Leni Björklund.
- I det ekologiskt känsliga området kring Bornholm och Sveriges sydkust finns redan i dag en
intensiv sjötrafik. Vi bär med oss kollisionen mellan bulkfartyget Fu Shan Hai och lastfartyget
Gdynia år 2003 i färskt minne. Ökas trängsel i dessa vatten ökar också risken för en olycka som kan
bli avsevärt mycket större. Vår förhoppning är därför att tillsammans med Polen finna en lösning
där man tar hänsyn till både naturskyddsområden och trafiksituationen i hela södra Östersjön, där
inte vissa områden skyddas på andra områdens bekostnad, säger Ulrica Messing och Leni
Björklund.
Fakta:
Fu Shan Hai var det kinesiska lastfartyg som den 31 maj 2003 blev påkört i sidan av det
Cypernregistrerade polska containerfartyget Gdynia. Detta skedde strax norr om Bornholm. Fu
Shan Hai sjönk samma kväll. Lasten bestod av 66 000 ton gödningsmedel och ett tusental ton olja.
Den 3 juni 2003 nådde delar av oljan den skånska kusten.
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Fortsatt utveckling av samhällets krisberedskap
Regeringen har i dag fattat flera beslut som stärker utvecklingen av samhällets
krisberedskap, i enlighet med regeringens proposition Samverkan i kris - för ett
säkrare samhälle. Bland annat tillsätts en utredning för utformningen av ett
system med en krisledande myndighet.
- I takt med den tekniska utvecklingen och globaliseringen ökar sårbarheten i vårt moderna
samhälle. Förloppen av kriser och olyckor blir mer komplexa. Samtidigt innebär
klimatförändringarna att risken för svåra naturolyckor ökar. Därför är det viktigt att vi har en god
förmåga att hantera kriser i vårt samhälle.
- Därför tillsätter regeringen idag en utredning för utformningen av ett system med en krisledande
myndighet som ska kunna prioritera resurser och samordna övriga myndigheters arbete i samband
med riktigt stora kriser, säger Leni Björklund.

- Regeringen har också tillsatt en utredning om att lägga samman delar av Räddningsverket,
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar till en ny myndighet för
beredskap och säkerhet. Med ett helhetsgrepp om dess frågor skapas viktiga synergieffekter som
kan öka säkerheten i Sverige. Därtill förenklas samverkan mellan olika svenska och utländska
aktörer av att man har en kontaktpunkt för dessa frågor, säger försvarsminister Leni Björklund.
Ett system med krisledande myndighet
En särskild utredare skall analysera och lämna förslag till utformningen av ett system med en
krisledande myndighet. Syftet är att den övergripande ledningen vid kriser ska kunna påbörjas
snabbt. Utredaren skall analysera samspelet mellan sektorsansvariga myndigheter och den
krisledande myndigheten vid tvärsektoriella kriser. Utifrån denna analys ska utredaren lämna
förslag till ansvar och uppgifter för den krisledande myndigheten. Anders Svärd, ledamot av
Försvarsberedningen, har utsetts till utredare. Utredaren ska lämna en delrapport senast den 1
december 2006. Uppdraget ska vara slutfört senast den 1 maj 2007.
En sammanhållen myndighet för beredskap och säkerhet
En särskild utredare skall göra en översyn av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten
och Styrelsen för psykologiskt försvar i syfte att lägga samman relevanta delar till en myndighet för
samhällets beredskap och säkerhet. Den nya myndigheten skall ha uppgifter inom områdena skydd
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten skall både syssla med förberedelser
inför kriser och vara operativt verksam under kriser. Mats Sjöstrand, generaldirektör för
Skatteverket, har utsetts till utredare. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den
1 maj 2007.
De två ovan nämnda utredningarna ska arbeta i nära samverkan med varandra. En utgångspunkt är
att den nya myndigheten för beredskap och säkerhet ska kunna bli den krisledande myndigheten.
Under tiden som utredningarna arbetar ges Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk i
uppgift att genomföra vissa förberedande åtgärder:
Lägesbildsfunktion och samordning av operativ verksamhet
Krisberedskapsmyndigheten skall tillsammans med Statens räddningsverk påbörja inrättandet av en
lägesbildsfunktion för kriser. Funktionen ska i samarbete med Regeringskansliets
lägesbildsfunktion snabbt kunna upptäcka allvarliga händelser, vid behov larma samt förse aktörer
på nationell, regional och lokal nivå med en samlad nationell lägesbild. Krisberedskapsmyndigheten
och Statens räddningsverk ska också vidta åtgärder för att kunna samordna andra myndigheters
operativa verksamhet vid en kris. Det krävs dock ett särkilt regeringsbeslut för att denna
samordnande funktion ska aktiveras i samband med en kris. En rapport om arbetsläget skall
redovisas den 1 december 2006, samt den 1 mars 2007.
Stärkt svensk förmåga att ta emot internationell hjälp
Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten ges i uppdrag att påbörja arbetet med att
stärka svensk förmåga att ta emot internationellt stöd vid stora olyckor och allvarliga kriser. I
uppdraget ingår bl.a. att kartlägga utbildningsbehov i kommuner och landsting för att kunna ta emot
internationellt stöd. Arbetet skall redovisas i anslutning till budgetunderlaget för 2008.
Presskontakt på Räddningsverket är presschef Mats Oscarsson, telefon 054-13 51 03, mobil
070-321 88 73.
Presskontakt på Styrelsen för psykologiskt försvar är informationschef Göran Lindmark, telefon
08-698 33 27, mobil 070-584 96 80.
Presskontakt på Krisberedskapsmyndigheten är stabschef Fredrik Hassel, telefon 08-593 710 51,
mobil 0730-26 10 51.
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Leni Björklund på patrull med Kustbevakningen
På tisdag den 27 juni besöker försvarsminister Leni Björklund
Kustbevakningen i Skåne för att följa deras operativa arbete.
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 27 juni, kl. 14.00
Plats: Kustbevakningens station vid Falsterbokanalen, Höllviken
Leni Björklund kommer att följa med på patrull med Kustbevakningens fartyg, som bland annat
sysslar med tullkontroll, fiskerikontroll, gränsövervakning och sjötrafikövervakning. I programmet
ingår även en operativ flygning med Kustbevakningens flygplan.
Presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Susanna Lif, 070-273 06 14.
Presskontakt på Kustbevakningen är informationschef Lotta Brandström 0708-45 34 39.
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Sverige deltar i planeringen av civil EU-insats i Kosovo
Regeringen beslutade under onsdagen att uppdra åt Statens räddningsverk att
bidra med en logistikexpert till det planeringslag (EU Planning Team Kosovo)
som nu förbereder en möjlig civil EU-insats i Kosovo. Syftet är att EU
framöver ska kunna överta ansvaret från den nuvarande civila FN-insatsen i
Kosovo, UNMIK, som bland annat sysslar med frågor rörande polis och
rättsväsende.
EU-insatsen planeras inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Sverige
bidrar sedan tidigare med en polisexpert i planeringslaget, som har en ledande position.
- Det är viktigt att Sverige har en framskjuten roll i planeringen inför en möjlig civil EU-insats i
Kosovo, säger försvarsminister Leni Björklund i en kommentar.
Presskontakt på Räddningsverket är presschef Mats Oscarsson 070-321 88 73.
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Försvarsminister Leni Björklund till Los Angeles, San
Diego, Norfolk och Washington 17 - 21 juni
Försvarsminister Leni Björklund besöker Los Angeles, San Diego, Norfolk och
Washington 17 - 21 juni. I San Diego kommer försvarsministern att medfölja
den svenska ubåten Gotland som där samövar med bl a den amerikanska,
kanadensiska och australiensiska flottan. I Washington besöker hon Pentagon
för samtal med försvarsminister Donald Rumsfeld.
TID OCH PLATS

Pressträff planeras efter Pentagonbesöket i Washington, på residenset, tisdag 20 juni kl. 17.30 18.00 lokal tid, kl. 23.30 - 24.00 svensk tid. Kontaktperson pressassistenten på ambassaden i
Washington Larilyn André, +1 202 467 26 44.
Dessutom träffar försvarsministern representanter för Departement for Homeland Security i Los
Angeles och i Norfolk besöker hon US Joint Forces Command.
Efter ubåtsresan i San Diego finns vissa möjligheter till telefonintervjuer med försvarsministern,
måndag 19 juni kl. 13.15 - 13.45 lokal tid, kl. 22.15 - 22.45 svensk tid. Kontaktperson politiskt
sakkunnig Susanna Lif, 070-273 06 14.
Presskontakt för försvarsministern under USA-besöket: Susanna Lif, 070-273 06 14.
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Michael Mohr ny specialattaché i Washington
Regeringen har idag beslutat att departementsrådet och huvudsekreteraren i
Försvarsberedningen Michael Mohr förordnas som specialattaché vid Sveriges
ambassad i Washington DC från och med den 15 januari 2007 och längst till
och med 14 januari 2011.
Den helt nya tjänsten som specialattaché kommer att fungera som kontakt mellan svenska och
amerikanska myndigheter och företag när det gäller frågor som rör forskning, verksamheter och
produkter inom ett bredare säkerhetsperspektiv.
För ytterligare information: Michael Mohr, 070-594 69 20.
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Kommentar från försvarsminister Leni Björklund angående
Försvarsmaktens beslut att behålla samtliga musikkårer
Försvarsmakten har idag meddelat att man inte avser att genomföra några större
besparingar på försvarsmusiken. Försvarsmakten har tidigare utrett olika
besparingsalternativ, där ett alternativ varit att slå ihop Marinens musikkår i
Karlskrona och Arméns musikkår i Kungsängen.
- Försvarsmaktens beslut innebär att samtliga musikkårer kommer att kunna behållas, säger
försvarsminister Leni Björklund.
- Efter att Försvarsmakten har utrett frågan grundligt, tycker jag att man har kommit fram till ett bra
ställningstagande, både för försvaret och för musiken, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Försvarsmusiken är viktig vid statsceremoniell verksamhet, och har även ett värde för
försvarsinformation och rekryteringsverksamhet. Försvarsmusiken har också en betydelsefull roll i
att bevara och utveckla den svenska blåsmusiktraditionen, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Jag kan även konstatera att försvarets musikkårer är väldigt uppskattade av allmänheten, avslutar
försvarsminister Leni Björklund.
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Leni Björklund i Afghanistan på nationaldagen
Måndag den 6 juni firade försvarsministern nationaldagen hos den svenska
ISAF-styrkan i Mazar-e Sharif i Afghanistan.
Sedan i mars har Sverige ansvaret för ett multinationellt Provincial Reconstruction Team PRT i fyra
provinser i norr. PRT:s syfte är att bidra till säkerhet och stabilitet och att stödja den afghanska
regeringen. I nationaldagsfirandet deltog folkvalda ledare, diplomatiska kåren samt representanter
för enskilda organisationer.
Försvarsministern besökte också det helt kvinnliga militära obeservationsteamet Juliet och åkte på
patrull i Mazar-e Sharif med en grupp ur Förstärknings- och underrättelseplutonen.
- Svenska Afghanistankommittén har bedrivit biståndsverksamhet i Afghanistan sedan 1982. Det
svenska engagemanget har varit och är långsiktigt. ISAF-styrkan och vi svenskar är här på inbjudan

av Afghanistans regering. Under 2006 finns 300 miljoner kronor avsatta för bistånd till
Afghanistan, säger Leni Björklund.
- Jag har samtalat med många soldater här, både från Sverige och från andra nationer. Bland annat
har vi talat om säkerheten. Min slutsats efter samtalen är att det idag är för tidigt att säga något
definitivt om det skett några bestående förändringar av säkerhetsläget, men det är oerhört viktigt att
noga följa utvecklingen. Det är precis vad överste Bengt Sandström och hans folk här nere gör och
vad man också gör på Försvarsmaktens högkvarter. De tar varje händelse på stort allvar och stödjer
de afghanska myndigheter som har att utreda varje incident, säger Leni Björklund.
- Oavsett om säkerhetsläget har blivit sämre eller ej, så ska personalen ha bra utrustning.
Beställningar av fler splitterskyddade fordon gjordes för ett bra tag sedan, men det har uppstått
problem att få bilarna levererade. Det finns andra utrustningsdetaljer som också tagit lång tid att få
levererade och delar av campen som inte blivit klara i tid. Försvarsmakten jobbar hårt för att lösa
problemen men under tiden får arbetet bedrivas med begränsningar, avslutar Leni Björklund.
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Leni Björklund på EAPR försvarsministermöte och NAC i
truppbidragarformat, Bryssel 8 juni
Försvarsminister Leni Björklund deltar på torsdag den 8 juni på Euro Atlantiska
Partnerskapsrådets (EAPR) möte i Bryssel där bland annat de Nato-ledda
krishanteringsoperationerna i Afghanistan och Kosovo ska diskuteras. Likaså
den fortsatta utvecklingen av Partnerskap för Fred. Under dagen genomförs
även North Atlantic Council (NAC) i truppbidragarformat. På detta möte får för
första gången de länder som inte är Nato-medlemmar, men som deltar med
trupp i ISAF i Afghanistan delta. Leni Björklund kommer på detta möte att vara
en av inledningstalarna och rapporterar från sin resa till Afghanistan.
I anslutning till försvarsministermötet kommer Leni Björklund att genomföra bilaterala samtal med
Afghanistans försvarsminister Abdul Rahim Wardak.
Presskontakt på plats, Susanna Lif, politisk sakkunnig 070-273 06 14.
***
Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för PFF och deltar idag i två Nato-ledda
krishanteringsoperationer - ISAF, den Internationella Säkerhetsstyrkan i Afghanistan och i KFOR,

Kosovo. Båda dessa operationer genomförs med mandat från Förenta Nationerna (FN). PFF är ett
praktiskt inriktat samarbetsprogram mellan Nato och icke-Natoländer i Europa, Centralasien och
södra Kaukasien. PFF är ett viktigt instrument för de deltagande länderna att samordna, förbereda
och öva sina styrkor inför insatser i fredsbevarande verksamhet. EAPR inrättades 1997 som den
politiska ramen för PFF-samarbetet och är ett forum för konsultationer mellan Nato- och
partnerländer i olika frågor. 46 länder deltar idag i samarbetet inom EAPR/PFF.
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Försvarsminister Leni Björklund till Afghanistan 5-7 juni
Försvarsminister Leni Björklund besöker det svenska PRT:t, Provincial
Reconstruction Team, och den svenska styrkan FS11 i Mazar-e Sharif,
Afghanistan, 5-7 juni. Försvarsministern kommer också att närvara vid
nationaldagsfirandet i Camp Northern Lights den 6 juni.
Den svenska personalen i Afghanistan ingår i ISAF, International Security Assistance Force, som
etablerades i slutet av 2001 och arbetar under ett mandat av FN:s säkerhetsråd (resolution 1386) och
ett avtal mellan ISAF och den afghanska regeringen.
Mer information finns i regeringens proposition 2005/06:34 Utökat svenskt deltagande i den
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, se länk till höger.
Mer information om den svenska kontingenten i Afghanistan finns på Försvarsmaktens webbplats,
se länk till höger.
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2006-06-01
Försvarsdepartementet

Fortsatt ubåtsövning ytterligare ett år med amerikanska
marinen
Regeringen har idag medgivit att Försvarsmakten får fortsätta delta med en ubåt
i samövningar med den amerikanska marinen i amerikanska vatten under
ytterligare ett års tid med början vid halvårsskiftet 2006. Regeringen medger
vidare att samövningarna även får ske med enheter ur Kanadas och Australiens
försvarsmakter.
Regeringen beslutade den 28 oktober 2004 och den 3 mars 2005 medge att Försvarsmakten fick
delta i samövningar med den amerikanska marinen i amerikanska vatten under ett års tid med
början under första halvåret 2005. Den 22 september 2005 beslöt regeringen dessutom att även
medge samövning med enheter ur de kanadensiska och australiensiska försvarsmakterna.
Försvarsmakten har redovisat att samövningarna hittills fallit mycket väl ut och bidragit till att
vidmakthålla och utveckla ubåtsförbandets operativa status. I en framställning den 31 mars 2006
begärde Försvarsmakten regeringens tillstånd att förlänga övningssamarbetet på ubåtsområdet med
USA med ett år räknat från halvårsskiftet 2006. I framställningen pekar myndigheten på att
övningar med kvalificerade partners är av central vikt för att kunna vidmakthålla och utveckla den
svenska kompetensen och interoperabiliteten på området.
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2006-06-01
Försvarsdepartementet

Ny försvarsattaché i Paris
Regeringen har idag beslutat att överstelöjtnanten Bertil Dahlrot förordnas som
försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Paris fr.o.m. den 1 augusti 2006
t.o.m. den 31 juli 2009.
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Försvarsministrar övar Nordic Battle Group-insats
Försvarsministrarna från Nordic Battle Group-länderna Sverige, Estland,
Finland och Norge deltar tisdag 30 maj vid Upplands regemente, S1 i Enköping
i en insatsförberedande workshop.
TID OCH PLATS

Fototillfälle
Tid: Tisdagen den 30 maj kl. 16.00
Plats: Upplands regemente S1, Enköping
Under workshopen kommer försvarsministrarna, mot bakgrund av ett fiktivt scenario, diskutera
samverkan och beslutsprocesser på EU-nivå, på NBG-nivå och på nationella nivåer.
Nordic Battle Group NBG är den snabbinsatsstyrka som Sverige sätter upp tillsammans med
Finland, Norge och Estland. Styrkan ska stå i beredskap för EU från den 1 januari till den 30 juni
2008.
Fototillfälle med försvarsministrarna
Fototillfället blir på Upplands regemente i Enköping. För inpassering vid vakten krävs föranmälan
senast klockan 15.00 till:
Ulf K. Rask
informationschef S1
070-246 70 69
ulf.rask@mil.se
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Försvarsdepartementet

Svensk jämställdhetsrådgivare till EU:s operativa
högkvarter för fredsinsatsen i Kongo
En svensk civil särskild rådgivare i jämställdhetsfrågor ska ingå vid det
operativa högkvarteret för den EU-ledda fredsinsatsen i Demokratiska
Republiken Kongo.
- Kvinnors situation i samband med fredsfrämjande insatser är en viktig fråga för Sverige. Det är
därför glädjande att Sverige får tillsätta tjänsten som jämställdhetsrådgivare i EU:s fredsinsats i DR
Kongo, säger försvarsminister Leni Björklund.
Rådgivarens uppgift blir att stödja den militära ledningen för EU-insatsen avseende
jämställdhetsfrågor. Till arbetsuppgifterna hör tillämpningen av FN:s resolution 1325 som
behandlar kvinnors roll och situation i konflikter och fredsfrämjande insatser. Det innebär bland
annat att kvinnors situation i DR Kongo ska beaktas vid planering och genomförande av insatsen.
Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att Sverige ska ingå i en EU-ledd
förstärkning till FN-insatsen MONUC i DR Kongo. Insatsen sker på mandat från FN:s säkerhetsråd
och är tidsbegränsad till perioden kring de kongolesiska valen som planeras äga rum den 30 juli
2006.
EU-styrkan består av soldater från Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgien, Polen, Spanien, Portugal,
Italien, Nederländerna, och Grekland. Totalt deltar cirka 1500 soldater. Det svenska bidraget
beräknas uppgå till cirka 70 personer och består av ett specialförband inklusive stabsofficerare och
flygtransportresurser.
Rådgivaren kommer att utses av Försvarsmakten och placeras vid det operativa högkvarteret för
EU-insatsen vid Einsatzführungskommando der Bundeswehr i Potsdam, Tyskland. Rådgivaren
kommer även att tjänstgöra vid det högkvarter som upprättas i Kinshasa, DR Kongo.
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Sverige fortsätter att stödja freden i Aceh
Regeringen har idag beslutat att förlänga uppdraget för sex svenska
Sida-observatörer som ingår i EU:s civila insats, Aceh Monitoring Mission,
som övervakar fredsöverenskommelsen i provinsen Aceh i Indonesien.
Regeringen har också beslutat att förlänga uppdraget för tiotalet logistiker från
Räddningsverket som svarar för logistik- och kommunikationsstöd till
missionen.
Den 15 augusti 2005 undertecknades en fredsöverenskommelse mellan Indonesiens regering och
ledningen för Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM). På begäran från indonesiska regeringen och GAM
åtog sig EU tillsammans med fem ASEAN-länder att övervaka överenskommelsen. Det
ursprungliga mandatet för insatsen har tidigare förlängts till den 15 juni. Mandatet förlängs nu ännu
en gång till den 15 september. Anledningen är att planerade lokala val i Aceh senarelagts vid ett par
tillfällen och förväntas nu äga rum i augusti.
Sveriges bidrag till insatsen, som kanaliseras via Sida och Räddningsverket, har ett totalt värde av
57 miljoner kronor. Sverige har nyligen även bidragit med en domare inom ramen för insatsen.
Dennes uppgift är att avgöra huruvida ett antal fortfarande fängslade GAM-medlemmar ska
omfattas av den amnestiklausul som fastställts i fredsöverenskommelsen.
-----------------För kontakt med Räddningsverkets personal i Aceh, kontakta Räddningsverkets presschef Mats
Oscarsson 070-321 88 73 eller 054-13 51 03.

KONTAKT

John Zanchi
Kerstin Olsson
Toni Eriksson
Mattias Hällström
Departementssekreterare
Enheten för europeisk säkerhetspolitik
08-405 59 54
070-270 21 96
Nyckelord: 64538 Försvar, skydd och säkerhet Utrikespolitik och internationellt samarbete Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-05-23
Försvarsdepartementet

Svenskt-finskt samarbete för bättre övervakning av
fartygstrafiken i Östersjön
I morgon onsdag 24 maj i Åbo inviger försvarsministrarna Leni Björklund och
Seppo Kääriäinen det svensk-finska samarbetet om utbyte av
sjölägesinformation, Sea Surveillance Co-operation Finland Sweden SUCFIS.
- Det här svensk-finska samarbetet kommer att ge båda länderna många fördelar, som förbättrad
sjölägesbild, ökad sjösäkerhet och bättre möjligheter att upptäcka miljöbrott, säger försvarsminister
Leni Björklund.
Samarbetet är utformat som ett on-lineutbyte via krypterad datalänk mellan den svenska
sjöcentralen på Muskö och den finska motsvarigheten i Åbo. Varje lands sjölägesbild är en
sammanställning av olika radarbilder och motsvarande information. Nu kan båda länderna se
varandras sjölägesbilder och Försvarsmaktens sjöcentraler kan vidarebefordra dem till
Kustbevakningen.
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Leni Björklund möter framtida kvinnliga brandmän med
invandrarbakgrund i Tensta
Försvarsminister Leni Björklund besöker projektet Livstycket i Tensta och
delprojektet Dialog fredag 19 maj kl. 14.00-16.00.
TID OCH PLATS

19 maj kl.14.00-16.00, Livstycket i Tensta.

Projektet Livstycket består av flera delar. Ett av de ingående delprojekten är Dialog som har
målsättningen en mer jämställd framtid. Det innebär bland annat att öka rekryteringen av kvinnor
med invandrarbakgrund till yrken som brandmän, poliser eller egenföretagare.
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Leni Björklund till EU:s försvarsministermöte i Bryssel 15
maj
På dagordningen står bland annat frågor om förmåge- och kapacitetsutveckling
samt EU-ledda krishanteringsoperationer. Vid mötet kommer Sverige att
presentera ett förslag rörande miljö- och hälsoskyddsaspekter inom den
Europeiska säkerhets och försvarspolitiken.
I anslutning till försvarsministermötet kommer styrelsen för den Europeiska försvarsbyrån i
ministerformat att mötas.
I anslutning till mötet kommer också försvarsministrarna från Sverige, Finland, Norge, Estland och
Storbritannien att underteckna ett samförståndsavtal rörande ledningsfunktionen för den nordiska
snabbinsatsstyrkan.
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Svensk fredsstyrka till Demokratiska Republiken Kongo
Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen i vilken regeringen begär riksdagens
medgivande att delta i en EU-ledd militär styrka till stöd för FN:s fredsfrämjande insats i
Demokratiska Republiken Kongo. Den EU-ledda insatsen sker inom ramen för den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken.
- Efter många år av krig får det kongolesiska folket äntligen en möjlighet att rösta i demokratiska
val. Det är oerhört angeläget att valen genomförs på ett bra sätt. Därför föreslår regeringen att
Sverige bidrar till den EU-styrka som ska stödja FN:s fredsbevarande insats i Kongo under denna
viktiga valperiod, säger utrikesminister Jan Eliasson.
- Vårt deltagande i EU:s fredsstyrka är en del i den ökade ambition Sverige har för fredsfrämjande
insatser. Insatsen visar att EU har förmågan att på FN:s uppdrag verka som en global aktör för fred
och säkerhet. Det är viktigt att EU kan ställa upp när FN ber om hjälp, säger försvarsminister Leni
Björklund.
Det svenska bidraget beräknas uppgå till cirka 70 personer och består av ett specialförband
inklusive stabsofficerare och flygtransportresurser.
EU-styrkan består av soldater från Tyskland, Frankrike, Belgien, Polen, Spanien, Portugal, Italien,
Nederländerna, Sverige och Grekland. Totalt deltar cirka 1500 soldater. Insatsen sker på mandat
från FN:s säkerhetsråd och är tidsbegränsad till perioden kring de kongolesiska valen som planeras
äga rum den 30 juli 2006.
---------------Under sommaren 2003 deltog Sverige med specialförband i EU-insatsen Artemis under FN-mandat
i nordöstra Demokratiska Republiken Kongo. Under 2003 och 2004 deltog Sverige i FN-insatsen
MONUC med en flygfältsenhet i staden Kindu. Sverige stödjer idag EU:s polisinsats i
Demokratiska Republiken Kongo med en kommunikationsexpert från Räddningsverket.
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Försvarsdepartementet

Leni Björklund till nordiskt försvarsministermöte på
Svalbard 9 - 11 maj
På dagordningen står bland annat det nordiska försvarssamarbetet inom
Nordcaps, nordiskt-baltiskt initiativ till stöd för den ukrainska försvarssektorn
samt diskussion om en eventuell gemensam nordisk FN-insats i Afrika.
TID OCH PLATS

Presskonferens
Tid: Tisdagen 9 maj cirka kl. 18.00
Plats: Hotel Spetsbergen, Longyearbyen
Presskontakt på plats är pressekreterare Toni Eriksson.
Kontakt för presskonferensen
Martin Lohne
Norges försvarsdepartement
tfn +47 23 09 60 23
mobil +47 97 54 13 00
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Karl Engelbrektson chef för nordiska snabbinsatsstyrkan
Regeringen har idag utsett översten Karl Engelbrektson till chef för den
nordiska snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup.
Beslutet innebär att Karl Engelbrektson kommer att leda arbetet med att organisera den
snabbinsatsstyrka som Sverige sätter upp tillsammans med Finland, Norge och Estland. Styrkan ska
stå i beredskap för EU från den 1 januari 2008 till den 30 juni 2008.
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Leni Björklund till Tyskland
Måndag 24 april - tisdag 25 april besöker försvarsminister Leni Björklund Tyskland för bilaterala
diskussioner med Tysklands försvarsminister Franz Josef Jung bland annat om EU:s insats under
sommarens val i DR Kongo.
På dagordningen står också besök på Krisenreaktionscentrum i Berlin och besök på
Einsatzführungskommando der Bundeswehr i Potsdam, som kommer att leda EU-insatsen i DR
Kongo.
Presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Susanna Lif, 070- 273 06 14.
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Leni Björklund: Inga fler nazister i svenska försvaret

Allmän kommentar från försvarsminister Leni Björklund till diskussionen om
värnpliktiga nazister i det svenska försvaret. Kommentaren är inte riktad mot
något enskilt fall.
- Vi ska inte ha några nazister i det svenska försvaret. Det ryms inga nazistiska värderingar i en
verksamhet som ytterst syftar till att med vapenmakt kunna försvara alla svenskar. Försvarsmakten
och ÖB står för en värdegrund som är helt motsatt nazistiska värderingar. Vårt försvar är ju till för
att försvara demokratin både här hemma och i internationella fredsinsatser, säger försvarsministern.
- Självklart innebär åsiktsfriheten att personer får ha vilka åsikter de vill, men under utbildningen
finns de värnpliktiga i en miljö med vapen, tunga fordon och andra riskmoment. Den som gör sin
värnplikt måste kunna lita på kamraterna och en person som sympatiserar med främlingsfientliga
våldsideologier är helt enkelt inte lämplig att göra värnplikten.
- Det är svårt att i ett öppet samhälle helt förhindra personer med nazistiska värderingar från att göra
värnplikten. Men jag tänker ta upp en förnyad diskussion med ÖB och med Pliktverket om hur vi
ska kunna se till att det inte blir några fler nazister i det svenska försvaret, avslutar Leni Björklund.
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Leni Björklund och Carin Jämtin inviger Räddningsverkets
nya internationella avdelning i Kristinehamn den 18 april
Försvarsminister Leni Björklund och utrikesminister Carin Jämtin inviger
tisdag 18 april kl. 09.30 Räddningsverkets nya internationella avdelning och
verksamhet i Kristinehamn.
TID OCH PLATS

Tisdag 18 april kl. 09.30 - 10.30
Omkring 55 personer finns nu i Räddningsverkets lokaler på före detta Garnisonsområdet i
Kristinehamn och styrkan ska inom en tvåårsperiod mer än fördubblas.
Presskontakt på Räddningsverket är presschef Mats Oscarsson 070-321 88 73.
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Leni Björklund till Kosovo och Bosnien och Hercegovina
10 - 12 april
Försvarsminister Leni Björklund besöker Kosovo måndag - tisdag 10 - 11 april
och Bosnien och Hercegovina tisdag - onsdag 11 - 12 april.
I Pristina i Kosovo kommer Leni Björklund bland annat träffa premiärminister Agim Ceku, FN: s
särskilda sändebud Sören Jessen Petersen och den svenska KFOR-styrkan KS 13.
I Sarajevo i Bosnien och Hercegovina kommer försvarsministern bland annat att träffa
försvarsminister Nikola Radovanovic, EU:s särskilde representant Christian Schwarz-Schilling och
den svenska kontingenten i EUFOR EB 03.
Presskontakt är pressekreterare Toni Eriksson 070-227 92 12.
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Skogsbrandflyg även i år för Gudrun-drabbade områden
Regeringen har beslutat att Räddningsverket även 2006 får tilldela
länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands

och Västra Götalands län två miljoner kronor totalt för skogsbrandflyg under
perioden april-oktober.
- Även om det mesta av den stormfällda skogen efter Gudrun nu är röjd och omhändertagen finns
det fortfarande stora områden med stormfälld skog kvar. Bränder i sådan skog innebär ökade faror
för människor, räddningspersonal och egendom. Därför kommer Räddningsverket även i år att
kunna tilldela medel för skogsbrandflyg, avslutar Leni Björklund.
För ytterligare information om Räddningsverket kontakta presschef Mats Oscarsson 070-321 88 73.
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Utnämning/befattningsplacering
Regeringen har idag den 6 april beslutat att:
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Svenskt stöd till Afrikanska unionens insats i Darfur

Regeringen har idag uppdragit åt Räddningsverket att stärka hälso- och sjukvårdsinsatsen i Darfur,
Sudan. Räddningsverkets uppdrag är en del av EU:s stödinsats till Afrikanska unionen (AU) och
kommer genom bland annat utbildning och rådgivning att förstärka AU:s förmåga att erbjuda
sjukvård till sin personal.
- Genom att stärka Afrikanska unionens kapacitet ger Sverige ytterligare stöd till arbetet med att
skapa fred i Darfur, säger utrikesminister Carin Jämtin.
- Räddningsverket har värdefull kunskap om sjukvårdssituationen i Darfur som nu kommer till nytta
för Afrikanska unionen, säger försvarsminister Leni Björklund.
----------------Afrikanska unionen övervakar sedan i maj 2004 med FN-mandat vapenvilan mellan den
sudanesiska regeringen och rebellgrupper i Darfur. Genom EU:s stödinsats bidrar Sverige i dag med
stabsofficerare, militärobservatörer, poliser och finansiering till AU.

KONTAKT

Toni Eriksson
John Zanchi
Christian Carlsson
Redaktör
Telefon 08-405 58 80
Mobiltelefon 070-257 56 56
Nyckelord: 61207 Hållbar utveckling Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring EU Försvar, skydd och säkerhet Utrikespolitik och internationellt samarbete Leni
Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-03-28
Försvarsdepartementet

Leni Björklund överlämnar första Gripen till Ungern
torsdag 30 mars
Försvarsminister Leni Björklund kommer torsdag den 30 mars vid en
överlämningsceremoni på Kecskeméts flygbas i Ungern att överlämna de första
JAS Gripen till det ungerska flygvapnet.
Ungerns försvarsminister Ferenc Juhász kommer att delta vid ceremonin.
Presskontakt Försvarets Materielverk FMV: Ulf Lindström,
070-982 63 96.
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Svenska anmälningar till EU:s militära styrkeregister
Sverige anmäler militära förband till tre styrkeregister: FN:s, EU:s och
Partnerskap för freds styrkeregister. Avsikten är att förbanden ska på plats i ett
krisområde kunna lösa alla så kallade Petersbergsuppgifter; humanitära,
fredsbevarande samt fredsframtvingande insatser.
I varje enskilt fall, där insats av något av förbanden övervägs, ägs beslutsrätten av om så ska ske av
Sverige suveränt.
Första gången Sverige anmälde militära förband till EU:s styrkeregister var 2000 och nya beslut
fattades 2001 och 2003.
I syfte att öka unionens förmåga att genomföra mer krävande krishanteringsinsatser beslutade
Europeiska rådet i juni 2004 om nya målsättningar. Nu har regeringen beslutat om anmälningar av
svenska militära förband till EU:s styrkeregister enligt Headline Goal 2010 och den Requirements
Catalogue 05 som fastställdes av Rådet i november 2005.
Följande förband anmäls till EU:s styrkeregister med 30 dagars beredskap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specialförband (ny anmälan)
Mekaniserat kompani från 1 januari 2007 (ny anmälan)
Ledningsresurs, stabsofficerare med bland annat kompetens för civilmilitär samverkan
Militära observatörer
Mekaniserad bataljon
Ingenjörkompani med ammunitions- och minröjningsförmåga
Militärpolisförband
NBC-insatsstyrka
Artillerilokaliseringsradargrupp
Jägarpluton
Korvettförband, med 2 korvetter av alternerande Stockholms och Göteborgs-klass, med ett
stödfartyg
Sjöminröjningsförband, två minfartyg av Landsortklass och och ett ledningsfartyg
Ubåtsförband, en ubåt samt en landburen stödenhet
Flygförband, åtta JAS 39 Gripen med spanings-, luftförsvars- och
markmålsbekämpningskapacitet
Flygförband, fyra Tp 84 Hercules med transport- och sjuktransportförmåga

• Signalspaningsflygplan S 102B, nationell resurs med basering i Sverige
Följande förband anmäls till EU:s styrkeregister med 90 dagars beredskap:
•
•
•
•

Mekaniserad bataljon (ny anmälan)
Stridsvagnskompani med transportpluton från 1 januari 2008 (ny anmälan)
Luftvärnspluton från 1 januari 2008 (ny anmälan)
Flygbasförband från 1 januari 2007 (ny anmälan)
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Försvarsminister Leni Björklund övar strid i bebyggelse
söndag 26 mars
Försvarsminister Leni Björklund följer förmiddagen söndag 26 mars Livgardets slutövning för
stadsskytte- och säkerhetsförbanden i samband med övningen Combined Challenge på
Kungsholmen, Stockholm. Livgardets övningsmoment är strid i bebyggelse.
Samling för media som vill följa försvarsministern senast kl. 11.30 söndag 26 mars vid
Ekelundsbron. Livgardets övning pågår som längst till kl. 13.00.
Föranmälan till presskontakt på plats Markus Planmo 070-553 31 18 senast söndag 26 mars kl.
11.00. Medtag presslegitimation.
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Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle
Regeringen har idag till riksdagen överlämnat proposition 2005/06:133
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle.
- Att förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser är en lång process. Vi lär oss hela tiden. Den
lokala och regionala förmågan i Sverige att hantera kriser är bra, vilket hanteringen av stormen
Gudrun visade. Men krishanteringsförmågan kan bli bättre på alla plan. Alla myndigheter skall ha
en beredskap och förmåga att kunna hantera en kris som inträffar under deras ansvarsområde, säger
försvarsminister Leni Björklund.
- Särskilt viktigt är att samhällets förmåga att hantera kriser som samtidigt drabbar flera
samhällsområden förbättras. En av de åtgärder regeringen föreslår är därför att inrätta en
krisledande myndighet, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Skapandet av en krisledande myndighet är ett viktigt steg men innebär inte en lösning på samtliga
krishanteringsfrågor. Sveriges förmåga att klara kriser hänger på många steg i en process och på en
helhetssyn, från förebyggande åtgärder till själva krishanteringen. Alla samhällsområden berörs,
därför måste alla bidra och samverka för att vi tillsammans ska öka samhällets säkerhet.
- Vi har som medborgare ett ansvar att lära oss mer. Vi måste bli bättre på att ge och förmedla
kunskaper om hur enskilda kan spela en roll i krishanteringen, både som drabbade av krisen och
som frivillig deltagare i krishanteringsarbetet, säger Leni Björklund.
Regeringen föreslår att en krisledande myndighet ska utses för nationella kriser som är
tvärsektoriella, det vill säga som drabbar många samhällsområden samtidigt. Relevanta delar av
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten förs samman.
Efter regeringsbeslut ska den krisledande myndigheten kunna prioritera och samordna andra
myndigheters arbete. Övriga myndigheter behåller under kriser ansvaret för sina verksamheter.
Den krisledande myndigheten ska ha en egen varningsklocka, en enhet som kan ge lägesbilder och
varna för annalkande kriser. Utpekade myndigheter och länsstyrelserna ska öka sin beredskap, och
alltid ha tjänstemän tillgängliga. Regeringskansliet har en egen varningsklocka - beredskaps- och
analysenheten - som ska samverka med den krisledande myndigheten och stödja regeringen.
Regeringen föreslår att krav införs på att samhällsviktiga grundläggande funktioner ska fungera
även i en kris. Regelverket ska fokusera mer på att verksamheterna ska fungera och mindre på hur
de ska fungera. Regeringen föreslår särskilda förbättringar av beredskapen för
dricksvattenhanteringen och för informationssäkerheten.
Regeringen ska se över hur nationella resurser som är viktiga för krishantering kan samordnas
bättre. Det gäller statens maritima resurser, de av samhället finansierade helikopterresurserna,
underrättelseverksamheten och resurser för hantering av kemiska-, biologiska-, radiologiska- och
nukleära ämnen (CBRN). "Blåljusmyndigheternas" nya radiokommunikationssystem Rakel ska få
en utökas användarkrets, med fler aktörer som arbetar för ordning, säkerhet och hälsa. Fler
organisationer utöver frivilligorganisationerna ska kunna få stöd för att vara resurser i samhällets
krisberedskapsarbete.
För att förbättra den nationella kunskapsbasen kring att förebygga och hantera kriser inrättas ett
nationellt program för säkerhetsforskning. Regeringskansliet fortsätter öva enligt det nya
övningsmönstret med minst en storövning per år. Utbildning om samhällets säkerhet och om den

enskildes möjlighet att agera vid kriser ska prövas i gymnasieskolan. En ny lag om kommuners och
landstings krisberedskap föreslås. Den innehåller bland annat krav på kommunala risk- och
sårbarhetsanalyser och krav på utbildning och övning av anställda och förtroendevalda. Kommuner
och landsting ska rapportera till den nationella krisledande myndigheten under och efter en kris.
- I huvuddragen följer regeringens proposition den parlamentariskt sammansatta
Försvarsberedningens förslag från januari. Det är en stor tillgång att riksdagens partier i stort är
överens om vilken väg Sverige ska gå för att förstärka vår förmåga att kunna samverka vid kriser
för ett säkrare samhälle, avslutar Leni Björklund.
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Mindre försvarsförvaltning - mer operativ verksamhet
Regeringen har idag till riksdagen överlämnat skrivelsen 2005/06:131 En
ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret.
Syftet med skrivelsen är att informera riksdagen om regeringens inriktning avseende den fortsatta
omställningen av styrning och förvaltning för försvaret.
- I takt med omställningen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar måste också
försvarsförvaltningen minska. Funktionerna för stöd och administration har hittills varit relativt
opåverkade, samtidigt som en kraftig minskning har skett av insatsorganisationen. Därför måste en
omfördelning av resurser ske - från stöd och administration till operativ verksamhet. Mer pang för
pengarna helt enkelt, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Jag har respekt för de som arbetar i Försvarsmakten, på FMV, på Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut och på Pliktverket och för att de kan känna oro över att just deras
jobb ska påverkas. Det är dock en nödvändig förändring som sker och ett fullföljande av riksdagens
beslut. Myndigheterna kommer nu att få i uppgift att utreda hur förändringarna ska genomföras, och
vilka konsekvenser detta får. Regeringen återkommer i samband med budgetpropositionen med
skarpa åtgärder, avslutar Leni Björklund.
Huvudpunkterna i skrivelsen:
Den centrala ledningen inom Försvarsmakten reduceras med cirka 250 miljoner kronor.
Inriktningen är att reduceringen skall vara fullt ut genomförd 2008.

Forskningsverksamheten minskas med cirka 500 miljoner kronor från och med 2008. Ett särskilt
råd knyts till Försvarsmakten i syfte att förbättra myndighetens förmåga att styra forskningen.
En översyn av den samlade underrättelseverksamhetens och säkerhetstjänstens struktur och
organisation samt möjligheterna att utveckla formerna för och innehållet i inriktningen, styrningen
och finansieringen av underrättelse- och säkerhetstjänsten genomförs. Översynen ska resultera i
förslag till minskade kostnader inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Förvaltningen av mark, anläggningar och lokaler rationaliseras och renodlas i syfte att effektivisera
de gemensamma processerna och skapa förutsättningar för besparingar om cirka 100 miljoner
kronor med full effekt från och med 2008.
Inom ramen för dagens system med totalförsvarsplikt införs ett stegvis mönstringsförfarande.
Förfarandet utformas så att det aktivt uppmanar fler kvinnor till att genomgå antagningsprövning. I
första skedet sker ett urval av den manliga delen av åldersklassen. I andra skedet kallas de som
bedöms klara kraven för lång grundutbildning till mönstring, som även den kan ske stegvis. Genom
införandet av ett stegvis mönstringsförfarande och rationaliserade metoder möjliggörs en överföring
av anslag om cirka 100 miljoner kronor från Totalförsvarets pliktverk till Försvarsmakten från och
med 2008.
De framtida utbildningsvolymerna av högre officerare bör ligga på en lägre nivå än tidigare och
kostnaderna för Försvarsmakten bör minska med cirka 70 miljoner kronor från och med 2008.
En förändrad materiel- och teknikförsörjningsprocess införs. En vidareutveckling av
materielprocessen sker i syfte att anpassa den till insatsförsvaret och dess behov. En ändrad
ansvarsfördelning mellan staten och industrin genomförs. Myndigheternas uppgifter, roller och
ansvar inom materielprocessen renodlas och en integrerad ledning av materielprocessen tillämpas.
FMV:s kostnader bör minska med cirka 900 miljoner kronor. Av denna besparing bör cirka 700
miljoner kronor ha genomförts 2008.
Regeringen avser att förtydliga ändamålen med anslagen för det militära försvaret i syfte att
underlätta för riksdagen att utöva sin finansmakt. För att ge en bättre helhetsbild av utgiftsområdet
avser regeringen att tillställa riksdagen en samlad resultatredovisning för utgiftsområde 6 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet i samband med de säkerhetspolitiska kontrollstationerna. Modellen
med den avgiftsfinansierade uppdragsverksamheten bör enligt regeringen behållas, men åtgärder
behöver vidtas för att ytterligare förbättra hur modellen fungerar. Rådet för insyn i Försvarsmakten,
som inte spelat den önskade rollen som ett instrument för insyn, medborgerligt inflytande och
demokratisk kontroll, avskaffas.
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Proposition om renovering och modifiering av Haubits 77B
Regeringen har idag till riksdagen överlämnat propositionen 2005/06:132
Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B.
För att i framtiden kunna bibehålla en artillerifunktion i Försvarsmakten med goda möjligheter att
verka nationellt såväl som internationellt föreslår regeringen att en renovering och modifiering av
artillerisystemet Haubits 77B genomförs. Utgångspunkten för regeringens förslag är att dagens
artillerisystem har brister i flera avseenden, bland annat avseende skydd för personalen. Leveransen
av artillerisystemet beräknas att påbörjas under 2009 och medger att en initial förmåga finns 2011.
Riksdagen har fastställt en insatsorganisation med två artilleribataljoner. Försvarsmakten har
bedömt att detta motsvarar 24 pjäsenheter. De kostnadsberäkningar som projektet baseras på utgår
från att Sverige har en samarbetspartner att dela kostnaderna med. Om ingen samarbetspartner
ansluter kan regeringen komma att ompröva genomförandet av projektet.
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Inbjudan till pressträffar 22 mars om
krisberedskapspropositionen och om skrivelse angående
försvarets styrning och förvaltning
I morgon onsdag presenterar försvarsminister Leni Björklund propositionen
"Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle" och skrivelsen "En
ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret".

TID OCH PLATS

Onsdag den 22 mars kl. 14.00 och 15.30 i Pressrummet, Rosenbad.
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle
Krisberedskapspropositionen "Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle" presenteras av
försvarsministern vid en pressträff onsdag den 22 mars kl. 14.00 i Pressrummet, Rosenbad.
Krisberedskapspropositionen kommer att finnas tillgänglig i receptionen på Försvarsdepartementet,
Jakobsgatan 9, mot uppvisande av presslegitimation från kl. 12.00.
En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret
Skrivelsen "En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret" med anledning av
försvarsförvaltnings- och försvarsstyrningsutredningarna presenteras av försvarsministern vid en
pressträff 22 mars kl. 15.30 i Pressrummet, Rosenbad.
Skrivelsen kommer att finnas tillgänglig i receptionen på Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9,
mot uppvisande av presslegitimation från kl. 12.00.
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Fototillfälle med Leni Björklund och Javier Solana fredag
17 mars
Försvarsminister Leni Björklund träffar generalsekreteraren och höge
representanten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik Javier
Solana fredag 17 mars på Försvarsdepartementet, Stockholm, för att bland
annat att diskutera internationella krishanteringsinsatser, militär
kapacitetsutveckling, civil-militär samverkan och katastrofhjälp.
TID OCH PLATS

Fototillfälle på Försvarsdepartementet fredag 17 mars. Samling kl. 09.15 i vakten Jakobsgatan 9 för
fotografering kl. 09.30.
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Nya specialattachéer i Bryssel
Regeringen har idag utsett nya specialattachéer vid Sveriges ständiga
representation vid Europeiska unionen.
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Forskarskola för modellering- och simulering till Örebro
Universitet och Campus Karlskoga
Regeringen har idag uppdragit åt Örebro universitet att i Karlskoga etablera en
forskarskola för modellering och simulering.
- Tack vare hårt arbete från kommunalrådet Margareta Karlsson (s) i Karlskoga och många andra
har vi nu äntligen kommit fram till en lösning som är bra för alla parter. Sverige får ett framstående
institut för modellering och simulering som blir till nytta för industrin, både för civila och militära
applikationer. Karlskoga får en förstärkning av verksamheten vid Campus Karlskoga som ger jobb
och utvecklingsmöjligheter för hela regionen. Örebro universitet får en ny forskarskola, säger
försvarsminister Leni Björklund.
Avsiktsförklaringar om att stödja verksamheten har lämnats av bland andra: FMV, Länsstyrelsen i

Örebro län, Karlskoga kommun, kommunerna i Östra Värmland-samarbetet, Saab Bofors Dynamics
AB, BAE Systems Bofors AB, Aerotech Telub AB (Saab Systems) och Rolls Royce AB.
Intressenterna kommer att samverka med Örebro universitet och bidra med finansieringen av
verksamheten.
FMV fick 2003 i uppdrag att inrätta ett centrum i Karlskoga för modellering och simulering.
Medverkan av Försvarsmakten som kund var en av förutsättningarna. Försvarsmakten meddelade
dock 2005 att de avsåg att fortsätta med sin verksamhet i Enköping och därför inte kunde köpa
tjänster från ett liknande center i Karlskoga. Under 2005 har därför alternativa intressenter sökts och
med dagens beslut har frågan fått sin lösning. FMV behöver därmed inte fullfölja regeringens beslut
från 2003 om att FMV ska inrätta ett modellerings- och simuleringscentrum i Karlskoga. De 27
miljoner kronor som FMV erhållit överförs till Örebro Universitet.
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Försvarets överskotts-hjullastare till Räddningsverket
Regeringen har beslutat medge Försvarsmakten att överlåta ett trettiotal
splitterskyddade hjullastare till Räddningsverket.
- Nu får Räddningsverkets nya internationella avdelning tillgång till arbetsfordon med skydd för
förarna, som gör biståndsarbetet säkrare när man jobbar i konfliktområden. Detta är en lösning som
är bra för Räddningsverket och bra för dem som Räddningsverket ska hjälpa i internationella
insatser, säger försvarsminister Leni Björklund.
Räddningsverket vill kunna använda hjullastarna bland annat vid humanitära minhanteringsinsatser.
De kommer att placeras vid Räddningsverkets Internationella avdelning, som invigs i Kristinehamn
i april.
För att föra ut de splitterskyddade hjullastarna kommer dock Räddningsverket att behöva
utförseltillstånd av Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
--Mer information om överskotts-hjullastarna: överstelöjtnant Per H. Hedström, Försvarsmakten,
08-788 75 00.
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Försvarsminister Leni Björklund till EU:s informella
försvarsministermöte i Innsbruck
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 6-7 mars på EU:s informella
försvarsministermöte i Innsbruck, Österrike.
TID OCH PLATS

Fototillfälle måndag 6 mars, kl. 16.00, Innsbruck Congress Centre, Orangeriet
Ordförandeskapets presskonferenser måndag 6 mars kl. 17.30 och tisdag 7 mars kl. 13.15,
Innsbruck Congress Centre
På mötet kommer bland annat att diskuteras:
• civil-militär samverkan - fokus på samverkan i operationer samt militära aspekter på
katastrofhantering,
• utvecklingen av den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken relaterat till situationen i
Afrika och Balkan samt
• kapacitetsutvecklingen inom EU
Presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Susanna Lif.
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Kustbevakningens personuppgiftsbehandling
Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehandling har i dag
överlämnat betänkandet "Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet - Effektivitet", SOU 2006:18, till försvarsministern Leni Björklund.
Utredningen föreslår en reglering i lag för behandlingen av personuppgifter i
Kustbevakningens verksamhet.
Utredningens förslag innebär att det skall vara tillåtet för Kustbevakningen att i datorsystem
behandla och lagra digitala upptagningar av text, ljud och bild som behövs för verksamheten med
sjöövervakning, räddningstjänst och samordning av civil sjöövervakning och förmedling av civil
sjöinformation. Särskilda bestämmelser föreslås för Kustbevakningens behandling av
personuppgifter i myndighetens brottsbekämpande verksamhet.
För att Kustbevakningen skall kunna bedriva sin verksamhet effektivt och med ett rationellt
datorstöd föreslår utredningen teknikneutrala bestämmelser som medger fortlöpande utveckling och
anpassning av datorsystemen för automatiserad behandling av personuppgifter. Ökad effektivitet
kan också uppnås genom utredningens förslag om möjlighet till viss direktåtkomst mellan svenska
myndigheter som bedriver brottsbekämpande verksamhet eller som i övrigt är i behov av
informationsutbyte med Kustbevakningen.
Till skydd för de registrerades personliga integritet föreslås vissa grundläggande rättigheter för
enskilda. Förutom rätt till information, rättelse och skadestånd får vissa beslut av Kustbevakningen
överklagas. För att värna skyddet för enskildas personliga integritet föreslår utredningen vidare att
möjligheten att behandla känsliga personuppgifter samt uppgifter om brott och brottslig verksamhet
begränsas. Utredningen föreslår också ett förstärkt sekretesskydd för uppgifter om enskilda som
behandlas i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet samt att det införs en särskild
sekretessbestämmelse för uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden samt för uppgifter ur
sjömansregistret när de behandlas i register som förs av Kustbevakningen.

KONTAKT

Sten Wahlqvist
Särskild utredare
08-700 39 92
Lars Dahlström
Sekreterare
031-701 53 54
Nyckelord: 58988 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-28
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Värnpliktskongressen i
Södertälje den 1 mars
Försvarsminister Leni Björklund håller ett anförande och deltar i frågestund på
Värnpliktskongressen onsdag den 1 mars kl. 10.00 på Quality Hotel Park i
Södertälje.
TID OCH PLATS

Pressträff kl. 11.15 Quality Hotel Park i Södertälje.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 58965 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-24
Försvarsdepartementet

Överskottshelikoptrar till gymnasieskolor
Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska få överlåta överskottsmateriel
till gymnasieskolor. Mottagarna får i och med detta full äganderätt till den
överlåtna materielen och Försvarsmakten slipper kostnader för destruktionen.
- Det är så här det ska fungera. Försvarsmakten slipper skrotningskostnader och gammal
försvarsmateriel används till annan verksamhet. Och det bästa av allt, flygteknik-eleverna på flera
gymnasieskolor får utbilda sig på riktiga helikoptrar, säger försvarsminister Leni Björklund.
Överskottsmaterielen är i denna omgång 6 st. Helikopter 6, eller Augusta Bell 206 Jet Ranger, som
kommer att överlåtas till:
•
•
•
•
•

Aeronautech Academy, Uppsala, 2 st. Hkp 6
Klippans Gymnasieskola, 1 st. Hkp 6
Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping, 1 st. Hkp 6
Nordiskt Flygteknikcentrum, Luleå, 1 st. Hkp 6
Flygteknik Technical Training, Nyköping, 1 st. Hkp 6

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Henrik Ohlin
08-405 27 26
Nyckelord: 58800 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-23
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet

Fortsatt svenskt stöd till freden i Aceh
Regeringen har idag beslutat att förlänga uppdraget för sju svenska
Sida-observatörer som ingår i EU:s civila mission Aceh Monitoring Mission,
som övervakar fredsöverenskommelsen i provinsen Aceh i Indonesien.
Regeringen har också beslutat förlänga uppdraget för tiotalet logistiker från
Räddningsverket som svarar för logistik- och kommunikationsstöd till
missionen.
- EU:s roll är mycket betydelsefull för att säkerställa att avtalet genomförs så att varaktig fred kan
byggas i regionen, säger utrikesminister Laila Freivalds.
- Genom ett fortsatt kraftigt stöd till denna insats visar vi Sveriges engagemang för fredprocessen i
Aceh, framhåller biståndsminister Carin Jämtin.
- Räddningsverket ger ett avgörande bidrag till Aceh-insatsen och det vill vi att de skall fortsätta
med, säger försvarsminister Leni Björklund.
Den 15 augusti 2005 undertecknades en fredsöverenskommelse mellan Indonesiens regering och
ledningen för Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM). På en begäran från indonesiska regeringen och
GAM åtog sig EU tillsammans med fem ASEAN-länder att övervaka överenskommelsen. Det
ursprungliga mandatet för insatsen har nu förlängts till den 15 juni tills dess att val har hållits i
provinsen.
Sveriges bidrag till insatsen, som kanaliseras via Sida och Räddningsverket, har ett totalt värde av
drygt 50 miljoner kronor.
--För kontakt med Räddningsverkets personal i Aceh, kontakta Räddningsverkets presschef Mats
Oscarsson 070-321 88 73,
054-13 51 03.

KONTAKT

Anders J Ericson
Toni Eriksson
John Zanchi
Nyckelord: 58670 EU Försvar, skydd och säkerhet Carin Jämtin

PRESSMEDDELANDE

2006-02-23
Försvarsdepartementet

Sture Theolin ny chef för svenska delegationen vid
övervakningskommissionen NNSC i Korea
Regeringen har idag beslutat placera ambassadör Sture Theolin som chef för
den svenska delegationen vid neutrala nationers övervakningskommission i
Korea. Uppgiften för övervakningskommissionen är att bidra till stabilitet i den
demilitariserade zonen och så långt som möjligt upprätthålla giltigheten av
stilleståndsavtalet från 1953.
Ambassadör Theolin anställs i Försvarsmaktens utlandsstyrka och placeras som chef för den
svenska delegationen från och med hösten 2006 till och med hösten 2008. Under tiden för
placeringen kommer ambassadör Theolin ha tjänstegraden generalmajor.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Anna Ferlin
08-405 27 25
Nyckelord: 58665 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-21
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker Älvdalens skjutfält onsdag 22
februari
Försvarsminister Leni Björklund kommer under onsdagen den 22 februari att

besöka Älvdalens Övnings- och skjutfält. Försvarsministern kommer bland
annat att få en förevisning av skjutfältets verksamhet. Bland annat genomför det
tyska försvaret tester av pansarfordonet Wiesel II.
TID OCH PLATS

Planerad pressträff med fototillfälle, om möjligt utomhus, cirka kl. 15.00.
Under besöket deltar också Älvdalens kommunalråd Herbert Halvarsson.
Besökande media föranmäler sig till chef för Älvdalens Övnings- och skjutfält kapten Kent
Bladfält, kent.bladfalt@mil.se, mobil 070-698 12 00.
Media ska vara på plats vid Älvdalens skjutfält, Mossiberg, kl. 13.00. Anmälan görs där till
säkerhetsorganisationen.
Förevisning av Wiesel II sker kl. 13.40.
Presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Markus Planmo, 070-553 31 18.
Nyckelord: 58568 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-09
Försvarsdepartementet

Maj Johansson utreder drogtester av totalförsvarspliktiga
Regeringen har idag beslutat om att tillsätta en utredning om drogtestning av
totalförsvarspliktiga.
- Jag har väldigt stor förståelse för Värnpliktsrådets krav på att totalförsvarspliktiga ska kunna
drogtestas. Tunga fordon och vapen hör till utbildningen och jag vill ha ordentligt utrett om det
finns möjlighet att komplettera den drogförebyggande verksamheten i Försvarsmakten med
drogtester, säger försvarsminister Leni Björklund.
Utredningen ska bland annat kartlägga omfattningen av drogmissbruket bland totalförsvarspliktiga
och klargöra vilka legala förutsättningar det idag finns för drogtester. Om utredningen kommer
fram till att det finns behov av drogtester utöver vad som är möjligt med dagens lagstiftning, ska
utredningen lämna förslag till nödvändiga författningsregleringar.
Särskilda utredaren hovrättsrådet vid Svea Hovrätt Maj Johansson ska redovisa sitt arbete senast
den 15 oktober 2006.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare

Per Bolinder
08-405 49 96
Nyckelord: 57840 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-03
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till säkerhetspolitisk
konferens i München 3 - 5 februari
Försvarsminister Leni Björklund deltar 3 - 5 februari i den 42:e
säkerhetspolitiska konferensen i München, Tyskland.
Programmet tar bland annat upp konfliktlösning genom internationellt samarbete, Nato:s framtida
roll i internationell krishantering och förutsättningarna för samarbete kring globala säkerhetsfrågor.
Bland deltagarna finns Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Natos generalsekreterare Jaap de
Hoop Scheffer, den amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld och Rysslands
försvarsminister Sergej Ivanov.
Presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Susanna Lif, 070-273 06 14.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Viktoria Hjort
08-405 25 71
Nyckelord: 57503 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-02-02
Försvarsdepartementet

Bengt Andersson operativ chef för etableringen av den
nordiska snabbinsatsstyrkan
Regeringen har idag utsett brigadgeneral Bengt Andersson till operativ chef för
etableringen av den nordiska snabbinsatsstyrkan. Regeringen har också beslutat
att Andersson skall ha tjänstegraden generalmajor under den tid han har denna

befattning.
Beslutet innebär att Bengt Andersson ges det övergripande ansvaret för de militära förberedelserna
inför en eventuell insats med den snabbinsatsstyrka som Sverige sätter upp tillsammans med
Finland, Norge och Estland. Styrkan ska stå i beredskap för EU från den 1 januari till den 30 juni
2008.
Fler befattningshavare i snabbinsatsstyrkan kommer att utses fortlöpande. Dessa beslut fattas i de
flesta fall av Försvarsmakten.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nils Fransson
Ämnessakkunnig
08-405 25 62
Nyckelord: 57399 EU Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-01-26
Försvarsdepartementet

Göran Gunnarsson ny generaldirektör för Räddningsverket
Regeringen har idag beslutat utse tidigare generallöjtnant Göran Gunnarsson till
generaldirektör för Statens Räddningsverk från och med 1 mars tills vidare, till
och med den 28 februari 2009.
- Göran Gunnarsson är resultatinriktad och har lång erfarenhet av att leda i förändring. Dessutom
har han internationell erfarenhet från det f.d. Jugoslavien. Det är erfarenheter och egenskaper som
nu kommer Räddningsverket till del, säger försvarsminister Leni Björklund.
Göran Gunnarsson arbetar för närvarande med företagsutveckling. Han har tidigare bland annat
varit chef för grundorganisationsledningen i Försvarsmakten, ställföreträdande chef för
Försvarsmaktens strategiska planeringsledning samt varit chef för FN:s övervakningsmission i f.d.
Jugoslavien.
Presskontakt på Räddningsverket är presschef Mats Oscarsson, 070 - 321 88 73.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson

Karin Hjalmarsson
Departementsråd
08-405 24 72
Nyckelord: 56910 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-01-23
Försvarsdepartementet

Försvarsministern till svensk-ryska övningen Snöflingan
utanför Skellefteå tisdag 24 januari
Försvarsminister Leni Björklund och Rysslands ambassadör Alexander
Kadakin deltar tisdagen 24 januari i den svensk-ryska militärövningen
Snöflingan på Tåme skjutfält utanför Skellefteå.
TID OCH PLATS

Pressträff med försvarsminister Leni Björklund genomförs cirka kl. 11.45 utomhus på Tåme
skjutfält.
Övningen genomförs som en fredsbevarande insats. Svenska och ryska skytteplutoner ingår i ett
gemensamt förband för att övervaka vapenvilan mellan de fiktiva staterna Piteland och Kaliland.
Medias anmälan att delta görs till Norrbottens regemente, informationschef Wilhelm Guldbrand,
telefon 070-686 55 59.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Jörgen Cederberg
08-405 28 55
Nyckelord: 56662 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-01-13
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Folk och Försvars

Rikskonferens i Sälen den 15 och 17 januari
Söndag den 15 januari överlämnar Försvarsberedningen sin rapport "En strategi
för Sveriges säkerhet" till försvarsministern. Ingen pressträff med Leni
Björklund.
Tisdagen den 17 januari håller försvarsministern ett anförande "Sveriges försvar och krisberedskap"
kl. 12.30 med efterföljande pressträff samt ett anförande "Försvarspolitik - säkerhet skapas genom
internationella insatser" kl. 14.40.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 56208 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2006-01-09
Försvarsdepartementet
Försvarsberedningen

Försvarsberedningen presenterar förslag till strategi för
Sveriges säkerhet
Försvarsberedningen har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till en
samlad strategi för det fortsatta arbetet med att stärka samhällets förmåga inför
framtida hot och risker.
TID OCH PLATS

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 15 januari 2006
Försvarsberedningen överlämnar sin rapport till försvarsminister Leni Björklund den 15 januari
2006, och presenterar sedan sitt förslag vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen senare samma
dag.
Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och riksdagens samtliga
partier i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Försvarsberedningen består av:
riksdagsledamot Håkan Juholt (s), ordförande
riksdagsledamot Tone Tingsgård (s)
riksdagsledamot Else-Marie Lindgren(kd)
f.d. riksdagsledamot Anders Svärd (c)
f.d. riksdagsledamot Lennart Rohdin (fp)
riksdagsledamot Ola Sundell (m)
riksdagsledamot Berit Jóhannesson (v)

f.d. riksdagsledamot Annika Nordgren Christensen(mp)

KONTAKT

Försvarsberedningens
ordförande
Håkan Juholt
0705-304261
Huvudsekreterare
Michael Mohr
0705-946920
Nyckelord: 55831 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-12-29
Försvarsdepartementet

Tre bandvagnar som gåva till Thailand
Försvarsmakten lånade 2004 ut tre stycken Bandvagn 206 till Land Systems Hägglunds i
Örnsköldsvik. Hägglunds skulle använda bandvagnarna för utvärdering i och av Thailand. Under ett
möte mellan Sverige och Thailand i augusti 2005 framkom att bandvagnarna hade använts för att
undsätta överlevande efter tsunamikatastrofen från områden som annars hade varit omöjliga att nå.
Regeringen har beslutat medge att Försvarsmakten som gåva får överlåta de tre bandvagnarna till
Thailand.
- Jag är glad att vi kan överlämna bandvagnarna till Thailand, som ett tack för hjälpen under
flodvågskatastrofen, säger försvarsminister Leni Björklund.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Henrik Ohlin
Departementssekreterare
08-405 27 26
Nyckelord: 55667 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-12-29
Försvarsdepartementet

Försvarsmateriel överlåts till museer
Sedan tidigare får Försvarsmakten utan regeringsbeslut överlämna överskottsmateriel till statliga
museer. Regeringen har nu beslutat att Försvarsmakten också får överlåta överskottsmateriel till
vissa icke statliga museer. Mottagarna får i och med detta full äganderätt till den överlåtna
materielen.
- När vi avvecklar flygplan, helikoptrar och annan försvarsutrustning är jag glad att regeringen kan
göra en kulturgärning och se till att utrustningen kommer till användning i stället för att den skrotas,
säger försvarsminister Leni Björklund.
Framförallt rör det sig om olika versioner av Viggen samt kringutrustning som överlåts till:
•
•
•
•
•
•
•

Aeroseum, Nya Berget, Säve flygplats
Krigsflygfältsmuseum, Brattforsheden
Jämtlands Flyg och Lottamuseum, Östersund
F10 Museum, Ängelholm
Svedinos Bil-och Flygmuseum, Ugglarp
F 11 Museum, Nyköping
Tekniska Museet, Stockholm

Dessutom överlåts ett antal Helikopter 6, Augusta Bell 206 Jet Ranger till:
• Aeroseum, Nya Berget, Säve flygplats
• Västerås Flygmuseum
• Teknikens hus Luleå
KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Henrik Ohlin
08-405 27 26
Nyckelord: 55666 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-12-29
Näringsdepartementet
Försvarsdepartementet

145 miljoner kronor till flygforskning
Regeringen har beslutat att anslå 145 miljoner kronor för perioden 2005 - 2008
för det nationella flygtekniska forskningsprogrammet, NFFP.
NFFP syftar till att långsiktigt stärka den svenska flygindustrins konkurrensförmåga genom att

förstärka och koordinera de nationella forskningsresurserna vid industri, institut, högskolor och
universitet. Starka forskargrupperingar tillsammans med flygindustrin möjliggör utveckling av
kvalificerad ny civil och militär flygteknologi. Det nu beslutade programmet är det fjärde i
ordningen sedan starten 1994.
Det statliga bidraget till finansieringen uppgår till totalt 145 miljoner kronor för perioden
2005-2008, varav 80 miljoner kronor från utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
och 65 miljoner kronor från utgiftsområde 24 Näringsliv. Industrins bidrag är lika stort som statens.
Suppleanter utses av respektive avtalspart.

KONTAKT

Erik Svanfeldt
Toni Eriksson
Nyckelord: 55665 Näringsliv, handel och regional utveckling Försvar, skydd och säkerhet Thomas Östros

PRESSMEDDELANDE

2005-12-20
Försvarsdepartementet

Regeringen ger klartecken till Neuron-projektet
Regeringen har idag medgivit att Försvarsmakten får av Försvarets
Materielverk FMV beställa utveckling av en teknikdemonstrator av obemannad
stridsflygfarkost och att FMV får teckna avtal med Frankrike om samarbete
kring obemannat stridsflygplan. Syftet med avtalet är att genom samarbetet öka
kunskapen om obemannade luftfarkosters värde för såväl militär som civil
framtida flygteknik och samtidigt stärka svensk kompetens för JAS 39
Gripensystemets framtida vidmakthållande och utveckling.
Dagens beslut innebär inte något svenskt åtagande vad avser en eventuell fortsättning av
Neuronprojektet. Det finns inga planer på serieproduktion eftersom syftet är att vidmakthålla och
utveckla kompetens. Neuron är en utpräglad teknikdemonstrator och projektdefinitionen innehåller
inga verksamheter förknippade med produktifiering eller förberedelser för en produktion, vilket slås
fast i dagens regeringsbeslut.
- Riksdagen och Försvarsberedningen har sedan länge uttalat att Sverige bör söka internationellt
samarbete kring utveckling inom försvarsmaterielområdet. Nu kan regeringen ge klartecken till ett
svenskt deltagande i Neuronprojektet, där utöver Sverige fem länder deltar, säger försvarsminister
Leni Björklund.
- En ansvarsfull försvarspolitik innebär att långsiktigt ta ansvar för vårt lands försvar. Jag är glad
över att det finns partier i riksdagen som är beredda att kompromissa för att söka breda lösningar.
- Beslutet innebär att Sverige bättre kan behålla och utveckla den flygtekniska kompetensen som
krävs för att vidmakthålla det svenska luftförsvarets operativa förmåga över tid. Beslutet får
naturligtvis också positiva effekter för den svenska rymd- och flygforskningen och industrin.
Neuronprojektet kommer att komma både civila och militära utvecklingsprojekt till nytta, avslutar
försvarsministern.

Det svenska deltagandet i Neuronprojektet kostar 75 miljoner euro eller cirka 680 miljoner kronor
över en tioårsperiod. Av dessa kommer Saab genom egenfinansiering att stå för cirka 600 miljoner
kronor och svenska staten för resterande cirka 80 miljoner kronor. Som en följd av deltagandet i
projektet kan kostnaderna för vidmakthållandet av JAS 39 Gripensystemet minskas med 30
miljoner kronor om året.
De cirka 600 miljoner kronor som frigörs i budgetramarna för JAS 39 Gripen i och med att Saab
deltar i finansieringen av projektet ska användas till JAS 39 Gripens långsiktiga utveckling under
perioden 2005-2012. FMV och Saab ska konkretisera detta under första halvåret 2006.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Militärsakkunnig
John Stjernfalk
08-405 26 17
Nyckelord: 55459 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-12-11
Försvarsdepartementet

Pliktverket och regeringen höjer totalförsvarspliktigas
förmåner
Från och med den 1 januari 2006 höjs de totalförsvarspliktigas förmåner;
dagersättningen, utbildningspremien, familjepenningen med mera.
- Regeringen har nu fattat beslut om att höja de värnpliktigas ersättningar och förmåner, i enlighet
med vad regeringen sa i budgetpropositionen. Det innebär att en värnpliktig som gör lumpen i 330
dagar får cirka 7 000 kronor mer efter fullgjord värnplikt, om man lägger samman ökningen av
dagersättning, utbildningspremie och helgersättning, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Det är positivt att Pliktverket kan medverka till en höjning av ersättningen, som har släpat efter.
Förhoppningsvis kan höjningen bidra till att fler kvinnor intresserar sig för att antagningspröva och
göra värnplikt, säger Pliktverkets generaldirektör Björn Körlof.
Mer information och beräkningsexempel finns på Pliktverkets webbplats eller hos Pliktverkets
pressansvariga Ulrika Häggroth.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30

Toni Eriksson
Per Bolinder
Departementssekreterare
08-405 49 96
Ulrika Häggroth
Pressansvarig, Pliktverket
054-14 66 63
070-601 88 83
Nyckelord: 54963 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-12-09
Försvarsdepartementet

Försvarsministerns kommentar till minincidenten i
Göteborg
- Räddningstjänsten, polisen, Försvarsmaktens minröjningspersonal och alla
andra har gjort ett professionellt och bra jobb med minan i Fiskehamnen i
Göteborg. Det är farligt att hantera gamla minor och man måste alltid vidta
nödvändiga säkerhetsåtgärder, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Många stater lade ut minor utmed Sveriges kuster under första och andra världskrigen.
Kunskaperna om minproblemets omfattning har växt när arkiven öppnats efter kalla krigets slut.
Marinens förmåga att hitta minor har också förbättrats. Exakt hur många minor som finns är det
ingen som vet, men vi vet att de är många och att de kan utgöra en risk.
- Försvarsmakten har ett pågående arbete i projektet "Långan" att stödja fisket genom att minröja i
fiskeområden.
- Det är 4:e Sjöstridsflottiljen som har beredskap att desarmera sjöfynd som visar sig vara
explosiva. Den beredskapen hade de före nedläggningen av Amf 4 och de har det nu också.
Desarmering av minor är inget som alla inom Försvarsmakten kan, ska eller får göra. För det krävs
professionell kompetens, rätt utrustning och att man har beredskap för uppgiften. Det har 4:e
Sjöstridsflottiljen och det var deras EOD-team som gjorde jobbet i Göteborg. Halva året är de i
Stockholmstrakten och halva året är de i Bohuslän, i Skredsvik.
- EOD-teamet gör insatser över hela Sverige och längs 270 mil svensk kust. Om Amf 4 i Göteborg
hade varit kvar hade det ändå varit EOD-teamet från 4:e Sjöstridsflottiljen som hade larmats och
som hade fått uppdraget att ta hand om minan. Den som säger att hanteringen av minan i
Fiskehamnen hade skett snabbare eller annorlunda om Amf 4 varit kvar i Göteborg har alltså fel,
avslutar försvarsministern.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30

Toni Eriksson
Nyckelord: 54967 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Proposition 2005/06:51 Transport av farligt gods
Regeringen har idag överlämnat proposition 2005/06:51 Transport av farligt
gods till riksdagen.
Regelverket om transport av farligt gods innehåller säkerhetsbestämmelser för att förebygga
olyckor och skador på människor, miljö och egendom. Säkerheten vid transporterna är en
internationell angelägenhet, och en stor del av det svenska regelverket har sin bakgrund i bland
annat EG-direktiv och konventioner.
Några särskilda nyheter av större vikt:
- Nya regler om transportskydd till skydd mot brottsliga angrepp på transporten och godset, till
exempel terroristangrepp. Sekretesslagen (1980:100) ändras för att möjliggöra sekretess hos
myndigheter för uppgifter om transportskydd.
- Kustbevakningen, som delvis skall ta över Tullverkets tillsynsansvar över lagstiftningen, får ökade
befogenheter att stoppa och hindra transporter.
- Ökade befogenheter att utöva tillsyn i oskyltade transportmedel. Skyltning ska inte ha betydelse
för om tillsyn kan genomföras eller ej.
- Försvarsmakten och Försvarets materielverk har ett partiellt undantag från tillämpningen av farligt
gods-reglerna. Undantaget ska efter en övergångstid avskaffas men undantag ska alltjämt gälla vid
höjd beredskap.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Rättssakkunnig
Magnus Hermansson
08-405 29 95
Nyckelord: 54197 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsminister Leni Björklund till EU:s
försvarsministermöte i Bryssel 21 november
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 21 november på EU:s
försvarsministermöte i Justus Lipsus, Bryssel.
TID OCH PLATS

Pressträff med försvarsminister Leni Björklund kl. 15.00, svenska briefingrummet, Justus Lipsus.
På dagordningen föreslås bland annat beslut om:
- förbättringar av EU:s förmåga att hantera en kris eller konflikt med utnyttjande av den fulla
bredden av EU:s civila och militära instrument genom en nära civil-militär samverkan och genom
en förbättrad sammanhållen planeringsmetodik,
- nya behov som identifierar förmågor och förband som EU behöver tillgång till för att genomföra
krishanterings insatser idag och i framtiden,
- riktlinjer för den Europeiska försvarsbyrån för 2006.
I anslutning till försvarsministermötet kommer styrelsen för Europeiska försvarsbyrån i
ministerformat att mötas.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Susanna Lif
Nyckelord: 53464 EU Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Leni Björklund till nordiskt försvarsministermöte i Finland
16 november
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 16 november i det nordiska
försvarsministermötet i Vanda, Finland.
De nordiska försvarsministrarna träffas regelbundet. På dagordningen den 16 november står bland
annat diskussioner om samarbetet inom Nordcaps och orientering om internationella operationer.
Presskontakt på plats: politiskt sakkunnig Susanna Lif, 070-273 06 14
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Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Viktoria Hjort
Departementssekreterare
08-405 25 71
Nyckelord: 53304 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Saudiarabiens vice försvarsminister besöker Sverige vecka
46
Saudiarabiens vice försvarsminister H.K.H. Prins Khaled bin Sultan bin
Abdulaziz Al Saud besöker Sverige under vecka 46 för bilaterala
överläggningar med försvarsminister Leni Björklund. Prins Khaled kommer
bland annat också att genomföra ett förbandsbesök.
TID OCH PLATS

Foto- och mediatillfälle med försvarsministrarna äger rum tisdag 15 november kl. 11.30 på Grand
Hotel, Stockholm.
För deltagande vid foto- och mediatillfället krävs föranmälan till pressassistent Dennis
Abrahamsson senast kl. 09.00 tisdag 15 november. Presslegitimation ska kunna uppvisas.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kansliråd
Per Anderson
08-405 25 10
Nyckelord: 53081 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-11-10
Försvarsdepartementet

Sverige ökar förmågan att ta emot internationellt stöd vid
kriser
Regeringen har idag uppdragit åt Räddningsverket att redovisa hur förmågan
kan öka i Sverige att ta emot internationellt stöd vid stora olyckor och allvarliga
krissituationer av olika slag.
Katastrofbistånd handlar vanligtvis om att ekonomiskt- och industriellt utvecklade länder ger stöd
till länder som inte är det. Men stormen Gudrun i Sverige och orkanen Katrina i USA har tydligt
visat på behovet för utvecklade länder att ha en god beredskap för att kunna ta emot internationellt
stöd vid krissituationer.
Genom olika former av internationellt samarbete finns idag goda möjligheter för Sverige att begära
stöd från andra länder. Sådana system finns inom olika sektorer och inom ramen för EU, FN och
olika regionala samarbeten. Under stormen Gudrun, till, exempel, utnyttjades det system som har
byggts upp inom EU för att ta emot mobila elverk från Tyskland och Tjeckien.
Räddningsverket ska redovisa uppdraget i anslutning till budgetunderlaget för 2007. Uppdraget ska
genomföras i samverkan med berörda myndigheter och aktörer samt representanter för länsstyrelser,
kommuner och landsting. I uppdraget ingår också att kartlägga behovet av utbildning och övning
för att uppnå och upprätthålla den förmåga som behövs för att kunna ta emot internationellt stöd.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Stina Sjölin
Departementssekreterare
08-405 43 90
Nyckelord: 52900 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Inbjudan till utländsk försvarsmaktpersonal att delta i
vinterövningar i Arvidsjaur
Regeringen har idag beslutat medge att Försvarsmakten får planera för
kursverksamhet i subarktisk miljö för utländsk personal vid vinterenheten i

Arvidsjaur.
Ett första steg är att erbjuda länder i EU, Norge, Kanada och USA att delta i en grundläggande
vinterkurs den 6 - 16 december 2005. I ett andra steg planeras en taktisk vinterkurs i januari februari 2006 där deltagarna ska öva stridsteknik och taktik i subarktisk miljö.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Militärsakkunnig
Henry Bengtsson
08-405 25 22
Nyckelord: 52895 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Leni Björklund på Civilpliktskongressen
Försvarsminister Leni Björklund besöker imorgon tisdag den 8 november
Civilpliktskongressen som pågår mellan den 6-9 november i Sånga-Säby
utanför Stockholm.
Klockan 14.00 kommer försvarsministern att hålla ett anförande om svensk krisberedskap och
situationen för Sveriges civilpliktiga. Efter anförandet utfrågas försvarsministern av kongressens
ombud.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Mathias Bohman
Politisk sakkunnig
08-405 25 66
070-682 33 35
Nyckelord: 52683 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund besökte svenska
Liberiastyrkan
Lördag den 5 november besökte försvarsminister Leni Björklund den svenska
Liberiastyrkan utanför Monrovia i Libera. I styrkan ingår det mekaniserade
skyttekompaniet Sierra November, som är det mest slagkraftiga förbandet inom
FN:styrkan UNMIL.
Försvarsministern följde med kompaniet på patrull i och kring Monrovia.
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Pressassistent
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Toni Eriksson
Nyckelord: 52634 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsminister Leni Björklund till Liberia 3 - 6 november
Försvarsminister Leni Björklund besöker den svenska kontingenten LA 04 i FN:s fredsinsats
UNMIL i Liberia torsdag - söndag den 3 - 6 november.
Fredagen 4 november innehåller bland annat möten med Deputy FC UNMIL general Tahir, Special
representative for the Secretary General Alan Doss, försvarsministern i övergångsregeringen Daniel
Chea och ordföranden i övergångsregeringen Gyude Bryant.
Lördagen 5 november kommer huvudsakligen försvarsminister Leni Björklund att besöka LA04:
medfölja en patrull, äta fältlunch, delta vid kontingentuppställning och äta brickmiddag.
Fakta om Liberiastyrkan - LA 04
LA 04 är en integrerad del av den irländska bataljonen, IREBAT, som är förlagd i Monrovias
utkant. IREBAT utgör reserv och snabbinsatsstyrka för missionen. Det innebär att bataljonen kan
sättas in var som helst i Liberia.
Det svenska förbandet består av cirka 230 personer och innehåller ett mekaniserat skyttekompani
och en stödenhet med underhålls-, reparations- och stabsfunktioner på cirka 180 personer.
Skyttekompaniet är utrustat med 12 stridsfordon 90 C i olika varianter. Dessutom ingår fem svenska
stabsofficerare i UNMIL HQ. LA 04 började sin mission i oktober 2005 och är den fjärde rotationen
av förbandet som startade med LA01 som sattes in i mars 2004.
Totalt består UNMIL av cirka 16 000 personer från 49 länder.
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Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 52462 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsstyrningsutredningens betänkande - Styrningen av
insatsförsvaret SOU 2005:92
Försvarsstyrningsutredningen, som har haft till uppgift att analysera och utvärdera styr- och
finansieringsformerna i försvaret, överlämnade idag sitt slutbetänkande till försvarsminister Leni
Björklund.
Riksdagens och regeringens styrning av försvaret måste enligt utredningens uppfattning
effektiviseras. Omställningen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar med omfattande
internationella uppgifter ställer höga krav på precisering av försvarspolitikens mål och på militär
professionalism och på samverkan mellan politiker och militärer.
Försvarsstyrningsutredningen lägger fram förslag som syftar till att stärka riksdagens styrning av
försvaret. Budgetpropositioner och resultatredovisningar till riksdagen ska utformas så att det
framgår hur resurserna fördelas i förhållande till försvarets operativa förmåga, det vill säga vad
försvaret ska kunna göra i olika avseenden. Riksdagen ska med denna utgångspunkt kunna ange
prioriteringar och sätta mål för försvarets operativa förmåga och insatsförbanden. Målen ska
formuleras så att de går att följa upp och utvärdera. Uppföljning och utvärdering av
insatsförbandens status är central. Kostnaderna per förband ska kunna redovisas. Regeringen ska
lämna en årlig resultatskrivelse för hela försvaret till riksdagen.
Under utredningens gång har riksdagens inflytande över anskaffningen av försvarsmateriel
förbättrats. Utredningen föreslår att alla viktigare materielprojekt så långt det är möjligt underställs
riksdagen också vad gäller kostnader.
Utredningen konstaterar att regeringen idag är bunden av riksdagens beslut om Försvarsmaktens
grundorganisation. Utredningen föreslår att regeringen vid lämpligt tillfälle tar upp frågan om
beslutsnivån, som inte är given en gång för alla, med riksdagen.
Förslagen rörande regeringens styrning av försvaret syftar till att stärka regeringens och
Försvarsdepartementets analys-, planerings-, utvärderings- och styrförmåga. Utredningen föreslår
att en samordningsgrupp (Försvarsgruppen) inrättas, bestående av cheferna för
försvarsmyndigheterna och med statssekreteraren i Försvarsdepartementet som ordförande.
Försvarsdepartementet ska leda försvarsplaneringen och förstärka sin kompetens på detta område.
Försvarsdepartementet ska kunna ta fram utvärderingar åt regeringen i fråga om tillståndet i
insatsorganisationen och grundorganisationens effektivitet. En tjänst som förvaltningschef med
ansvar för att hålla ihop försvarsstyrningen bör inrättas i departementet.
Den omfattande omställningen av försvaret ställer större krav på en samlad styrning av hela

försvarssektorn. Regeringen bör minska detaljstyrningen av försvarsmyndigheterna och istället
inrikta sig på myndigheternas bidrag till förverkligandet av den operativa förmågan hos det nya
insatsförsvaret.
Försvarsmaktens interna styrning är i dag centraliserad och detaljerad. Regeringen bör enligt
utredningen ge Försvarsmakten i uppdrag att anpassa sitt interna planerings- och uppdragssystem
för att effektivisera verksamheten vid Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och förbanden.
Förbanden bör få förhandla själva om hyror med Fortifikationsverket.
Försvarsmaktens s.k. uppdragsstyrning av de övriga försvarsmyndigheterna behålls och utvecklas.
När Försvarsmakten använder myndigheternas tjänster bör Försvarsmakten också vara den som
beställer och betalar dem. Försvarsmakten bör förbättra sin beställarkompetens och tillsammans
med övriga försvarsmyndigheter se över samordningsavtalen och förenkla beställarprocessen.

KONTAKT

Peder Törnvall
Särskild utredare
08-405 43 60
Richard Murray
Utredningssekreterare
08-454 46 89
Ann Lundberg
Utredningssekreterare
08-405 39 44
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Försvarsstyrningsutredningen överlämnas till
försvarsminister Leni Björklund onsdag 2 november
Särskilde utredaren Peder Törnvall överlämnar i morgon Försvarstyrningsutredningens betänkande
till försvarsminister Leni Björklund.
Peder Törnvall kommer att finnas tillgänglig för media under dagen.
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Särskild utredare
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Richard Murray
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Försvarsförvaltningsutredningens betänkande - En effektiv
förvaltning för insatsförsvaret SOU 2005:96
Regeringen beslutade den 22 december 2004 att utreda lednings- och myndighetsorganisationen
inom Försvarsmakten och de totalförsvarsgemensamma myndigheterna, av utredningen benämnt
försvarsförvaltningen. Utredningen har haft till uppgift att lämna förslag till en effektiv och
ändamålsenlig myndighetsorganisation och föreslå kostnadsreduceringar i verksamheterna i
storleksordningen 2 miljarder kronor. Regeringens beslut föregicks av att frågan hade anmälts i
försvarspropositionen 2004 efter förslag i Försvarsberedningens rapport i juni 2004.
Försvarsförvaltningsutredningen (FFU) har i sin kartläggning av området bl.a. kunnat konstatera att
berörda myndigheter 2004 omsatta ca 7 miljarder kronor och hade ca 6 200 anställda, det senare
exklusive underrättelse- och säkerhetstjänsten. Utredningen anser att de inom området verksamma
myndigheterna, med något undantag, har varit relativt opåverkade av senare års ekonomiska och
verksamhetsmässiga reduktioner inom försvaret som helhet. I några fall har myndigheterna uppvisat
en kraftig ekonomisk tillväxt.
Utredningen har jämfört försvarsförvaltningen i Sverige med motsvarande sektorer i de andra
nordiska länderna. Av denna jämförelse framgår att den svenska myndighetsverksamheten på ett
flertal områden är stor. Detta gäller såväl ekonomisk och personell omfattning som
verksamheternas art, ambitionsnivå och grad av diversifiering. Jämförelsen med de nordiska
länderna har utredningen funnit särskilt intressant, bl.a. mot bakgrund av att länderna, med viss
reservation för Finland, har försvarsmakter som till storlek och sammansättning samt ambitioner för
deltagande i internationella fredsfrämjande insatser är likartade.
En övergripande slutsats från utredningens arbete är att de kvantitativa men också kvalitativa
förändringarna som övergången från ett invasions- till insatsförsvar innebär inte fått tillräckligt
genomslag i försvarsförvaltningen. Mot denna bakgrund lämnar utredningen i korthet bl.a. följande
förslag:
- Den centrala ledningen inom Försvarsmakten reduceras ytterligare i jämförelse med den
organisation som infördes 1 juli 2005. Kostnadsreduceringarna bör uppgå till ca 250 miljoner
kronor.
- Försvarsforskningen bör prioriteras i sak och till ambition enligt de riktlinjer som anges i
betänkandet. Styrnings- och finansieringsprinciperna bör avvägas utifrån typ av forskning.
Kostnadsreduceringarna bör uppgå till ca 500 miljoner kronor.
- Underrättelsetjänsten bör utredas vad gäller styrning och organisation m.m.
Kostnadsreduceringarna bör uppgå till ca 100 miljoner kronor.
- Förvaltningen av mark, anläggningar och lokaler bör rationaliseras. Kostnadsreduceringarna bör
uppgå till ca 100 miljoner kronor.
- Formerna för mönstring och inskrivning bör anpassas till det framtida behovet av värnpliktiga i

Försvarsmakten. Kostnadsreduceringarna bör uppgå till ca 100 miljoner kronor.
- Elevvolymerna i den högre officersutbildningen bör reduceras avsevärt. Kostnadsreduceringarna
bör uppgå till ca 160 miljoner kronor.
- En förändrad materiel- och teknikförsörjningsprocess bör införas. Mängden egenutvecklad
materiel bör minska, särpräglade krav undvikas och färdigutvecklad materiel utgöra
förstahandsalternativet vid anskaffning. En förändrad ansvarsfördelning mellan myndigheterna och
industrin föreslås. Materielförvaltningens organisation bör omstruktureras i enlighet med detta.
Kostnadsreduceringarna bör uppgå till ca 900 miljoner kronor.
Utöver ovanstående kostnadsreduceringar ser utredningen ytterligare möjligheter till
rationaliseringar, kostnadsreduceringar och effekthöjande åtgärder bl.a. vad avser Försvarsmaktens
personal samt logistik och stödverksamhet. En särskild avvecklingsorganisation för övertalig
försvarsmateriel och tillhörande förråd bör bildas.
Utredningens förslag kommer att få omfattande personalkonsekvenser. Det är därför nödvändigt att
de instrument som står till buds vid personalminskningar används på ett genomtänkt och effektivt
sätt vid genomförandet av förändringarna. En särskild avvecklare bör utses.
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Peter Lagerblad
Utredare
08-405 19 96
Tobias Steen
Departementssekreterare
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Ämnesråd
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Pressträff med Försvarsförvaltningsutredningen
Särskilde utredaren Peter Lagerblad överlämnar i morgon
Försvarsförvaltningsutredningen till försvarsminister Leni Björklund.
TID OCH PLATS

Tid: tisdag den 1 november kl. 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Peter Lagerblad kommer också att presentera Försvarsförvaltningsutredningen vid en pressträff
tisdag den 1 november kl. 10.00 i Pressrummet, Rosenbad.

Giltig presslegitimation eller motsvarande erfordras.
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Peter Lagerblad
Särskild utredare
08-405 19 96
Tobias Steen
Departementssekreterare
08-405 25 61
Ola Hedin
Ämnesråd
08-405 26 67
Nyckelord: 52357 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsminister Leni Björklund till Saabs utrullning av
första sydafrikanska Gripen
Leni Björklund deltar när det första sydafrikanska Gripen-flygplanet lämnar
produktionslinjen vid Saabs produktionsanläggning i Linköping.
TID OCH PLATS

Tid: fredag 28 oktober kl. 13.00
Plats: Saab i Linköping
I samband med utrullningen träffar Leni Björklund representanter för Sydafrikas
försvarsdepartement och näringsminister Alec Erwin.
I anslutning till ceremonin genomför Saab cirka kl. 13.00 en pressträff.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 52238 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Kommentar från försvarsministern till uppgifter om
"smygbantning" av försvaret: - Sluta med krypskyttet på
Försvarsmakten!
- Jag är fast besluten att genomföra riksdagens beslut från december 2004 om
den försvarspolitiska inriktningen. Det innebär att Försvarsmakten har
regeringens och riksdagens uppdrag att ta fram insatsförband som är
användbara här och nu. Det är ett uppdrag de framgångsrikt arbetar med, trots
krypskyttet från olika håll. Var och en som kan försvarsfrågor förstår att
resursförbanden är en förutsättning för insatsförsvaret, inte något försök till
"smygbantning".
- Varje försvarsmakt i världen har förband med olika beredskapstider. Så fungerar det också i
Sverige. I det svenska försvaret finns det insatsförband som ska kunna sättas in här och nu och
resursförband som är till för att öka uthålligheten och för att kunna förstärka insatsförbanden.
- Idag har insatsförbanden beredskapstider från noll till trehundrasextio dagar. Resursförbanden har
ingen fastställd beredskapstid men kan efter beslut göras insatsberedda. Resursförbanden är alltså
militära förband med personal och materiel och ingår i det militära försvaret. Att resursförbanden
inte har någon fastställd beredskapstid finns det flera skäl till. Det viktigaste är att beredskap är
kostnadsdrivande både vad avser personal och materiel. Eftersom Sveriges säkerhetspolitiska läge
är gynnsamt finns det inga skäl att ha fler insatsförband än nödvändigt för att kunna försvara
Sverige och kunna genomföra internationella fredsinsatser.
- Det är olyckligt att denna pseudodebatt uppstått i ett läge när försvaret genomgår stora
förändringar. Det har stått klart från Försvarsberedningens arbete till riksdagens beslut om den
försvarspolitiska inriktningen att försvaret ska ha förband med olika beredskapstider. Och för den
som läst Försvarsberedningens betänkande eller regeringens propositioner kan det heller inte
komma som någon överraskning, avslutar försvarsministern.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 52208 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-10-20
Försvarsdepartementet

Sveriges individuella partnerskapsprogram IPP för åren

2006-2007 inom ramen för partnerskap för fred
Regeringen har idag godkänt Sveriges individuella partnerskapsprogram (IPP)
för åren 2006-2007, avseende svenskt deltagande i Partnerskap för fred (PFF)
och uppdrar åt följande myndigheter att verka inom i IPP angivna
samarbetsområden:
Rikspolisstyrelsen, Folke Bernadotte Akademien, Försvarsmakten, Försvarets materielverk,
Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Socialstyrelsen, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens strålskyddsinstitut,
Statens kärnkraftsinspektion, Lantmäteriverket, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket,
Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Statens energimyndighet, Verket för näringslivsutveckling, Svenska
kraftnät

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Militärsakkunnig
Björn Nilsö
08-405 25 78
Nyckelord: 51870 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-10-20
Försvarsdepartementet

Årets planeringsanvisningar för Försvarsmakten
Regeringen har idag beslutat om planeringsanvisningar för Försvarsmaktens
budgetunderlag för år 2007. Planeringsanvisningarna avges årligen från
regeringen till Försvarsmakten och är ett av de styrinstrument som regeringen
har.
Försvarsmaktens bidrag till uppfyllandet av Sveriges säkerhetspolitiska mål bygger på dess
huvuduppgift, förmågan att kunna utföra väpnad strid. Försvarsmakten ska utveckla ett modernt,
flexibelt och användbart insatsförsvar med hög tillgänglighet.
Utgångspunkten för årets planeringsanvisningar har varit att fullfölja det försvarspolitiska
inriktningsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 samt budgetpropositionen för 2006.
I planeringsanvisningarna redovisas femton uppgifter, bland annat att Försvarsmakten i
budgetunderlaget för 2007 ska lämna förslag till insatsorganisationens utveckling fram till 2008,
inklusive beredskap för förbanden. Förslaget skall innebära balans mellan organisationens
utformning och beredskap samt övrig verksamhet och de tilldelade ekonomiska resurserna.

Att gemensamt ta fram planeringsanvisningar för Försvarsmakten ingick i
budgetöverenskommelsen mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Militärsakkunnig
Carol Paraniak
08-405 25 93
Ämnesråd
Kaj Persson
08-405 25 12
Nyckelord: 51869 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-10-17
Försvarsdepartementet

Svenska kemskyddsdräkter till Rumänien för hantering av
fågelvirus
Försvarsminister Leni Björklund har idag beslutat att medge finansiering av
Räddningsverkets hjälpsändning till Rumänien, bland annat bestående av
kemiska skyddsdräkter för skydd vid hantering av fåglar med misstänkt
fågelvirus.
- Under stormen Gudrun fick vi hjälp av andra stater med mobila elverk och nu kan vi hjälpa
Rumänien att förbättra säkerheten för dem som ska hantera fåglar som smittats av fågelvirus. Det är
så det europeiska samarbetet kring räddningstjänst ska fungera, säger försvarsminister Leni
Björklund.
- Samarbete mellan stater gör Europa och världen till ett säkrare ställe att bo på, avslutar
försvarsministern.
Den 7 oktober 2005 upptäcktes ett fågelvirus hos inhemska fåglar i byn Ceamurlia de Jos i
Donaudeltat i Rumänien vid Svarta havet. Rumänska myndigheter har bekräftat att fågelviruset är
av typen H5N1. Rumänien vände sig den 14 oktober 2005 till Sverige med en begäran om hjälp,
bland annat i form av skyddsdräkter, i samband med hanteringen av fåglar i landet.
Statens räddningsverk inkom idag med en hemställan till Regeringskansliet om finansiering för en
hjälpinsats i Rumänien, bland annat med kemskyddsdräkter. Utgifterna för detta beräknas till högst
700 000 kronor och beslut om godkännande fattades idag av försvarsministern.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Kristin Hedström
08-405 27 62
Nyckelord: 51723 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-10-17
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Halmstad Garnison 18
oktober
Under heldagsbesöket kommer försvarsministern att besöka
Luftvärnsregementet, Försvarsmaktens Tekniska Skola och Militärhögskolan
FMTS i Halmstad. Hon kommer också att delta i ett seminarium arrangerat av
Partnerskap för ledarskap och lärande (PALL). I PALL ingår bland annat
Halmstad garnison, Halmstads kommun, Polisen, Länsstyrelsen och
Landstinget.
TID OCH PLATS

Kort pressträff tisdag 18 oktober kl. 16.45 vid på FMTS. Samling vid vakten FMTS kl. 1630.
Leni Björklund kommer också att samtala med förtroendevalda värnpliktiga och med det kvinnliga
nätverket för värnpliktiga under besöket.
Presskontakt Försvarsdepartementet på plats:
Markus Planmo, politiskt sakkunnig, 070-55 33 118.
Presskontakt Halmstad Garnison:
Mats Sander, informationschef, 070-675 52 66, 035-266 27 91

KONTAKT

Politiskt sakkunnig
Markus Planmo
08-405 25 31
070-553 31 18
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30

Nyckelord: 51678 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-10-12
Försvarsdepartementet

Leni Björklund till EU:s informella försvarsministermöte i
London 13 oktober
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 13 oktober på EU:s informella
försvarsministermöte i Storbritannien, London, RAF Lyneham.
På mötet kommer situationen på västra Balkan och operation Althea att diskuteras.
Presskontakt på plats: politiskt sakkunnig Susanna Lif, 070-273 06 14.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kansliråd
Catharina Wale Grunditz
08-405 46 05
Nyckelord: 51443 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund håller anförande på
Säkerhetstinget 2005 i Eskilstuna den 11 oktober
Försvarsminister Leni Björklund deltar i Sveriges säkerhetsting 2005 som
arrangeras i Eskilstuna mellan 11-12 oktober. Seminariet har fokus på hur vi
kan öka tryggheten i samhället, i företagen och för individen.
Leni Björklund kommer att hålla ett inledningsanförande om krishantering och säkerheten i
samhället klockan 10.20 i MunktellArenan, Munktellstaden i Eskilstuna.
Leni Björklund kommer att finnas tillgänglig för media direkt efter sitt anförande.
Presskontakt: Mathias Bohman, mobiltelefon 070-682 33 35.

KONTAKT

Mathias Bohman
Politisk sakkunnig
08-405 25 66
070-682 33 35
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Nyckelord: 51340 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-10-03
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund träffade idag Rysslands
försvarsminister Sergej Ivanov
Vid ett möte idag på eftermiddagen samtalade försvarsminister Leni Björklund med sin ryske
motsvarighet Sergej Ivanov. Samtalet handlade bland annat om den gemensamma övningen
Snöflingan, som Sveriges och Rysslands försvarsmakter ska genomföra i januari 2006, om
samarbete i internationell krishantering samt nya hot och utmaningar.
Under samtalet försäkrade också Leni Björklund försvarsminister Ivanov om att kvarlevorna efter
Alexej Matvejev, som rymde från tysk fångenskap under andra världskriget och som hittats i
Sverige, kommer att få en ordentlig begravning.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 50997 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Ryssland 3-5 oktober
Försvarsminister Leni Björklund besöker Moskva den 3-4 oktober och Samara,
en miljonstad cirka 1 000 km sydöst om Moskva, den 5 oktober.

I Moskva kommer Leni Björklund att samtala med Rysslands försvarsminister Sergej Ivanov och
med förste ställföreträdande räddningsminister Jurij Vorobjev.
I Samara kommer Leni Björklund att besöka Rysslands 15:e motoriserade skyttebrigad, ett förband
som utbildas för fredsbevarande operationer.
Presskontakt: Toni Eriksson, mobiltelefon 070-227 92 12.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Jörgen Cederberg
08-405 28 55
Förste ambassadsekreterare
Christina Johannesson
+7 095 937 92 52
Nyckelord: 50733 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Ubåten Gotland får samöva med kanadensiska och
australiska marinen
Regeringen har idag medgivit att Försvarsmakten med en ubåt samövar med
enheter ur den kanadensiska respektive australiensiska försvarsmakten.
I enlighet med regeringsbeslut i oktober 2004 samövar en svensk ubåt, HMS Gotland ur Första
ubåtsflottiljen, med den amerikanska marinen i amerikanska vatten runt San Diego. Samövningen
äger rum under ett års tid och startade vid halvårsskiftet i år. Ett centralt syfte med
övningsverksamheten är att uppnå ökad interoperabilitet i internationella fredsfrämjande insatser
och ge ökade möjligheter till realistiska och krävande övningar.
Kanada och Australien, vars marina enheter har ett rutinmässigt utbyte med amerikanska
hangarfartygs- och stridgrupper, har anmält sitt intresse att delta i de svensk-amerikanska
samövningarna.
Då Kanadas och Australiens marina enheter håller mycket hög internationell klass är det värdefullt
för Försvarsmakten att kunna samöva även med dem.
Samövningarna ska ske inom ramen för nu gällande avtal och ekonomiska ramar för pågående
samövningar mellan en svensk ubåt och den amerikanska marinen.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kansliråd
Martin Bengtsson
08-405 25 03
Nyckelord: 50445 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Räddningsverkets minexperter får på nytt utbilda minröjare
i Somalia
Regeringen har idag medgett att Räddningsverket får genomföra stöd för
humanitär minröjning i Somalia efter en begäran från FN:s Office for Project
Services UNOPS och Development Programme UNDP.
Insatsen innebär att två av Räddningsverkets ammunitionsröjningsexperter utbildar lokal polis i
Awdal, Togdheer och Sanaag. Insatsen finansieras av UNOPS och ska pågå tills längst den 31
december 2005.
Den 25 november 2004 gav regeringen också sitt medgivande till Räddningsverket att genomföra
stöd för humanitär minhantering i Somalia. Den insatsen avslutades i februari 2005 efter att
utbildning av lokal polis i Garowe och Jowhar i humanitär minröjning hade genomförts.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Sofia Karlsson
08-405 25 39
Nyckelord: 49774 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Informationssäkerhetspolitik - organisatoriska
konsekvenser (SOU 2005:71)
InfoSäkutredningen överlämnar idag sitt slutbetänkande till försvarsminister
Leni Björklund.
Det statliga informationssäkerhetsarbetet måste moderniseras. Organiseringen måste stramas upp
och göras mer effektiv för att vi ska kunna möta de hot som är aktuella i dag.
Informationssäkerhetsproblem finns i hela samhället och aktörer utanför staten måste vara en del av
lösningen.
InfoSäkutredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till ändrad organisering av
informationssäkerhetsarbetet. Argumenteringen, som har byggts upp i tidigare betänkanden, leder
fram till att arbetet behöver renodlas. Utredningen ser ett behov av en uppdelning i administrativa
och tekniska aspekter av arbetet. I linje med det föreslås Krisberedskapsmyndigheten (KBM) få
ansvar för policy och administrativ informationssäkerhet och den föreslagna nya myndigheten
Institutet för signalunderrättelsetjänst och teknisk informationssäkerhet (IST) få ansvar för de
tekniska aspekterna. IST föreslås i huvudsak bygga på kompetens som i dag finns på Försvarets
radioanstalt (FRA). Även andra myndigheter berörs i olika stor utsträckning av förslaget.
Utredningen har tidigare kunnat konstatera att informationssäkerhet är en angelägenhet för hela
samhället. Det finns ett stort intresse från näringslivets sida att samverka med offentlig sektor för
bättre informationssäkerhet.
- Det är naturligtvis ett intresse som stat och kommuner måste förvalta väl, säger utredare Anders
Svärd.
Utredningens förslag bygger på en höjd ambitionsnivå för samhällets informationssäkerhet och
förslagen medför i vissa fall ökade kostnader. En god informationssäkerhet är nödvändig för tillväxt
och utveckling nationellt och för att Sverige skall kunna påverka informationssäkerhetsutvecklingen
inom EU och internationellt.

KONTAKT

Anders Svärd
Särskild utredare
08-405 41 72
Josefin Grennert
Utredningssekreterare
08-405 38 51
Nyckelord: 49622 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Eva Hjortendal-Hellman ny chef för Enheten för civila
försvaret

Regeringen har idag beslutat anställa kanslirådet Eva Hjortendal-Hellman som
departementsråd från och med den 1 oktober. Hon kommer att placeras som
chef för Enheten för civila försvaret i Försvarsdepartementet.
Eva Hjortendal-Hellman har tidigare arbetat i Utbildnings- och Finansdepartementen, har
erfarenheter från kommunal förvaltning och kommer närmast från en tjänst som ambassadråd vid
Svenska ambassaden i Luxemburg.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Personalchef
Karin Hjalmarsson
08-405 24 72
Nyckelord: 49277 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-09-08
Försvarsdepartementet

Uppdrag till Räddningsverket att ta fram förslag hur
mobiltelefoner kan användas för att varna och informera
allmänheten vid olyckor och kriser
Regeringen har idag beslutat att Räddningsverket ska lämna förslag hur
mobiltelefoner kan användas för att i samband med olyckor och kriser varna
och informera allmänheten, både nationellt och internationellt.
- Bristen på information under pågående kriser är något som många katastrofdrabbade talar om
efteråt. Att inte veta vad som händer och om hjälp är på väg är faktorer som innebär ytterligare
påfrestningar för drabbade och deras anhöriga, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Mobiltelefonen är en bra informationskanal för att snabbt kunna varna allmänheten vid allvarliga
olyckor och för korrekt information vid krislägen. Både under flodvågskatastrofen och under Sharm
el Sheik-bombningarna kunde Regeringskansliet nå svenska mobiltelefoninnehavare med
sms-meddelanden, men den här informationskanalen måste få mer reguljär struktur och det sker
också en snabb teknikutveckling på mobilområdet. Räddningsverket är mycket lämpat för det här
uppdraget, avslutar försvarsminister Leni Björklund.
Räddningsverkets redovisning ska innehålla förslag på system och metoder, tidplan för
genomförande samt kostnader. Uppdraget ska ske i samråd med Post- och telestyrelsen och
Krisberedskapsmyndigheten och redovisas till Försvarsdepartementet senast den 1 december 2005.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Ämnessakkunnig
Thord Eriksson
08-405 25 64
Nyckelord: 49218 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Katastrofstöd från Räddningsverket till USA
Regeringen har idag vid ett extra regeringssammanträde beslutat uppdra åt Räddningsverket att i
samverkan med berörda myndigheter vidta åtgärder för att bistå USA i hjälparbetet efter orkanen
Katrina och, om det från amerikansk sida uttrycks en önskan om svenska resursförstärkningar,
lämna sådant stöd.
- Om USA vill ha katastrofhjälp och vi kan bistå dem, så gör vi det. Och rapporterna från USA talar
om många dödsoffer, stora hjälpbehov och stor förstörelse. I första hand kan det vara vattenreningsoch kommunikationsutrustning som Sverige kan bidra med, säger försvars- och
räddningstjänstminister Leni Björklund.
- Beslutet förenklar för Räddningsverket att agera snabbt om det kommer in en förfrågan från USA,
avslutar Leni Björklund.

KONTAKT

Toni Eriksson
Departementssekreterare
Kristin Hedström
08-405 27 62
Nyckelord: 48977 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Försvarsministern besöker storskaliga räddningsövningen
Barents Rescue

Försvarsminister Leni Björklund kommer på plats i Nordnorge att följa övningen Barents Rescue
måndag-tisdag 5-6 september.
Barents Rescue är en storskalig fältövning i Finnmark i Nordnorge den 1 - 9 september 2005, där
operativa myndigheter med ansvar för räddningstjänst, polis, sjukvård, försvar, kustbevakning med
mera från Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Storbritannien och Sverige deltar med
personal och utrustning. Förutom operativa svenska myndigheter som Räddningsverket,
Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Luftfartsverket, Rikspolisstyrelsen med flera deltar även
Regeringskansliet i larmövningsdelen.
Ytterligare information om Barents Rescue 2005 finns på övningens norska hemsida.
Presskontakt Barents Rescue: +47 78 49 25 49 eller pic@barentsrescue.no.
Det var vid Barentsrådets 10-årsjubileum i Kirkenes i januari 2003, som statsministrarna från
Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland och Sverige, under ordförandeskap av Göran Persson,
beslöt att genomföra en storskalig räddningsövning 2005 för att öva samverkan mellan
Barentsregionens myndigheter och andra aktörer i hantering av stora olyckor och katastrofer.
Barents Rescue 2005 är en uppföljning av Barents Rescue 2001, som arrangerades av Sverige i
Boden i september 2001.
Svensk presskontakt på plats är politiskt sakkunnig Mathias Bohman,
070-682 33 35.

KONTAKT

Toni Eriksson
Ämnessakkunnig
Lennart Johansson
08-405 24 25
Presskontakt på plats
Politiskt sakkunnig
Mathias Bohman
070-682 33 35
Nyckelord: 48976 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-09-01
Försvarsdepartementet

Förordnande av ordförande och ledamöter i Rådet för stöd
och samordning efter flodvågskatastrofen
Regeringen har idag beslutat förordna följande personer till ledamöter i Rådet för stöd och
samordning från och med 1 september till och med den 31 december 2006:
Kerstin Wigzell, ordförande
Inga-Lill Askersjö, Skatteverket
Therese Mattsson, Rikspolisstyrelsen
Mats Ekdahl, Styrelsen för psykologiskt försvar
Johanna Enberg, Krisberedskapsmyndigheten

Lars Hellgren, Socialstyrelsen
Kjell Larsson, Räddningsverket
Stig Orustfjord, Försäkringskassan
Anita Sundin, Sveriges Kommuner och Landsting
Regeringen beslutade den 30 juni överföra verksamheten vid Nationella rådet för samordning och
stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien till Styrelsen för psykologiskt försvar
från och med den 1 september 2005. Rådet upphör därmed att vara en statlig kommitté och blir i
stället en organisatorisk enhet inom Styrelsen för psykologiskt försvar. Överföringen innebär inga
egentliga förändringar, begränsningar eller utökningar av Rådets verksamhet utan är en
administrativ åtgärd för att ge en fastare form för en verksamhet som kommer att ske under
ytterligare en tid.

KONTAKT

Toni Eriksson
Departementssekreterare
Åke Lindblad
08-405 27 28
Nyckelord: 48877 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Fortsatt miljösamarbete mellan Sveriges och USA:s
försvarsmakter
Regeringen har i dag beslutat att bemyndiga Försvarsmakten att ingå ett nytt samarbetsavtal på
miljöområdet med det amerikanska försvaret.
År 1995 träffades ett tioårigt försvarsmiljöavtal mellan Försvarsmakten och det amerikanska
försvaret. Det gällde bland annat informationsutbyte och frågor om miljöteknik och forskning inom
områdena miljöutbildning, minskning av miljöpåverkan, åtgärder mot buller, sanering av förorenad
mark och miljöhänsyn i materielanskaffningen. Det nya avtalet är avsett vara en förlängning på
ytterligare tio år av avtalet från 1995.
Genom avtalet har projekt genomförts om destruktion av ammunition, miljövänliga explosivämnen,
miljöhänsyn i materielanskaffningen och distansutbildning på miljöområdet. Projekten har fått stor
betydelse för försvarsmiljöarbetet i Sverige och internationellt. I projektet om miljöhänsyn i
materielanskaffningen har en handbok utarbetats och en internationell konferens hållits. Handboken
har varit mycket efterfrågad, bland andra av de baltiska staterna. Projektet om distansutbildning har
haft stor betydelse för miljöutbildningen vid utbildningscentrumet i Nemencine i Litauen.
Miljösamarbetsavtalet har också varit en modell för ett liknande avtal mellan Försvarsmakten och
den ryska försvarsmakten 2001.

KONTAKT

Toni Eriksson

Johan Appelberg
Ämnesråd
08-405 26 09
Nyckelord: 48865 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet
Utrikesdepartementet

Sverige bidrar till EU:s insats i Aceh
Regeringen beslöt idag att bidra med stöd till EU: s insats i Aceh-provinsen i
Indonesien. Sverige kommer som enda land att bistå med logistik till EU: s
personal i området.
Den 15 augusti väntas fredsavtalet mellan Indonesiens regering och ledningen för GAM-rörelsen
skrivas under i Helsingfors. Fredsavtalet innebär en historisk överenskommelse och en lösning på
den mångåriga konflikten i Aceh-provinsen. EU har tillfrågats av indonesiska regeringen och GAM
om att övervaka avtalet. EU: s observatörsinsats kommer att vara en civil insats som ska ha till
uppgift att övervaka att fredsavtalet genomförs.
Regeringen beslöt idag att bidra med det logistiska stödet till EU: s insats och att anslå upp till 40
miljoner kronor till detta från Sida. Det är Räddningsverket som kommer att genomföra insatsen
med inledningsvis ca 8 personer. De ska bland annat se till att EU:s observatörer har tillgång till
kontor, transporter, telekommunikationer och IT. Räddningsverket står berett att avresa till Aceh på
onsdag denna vecka. Det svenska stödet möjliggör för EU: s personal att snabbt komma på plats för
att kunna övervaka avtalet, som träder i kraft den 15 augusti.
- Fredsavtalet innebär en unik möjlighet till varaktig fred i Aceh-provinsen och EU: s observatörer
fyller en viktig funktion i övervakningen av det, säger biståndsminister Carin Jämtin.
- Tidigare i sommar anslog regeringen 150 miljoner kronor till återuppbyggnaden efter
flodvågskatastrofen i Indonesien. Det svenska bidraget till EU:s insats är ytterligare en del av det
långsiktiga stöd för fred och utveckling som vi ger till regionen, säger Jämtin.
- Räddningsverkets internationella katastrof- och biståndsinsatser har ett mycket gott internationellt
anseende och är en efterfrågad samarbetspartner. Till följd av flodvågskatastrofen finns till exempel
Räddningsverket på plats i Indonesien och Sri Lanka för att stödja FN:s hjälparbete, säger
försvarsminister Leni Björklund.
- Räddningsverket får nu i uppgift är att stödja EU:s arbete med att övervaka fredsavtalet i
Indonesien. Att Räddningsverket tilldelas detta uppdrag är ytterligare ett bevis på Sveriges goda
kompetens på logistikområdet, säger Björklund.
----Fakta om EU:s insats
* Den 17 juli 2005 enades indonesiska regeringen och ledningen för GAM om ett fredsavtal.
* Efter flodvågskatastrofen fanns politisk vilja till en förnyad dialog mellan parterna.
* Parterna har vänt sig till EU med begäran om övervakning av avtalet, något EU sagt ja till.
* EU planerar att övervaka implementeringen genomförandet av avtalet under en period på sex
månader.

* EU:s insats kommer att vara civil och bestå av ca 200 observatörer.

KONTAKT

Nina Blomberg
Politiskt sakkunnig,
Utrikesdepartementet
08-405 19 81
Maria Weimer
Enheten för europeisk säkerhetspolitik, UD
08-405 54 18
0732-437773
Markus Planmo
Politiskt sakkunnig
Försvarsdepartementet
08-405 25 31
070-55 33 118
Nyckelord: 48079 Försvar, skydd och säkerhet Utrikespolitik och internationellt samarbete Leni Björklund
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Statsrådsberedningen

Sommarfika med regeringen 14 juli
TID OCH PLATS

Plats: Utrikesdepartementet, Gustaf Adolfs torg 1
Tid: Samling kl. 10.50. Medtag presslegitimation!
Under sommaren bjuder sommarregeringarna intresserade journalister på förmiddagsfika varje
torsdag. Torsdagen den 14 juli medverkar utrikesminister Laila Freivalds, vård- och
äldreomsorgsminister Ylva Johansson, förskole- och ungdomsminister Lena Hallengren,
försvarsminister Leni Björklund och kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg.

KONTAKT

Eva Rosengren
Pressekreterare
070-657 08 95
Matz Larsson, Fi
Pressekreterare
070-681 37 02
Toni Eriksson, Fö
Pressekreterare
070-227 92 12

Kerem Yazgan, U
T.f. pressekreterare
08-405 29 99
070-289 29 99
Ingemar Olsson, S
Pressekreterare
08-405 33 72
070-302 08 22
Lars Georgsson
Pressekreterare, UD
08-405 57 39
070-677 36 86
Nyckelord: 47606 Arbete och jämställdhet Lena Hallengren
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Försvarsdepartementet

Lettlands försvarsminister besöker Sverige
Lettlands försvarsminister Einar Repse besöker Sverige den 15 juni och kommer att ha bilaterala
överläggningar med försvarsminister Leni Björklund. Under besöket kommer försvarsminister
Repse också att besöka Patria Helicopters AB och SWEDINT och Livgardet i Kungsängen.
Fototillfälle på Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, kl. 15.00. Kontaktperson för fototillfället är
pressassistent Ann Jabe.

KONTAKT

Ann Jabe
Pressassistent
Telefon 08-405 10 00
Toni Eriksson
Zuzanna Litwicka
Departementssekreterare
08-405 20 88
070-308 36 83
Nyckelord: 46421 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-06-02
Försvarsdepartementet

Uppdrag till FMV att skapa 100 jobb i Östersund

Regeringen har idag beslutat uppdra åt Försvarets materielverk att, utifrån
myndighetens uppgifter, skapa cirka 100 årsarbetstillfällen i Östersund.
Uppdraget ska genomföras på det mest kostnadseffektiva sättet och vara slutfört
senast den 30 juni 2007.
Beslutet är ett led i regeringens arbete med att genomföra lokaliseringar av statliga verksamheter till
de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av förändringarna inom Försvarsmaktens
grundorganisation, det vill säga Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland.
En utgångspunkt för uppdraget ska vara att de årsarbetstillfällen som skapas huvudsakligen ska vara
knutna till arbetsuppgifter som för närvarande utförs i Stockholms län. Svaga eller på annat sätt
utsatta regioner ska inte påverkas annat än marginellt vid skapandet av årsarbetstillfällena i
Östersund.
Uppdraget ska delredovisas till Försvarsdepartementet senast den 1 november 2005 och den 1
november 2006.

KONTAKT

Toni Eriksson
Nyckelord: 45744 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Försvarsattaché i Washington
Regeringen har idag beslutat att generalmajor Bo Waldemarsson placeras som försvarsattaché vid
Sveriges beskickning i Washington från och med den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2008.

KONTAKT

Toni Eriksson
Nyckelord: 45743 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Rationaliseringar inom försvaret
Regeringen har idag beslutat proposition 2004/05:160 Avveckling av
militärdistriktsorganisationen samt gett Försvarsmakten i uppdrag att se över
samverkansformer med mera.

Förslaget till Riksdagen är att militärdistriktsstaberna läggs ned och att samverkansformerna mellan
Försvarsmakten och samhället i övrigt - till exempel samverkan mellan Hemvärnet respektive
kommuner och länsstyrelser - får nya och mer ändamålsenliga former. Militärdistriktsgruppernas
antal och lokalisering ändras inte. Förslagen är ett fullföljande av det som aviserats bland annat i
propositionen Vårt framtida försvar.
- Försvarets organisation ska anpassas till det framtida försvaret. Mellanledet militärdistrikten tas
bort. Då blir det mer pengar till utbildning, materiel och internationella insatser och mindre till
administration, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Samtidigt ska samverkan mellan försvaret och samhället i övrigt fungera lika bra eller bättre än
tidigare. Försvarets stöd till kommuner och länsstyrelser kan se olika ut i olika delar av landet och
formerna för samverkan och utveckling ska vara anpassad efter de regionala förutsättningarna.
Därför får Försvarsmakten uppdraget att se över hur samverkansformerna ska utvecklas, avslutar
försvarsministern.
Militärdistriktsorganisationen föreslås upphöra från 31 december 2005 och åtgärden beräknas
innebära besparingar på i storleksordningen 70 miljoner kronor från 2007.

KONTAKT

Toni Eriksson
Departementssekreterare
Mattias Broman
08-405 22 94
Nyckelord: 45730 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Ny specialattaché till EU-representationen i Bryssel
Regeringen har idag beslutat att departementssekreteraren i
Försvarsdepartementet Silva Toikka förordnas som specialattaché vid Sveriges
ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel fr.o.m. den 1
september 2005 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2008
KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Silva Toikka
08-405 26 36

Nyckelord: 45190 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Milstolpe på väg mot snabbinsatsstyrkan Nordic Battle
Group
Försvarsminister Leni Björklund undertecknade idag en överenskommelse om
att Sverige ska leda en gemensam nordisk snabbinsatsstyrka inom EU:s ram.
Hon gjorde det tillsammans med försvarsministrarna från Finland, Norge och
Estland i samband med ett försvarsministermöte i Bryssel.
- Det finns en gemensam politisk vilja bland EU:s medlemsländer att bidra till fred och säkerhet.
Samarbetet ger också små länder möjlighet att vara med och bygga upp verktyg för krishantering,
säger försvarsministern.
- En snabbinsatsstyrka kan snabbt vara på plats i konflikthärdar och bidra till att skapa stabilitet,
men den kan inte klara allt. För att skapa demokrati, fred och välstånd efter krig och konflikter
behövs också stöd av annat slag än det snabbinsatsstyrkor kan erbjuda. Bistånd är minst lika viktigt
som soldater för att förhindra krig, avslutar försvarsministern.
Snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group är en av de snabbinsatsstyrkor som EU sätter upp inom
ramen för Headline Goal 2010. Sverige är så kallad framework nation för Nordic Battle Group och
står för huvuddelen av de cirka 1 500 personerna i snabbinsatsstyrkan som ska stå i beredskap under
första halvåret 2008.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kansliråd
Peter Göthe
08-405 25 07
Nyckelord: 44971 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Leni Björklund till i EU:s försvarsministermöte i Bryssel 23
maj
Försvarsminister Leni Björklund deltar under måndagen 23 maj i möte med

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) i
försvarsministerkonstellation samt i styrelsemöte för Europeiska Försvarsbyrån
(EDA).
I samband med försvarsministermötet kommer försvarsministrarna för Sverige, Norge, Finland och
Estland att underteckna en överenskommelse om den gemensamma snabbinsatsstyrkan Nordic
Battle Group.
Undertecknandet av överenskommelsen om den gemensamma snabbinsatsstyrkan kommer att ske
vid en ceremoni och pressträff måndag 23 maj kl. 14.30 i rådsbyggnaden Justus Lipsus, Salle
Europa. Kontaktperson är pressrådet Anders J Ericson, +32 475 245 660.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
GAERC
Catharina Wale Grunditz
Departementssekreterare
08-405 46 05
Nordic Battle Group
Peter Göthe
Kansliråd
08-405 25 07
Nyckelord: 44925 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Uppdrag till Räddningsverket inför ökad risk för
skogsbränder efter stormen
Regeringen har idag uppdragit åt Statens räddningsverk att vidta åtgärder som
stödjer arbetet med att förebygga och förbättra förmågan att hantera
skogsbränder som kan komma att inträffa i sommar, i de områden som
drabbades av stormen i januari 2005.
- Denna och nästa sommar är risken för skogsbränder hög i de områden där stormen Gudrun drog
fram. Skogen kommer att vara full av omkullfallna träd och snustorra grenar. Vi ska vara så
förberedda vi kan vara för att kunna släcka bränder och för att, i värsta fall, kunna evakuera, säger
försvarsminister Leni Björklund.
Åtgärder ska också vidtas som underlättar mottagandet av hjälp, till exempel flygplan för
skogsbrandbekämpning, genom räddningstjänstmekanismen inom EU och från länder utanför EU.

Räddningsverket ska under perioden 25 maj - 30 oktober hålla Försvarsdepartementet kontinuerligt
informerat om läget.
Räddningsverket ska också senast den 7 november till Försvarsdepartementet redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits av berörda myndigheter, kommunala räddningstjänster, markägare och
verksamhetsutövare samt föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller att förebygga och
minska konsekvenserna av skogsbränder inför nästa sommar, sommaren 2006.
Räddningsverket ska i arbetet samverka med Försvarsmakten, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Per Brandtell
08-405 20 88
Nyckelord: 44732 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Försvarsdepartementet

Svenska förband och militära förmågor anmälda till
Partnerskap för fred
Regeringen har idag beslutat om partnerskapsmål inom ramen för Partnerskap
för fred. Beslutet är del i en återkommande process och är en uppdatering av
tidigare beslut från 1998, 2000 och 2002.
Sedan 1995 deltar Sverige i den planerings- och översynsprocess (PARP) som bedrivs inom
Partnerskap för fred (PFF). Deltagandet i PARP syftar till att utveckla svenska militära förband och
förmågor som, tillsammans med andra länders trupp, kan stå till tjänst vid internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser.
Enkelt uttryckt handlar regeringens beslut om vilka förband och vilka militära förmågor som
Sverige anmäler till PFF:s styrkeregister. Om Sverige slutligen ska ställa militära förband till
förfogande för internationella insatser eller ej avgörs alltid i Sverige och av Sveriges regering eller
Riksdag.
Alla anmälda förband och förmågor ryms inom befintliga budgetramar.
De nya eller förändrade mål som regeringen idag antagit och anmält till PARP är:
- En luftburen skvadron från 1 januari 2008. Förbandet är preliminärt tänkt att ingå i den nordiska
snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group.
- Ett specialförband från 1 januari 2006.
- Ett flygförband JAS 39 Gripen med basenhet.

- Snabbinsatsförmåga. Målet ska fungera som ett certifierings- och valideringsverktyg för att bidra
till utvecklingen av Nordic Battle Group.
- Materielidentifieringsystem. Svensk materiel anpassas till internationella system.
Förband och förmågor som anmälts till andra styrkeregister, men som nu också anmälts till PARP
är:
- En jägarpluton från 1 januari 2005.
- Ett NBC-skyddsförband från 1 januari 2006.
- En ram till en logistikbataljon.
- En artillerilokaliseringsradargrupp.
- Ett stabskompani.
Förbanden och enheterna ska normalt ha 30 dagars beredskap och huvuddelen av förbanden och
enheterna ska ha sex månaders uthållighet. Ledningsresursen, samt personal för civil-militär
samverkan, ska ha ett års uthållighet medan mekaniserade infanteribataljoner och
ingenjörkompaniet med ammunitions- och minröjningsförmåga ska ha mer än ett års uthållighet.
Förbanden och enheterna skall kunna sättas in för nya uppgift efter tolv månaders reorganisation.
Se också Faktapromemoria 2003/04:FPM 118 för ytterligare information.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Militär sakkunnig
Björn Nilsö
08-405 25 78
Nyckelord: 44705 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Pressbriefing på Försvarsdepartementet om Nordic Battle
Group fredag 20 maj kl. 13 - 15
Sverige har en lång tradition att delta i internationella fredsoperationer. Inom
ramen för Europeiska Unionens försvars- och säkerhetssamarbetet ESFP ska ett
antal snabbinsatsstyrkor sättas upp. Sverige är så kallad framework nation för
en av dessa snabbinsatsstyrkor: Nordic Battle Group. Det är en multinationell
snabbinsatsstyrka bestående av trupp från Sverige, Finland, Norge och Estland
som ska stå i beredskap första halvåret 2008.
Ett Memorandum of Understanding mellan de samarbetande länderna är planerat att undertecknas i
samband med EU:s försvarsministermöte den 23 maj.
Försvarsdepartementet inbjuder intresserade från media till en pressbriefing om Nordic Battle
Group fredag den 20 maj kl. 13.00 - senast 15.00 på Försvarsdepartementet, Stockholm,

Jakobsgatan 9.
Medverkande vid pressbriefingen kommer att vara:
Departementsråd Johan Raeder, Chef SI, 08-405 25 46,
Departementsråd Dan Ohlsson, Chef MIL, 08-405 25 95,
samt handläggare.
Anmälan görs till Dennis Abrahamsson, 08-405 25 30, dennis.abrahamsson@defence.ministry.se,
senast torsdag 19 maj kl. 13.00. Presslegitimation ska kunna uppvisas.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementsråd, SI
Johan Raeder
08-405 25 46
Departementsråd, MIL
Dan Ohlsson
08-405 25 95
Nyckelord: 44528 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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InfoSäkutredningen (Fö 2002:06)

"Säker information - förslag till
informationssäkerhetspolitik"
InfoSäkutredningen lämnar idag sitt delbetänkande "Säker information förslag
till informationssäkerhetspolitik" (SOU 2005:42) till statsrådet Leni Björklund.
Informationstekniken utvecklas i ett rasande tempo. Men trots vårt idag närmast totala beroende,
ägnas alltför lite uppmärksamhet åt de säkerhetsrisker tekniken medför. Ingen går säker och det
bristande säkerhetstänkandet genomsyrar hela samhället. Medvetenhet om riskerna och en
utvecklad informationssäkerhet är viktiga förutsättningar för välfärd och tillväxt. Det konstaterar
Anders Svärd som är särskild utredare i frågan.
-Det är dags att vi vaknar och inser att medvetenheten om säkerhetsriskerna vid användandet av IT
måste höjas. Utvecklingen är beroende av att vi kan hantera tekniken och följa nödvändiga
säkerhetsrutiner, säger Anders Svärd.
Fler och fler blir allt mer beroende av modern informationsteknik. Datorer med
bredbandsuppkoppling i hemmen blir allt vanligare. Deklarera via Internet, att dygnet runt hämta
fakta och skicka skrivelser till myndigheter, liksom att göra sina bankärenden när det passar, är
exempel på den enskildes verklighet idag. Därmed blir också alltfler exponerade för de risker och

hot som är sammankopplade med tekniken - en teknik som utvecklas explosionsartat. Beroendet av
information kommer att driva utvecklingen vidare, både i hemmen och inom privat och offentlig
verksamhet. Samtidigt konstaterar utredningen att samhället generellt har för dåliga kunskaper om
säkerhet för att över huvud taget kunna ställa rimliga krav vid köp av datorer, relaterad teknik och
tjänster.
Många av de samhällsviktiga infrastruktursystemen i vårt samhälle är idag fjärrstyrda. För att detta
skall vara möjligt krävs att el-, tele- och datasystem fungerar. De tre systemen är dessutom
beroende av varandra för att över huvud taget fungera var för sig.
Även företagsvärlden blir alltmer beroende av fungerande och säker informationsförmedling.
Internet utgör i det sammanhanget en strategisk förutsättning. Inte minst för företag med
verksamhet i många länder lever med detta faktum.
Utredningens förslag i korthet är:
· Säkerhetsmedvetande på informationssäkerhetsområdet, anpassat till respektive ålders behov och
förutsättningar, måste byggas in i skolans undervisning i såväl grund- som gymnasieskolan.
· Lärarutbildningarna måste utvecklas så att kunskap om, och förståelse för, IT-utvecklingen i
samhället blir obligatorisk.
· Informationssäkerhet bör utgöra en baskunskap för många yrkesgrupper och en betydande del av
utbildningsbehovet måste tillgodoses inom högskolans ram. Utredningen förordar att det införs
frivilliga, men rekommenderade kurser, i informationssäkerhet på 3 5 poäng. Det gäller bland annat
i utbildningarna till civilingenjör, civilekonom, jurist och samhällsvetare, samt motsvarande i
efterutbildningen av läkare.
· Det behöver skapas kvalificerade utbildningar för blivande chefer i informationssäkerhet på
magisternivå (mastersnivå) efter akademisk examen.
· Kompetensen inom IT-relaterad kriminalteknisk (IT-forensisk) verksamhet måste förstärkas.
· Staten bör ta ansvar för ett utökat samarbete med företag, kommuner och landsting i
informationssäkerhetsfrågor. Alla berörs och ingen sitter ensam på alla lösningar på dessa frågor.
· Staten måste ha en kvalificerad teknisk kompetens för att kunna förebygga och förhindra
nationella kriser med IT-inslag, liksom för att kunna testa säkerheten i verksamheter av stor
betydelse för rikets säkerhet eller för samhällets funktionsförmåga.
· Regler för informationssäkerhetsarbetet inom statlig sektor måste utvecklas.
· Informationssäkerheten är till stor del marknadsdriven. Marknaden har därför ett stort ansvar för
utvecklingen av tillförlitliga säkerhetslösningar.
· Underrättelse- och säkerhetstjänsterna måste förstärkas och bättre rutiner för delgivning skapas.
· Utredningen föreslår en nationell strategi för Informationssäkerhetsområdet. Utredningen föreslår
också att Informationssäkerhetspolitik blir ett eget sektorsövergripande verksamhetsområde. Detta
skulle öka möjligheterna att hänga med i utvecklingen.

KONTAKT

Anders Svärd
Särskild utredare
08-405 41 72
Josefin Grennert
Sekreterare
08-405 38 51

Nyckelord: 44385 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Leni Björklund till nordiskt försvarsministermöte i Finland
10-11 maj
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 10-11 maj i det nordiska
försvarsministermötet i Joensuu, Finland.
De nordiska försvarsministrarna träffas regelbundet. På dagordningen står bland annat diskussioner
om försvarets utveckling i de nordiska länderna, samarbetet inom Nordcaps, Nordic Battle Group
och nordiska initiativet på västra Balkan.
Försvarsministermötet sker tisdag 10 maj och onsdagen 11 maj deltar försvarsministrarna vid ett
seminarium om den internationella krishanteringens framtid.
Presskonferens 10 maj cirka kl. 16.00, Hotell Kimmel, Joensuu.
Kontakt för presskonferensen är Thomas Sund, Försvarsministeriet Finland, GSM +358 50 461
8683, thomas.sund@fonet.fi

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementssekreterare
Zuzanna Litwicka
08-405 20 88
Nyckelord: 44025 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-29
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Washington och New
York 2 4 maj
Försvarsminister Leni Björklund besöker Washington den 2 3 maj och New
York den 4 maj.
I Washington kommer Leni Björklund att besöka Pentagon för samtal med försvarsminister Donald

Rumsfeld samt besöka Department of Homeland Security för samtal med departementschefen
Michael Chertoff.
I New York kommer Leni Björklund, delvis tillsammans med utrikesminister Laila Freivalds, att
besöka FN-byggnaden och föra samtal med FN:s generalsekreterare Kofi Annan, chefen för FN:s
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Jan Egeland, chefen för FN:s Department for
Political Affairs Kieran Pendergast samt chefen för FN:s Department for Peace Keeping Operations
Jean-Marie Guéhenno.
Presskontakt: Toni Eriksson, mobiltelefon 070-227 92 12.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 43647 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-28
Försvarsdepartementet

Skogsbrandflyg införs för drabbade områden
Räddningsverket har idag fått regeringens uppdrag att använda två miljoner
kronor till skogsbrandsbevakning med flyg under perioden april till oktober i år.
Bevakning ska ske i de områden som drabbades av stormen Gudrun i januari i
år.
- När den stormfällda skogen ligger som den ligger är det inte lätt att ge sig in med
räddningspersonal för att släcka bränder. Det är därför den måste upptäckas i tid, säger
försvarsminister Leni Björklund.
Stormen i södra Sverige i januari 2005 medförde stora problem för samhället. Den stormfällda
skogen kan leda till särskilda risker vid bränder. Eftersom den ökade risken bland annat skapas i
samband med transporter och avverkning ligger ansvaret för att möta denna risk i första hand hos
den enskilde skogsägaren eller verksamhetsutövaren. Regeringen vill mot bakgrund av den
exceptionella situationen, med uppenbart ökad risk för skogsbränder, säkerställa att
skogsbrandsbevakning genom flyg kan genomföras i det drabbade området.
- Det är en exceptionell situation som stormen har gett. Om ris och virke skulle brinna och
skogsbränder starta är det en mycket allvarligare situation än vid normala skogsbränder, säger
försvarsminister Leni Björklund.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30

Toni Eriksson
Per Brandtell
Departementssekreterare
08-405 25 80
Nyckelord: 43584 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-28
Försvarsdepartementet

Generaldirektör för FMV respektive nationell
försvarsmaterieldirektör
Regeringen har idag beslutat utse förvaltningschefen i Regeringskansliet
Gunnar Holmgren till generaldirektör för FMV, Försvarets materielverk, från
och med den 9 maj och längst till den 8 maj 2011. Därmed återgår t.f. GD
Jan-Olof Lind till befattningen som överdirektör i FMV och fortsätter att
representera Sverige i det internationella försvarsmaterielsamarbetet som
nationell försvarsmaterieldirektör, så kallad National Armaments Director
(NAD).
- Försvarsomställningen kommer att ställa nya krav på myndigheten FMV. Tiden när det svenska
försvaret kunde beställa långa serier försvarsmateriel och Sverige helt självständigt kunde utveckla
komplicerade vapensystem är förbi. Nu måste försvarsmaterielutvecklingen ske i samarbete med
andra länder, säger försvarsminister Leni Björklund.
- Det nya svenska försvaret kräver ett förändrat FMV. Därför är jag väldigt glad både över att
Gunnar Holmgren ställt sig till förfogande för att leda FMV och över att Jan-Olof Lind fortsätter
som överdirektör och ska representera Sverige som nationell försvarsmaterieldirektör, avslutar Leni
Björklund.
Gunnar Holmgren, ek. lic. och fil. kand., är för närvarande förvaltningschef för Regeringskansliet.
Han har tidigare varit VD för Sveriges Försäkringsförbund, GD för Statens oljelager, innehaft
chefsbefattningar i Finansdepartementet samt lett och medverkat i en rad statliga utredningar.
Överdirektör Jan-Olof Lind, fil.kand., utnämndes till överdirektör i FMV den 1 april 2003, är t.f.
GD sedan den 1 mars 2004 och har innehaft ledande befattningar i Försvars- och
Finansdepartementen.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Departementsråd
Karin Hjalmarsson

08-405 24 72
070-571 40 21
Nyckelord: 43538 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-28
Försvarsdepartementet

Utnämning/ befattningsplacering
Regeringen har 2005-04-28 beslutat att:
· Översten Sverker Ulvings placering som specialattaché vid Sveriges ständiga representation vid
Förenta Nationerna förlängs fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 31 mars 2006.
· Översten Staffan Olesen placeras som specialattaché vid Sveriges ständiga representation vid
Förenta Nationerna fr.o.m. den 1 januari 2006 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2009.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 43513 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-26
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker Fortifikationsverket
Onsdagen den 27 april besöker försvarsminister Leni Björklund
Fortifikationsverket i Eskilstuna.
Syftet med besöket är att diskutera aktuella frågor och få information om Fortifikationsverkets
utveckling och effektiviseringsarbete.
Massmedia inbjuds till en pressträff klockan 14.00 med Leni Björklund och Fortifikationsverkets
generaldirektör Sören Häggroth.
Plats: Filmsalen, bv i Fortet på Kungsgatan 43 i Eskilstuna.

KONTAKT

Markus Planmo

Politisk sakkunnig
08-405 25 31
070-553 31 18
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Eva Hetting
Informationsdirektör
Fortifikationsverket
016-15 40 00
070-226 33 82
Nyckelord: 43404 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-04-25
Försvarsdepartementet

Leni Björklund överlämnar första Gripen till Tjeckien 26
april
Försvarsminister Leni Björklund kommer tisdag den 26 april vid en
överlämningsceremoni på Caslavs flygbas i Tjeckien att överlämna de första
JAS Gripen till det tjeckiska flygvapnet.
Tjeckiens försvarsminister kommer att delta vid ceremonin.
Presskontakt FMV: Ulf Lindström, 070-982 63 96
KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 43346 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-04-21
Försvarsdepartementet

Samordning av FMLOG:s framtida ekonomi- och
lönekontor till Boden

Regeringen har idag, genom ändring i regleringsbrevet till Försvarsmakten,
beslutat koncentrera Försvarsmaktens logistiks (FMLOG:s) framtida löne- och
ekonomikontor till Boden.
Idag finns FMLOG:s löne- och ekonomikontor i Karlkrona, Karlsborg, Visby, Stockholm och i
Boden. Försvarsomställningen innebär att försvarets administration också måste minska.
Dagens beslut innebär en rationalisering av verksamheten, som görs möjlig i och med införandet av
nytt ekonomisystem, genom samordning av verksamheten till ett kontor. De övriga lönekontoren
avvecklas successivt fram till 2008. Försvarsmakten kommer att fatta beslut om hur avvecklingen
av de resterande kontoren ska ske.
- Arbetsmarknadsläget i Boden är mycket kärvt och kommunen kommer att förlora ytterligare
arbetstillfällen genom försvarsomställningen. Samtidigt finns det goda förutsättningar att driva den
framtida samordnade verksamheten vid Försvarsmaktens ekonomi- och lönekontor där. Det är en
samlad bedömning som gjort att regeringen beslutat att lönekontoret bör förläggas till Boden, säger
försvarsminister Leni Björklund.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Johan Appelberg
Ämnesråd
08-405 26 09
Nyckelord: 43083 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-04-21
Försvarsdepartementet

Uppdrag till Räddningsverket att bistå FN i Indonesien
Regeringen har idag beslutat uppdra åt Statens räddningsverk att fortsätta sitt
stöd till FN-organ i Indonesien efter jordbävningen den 28 mars.
Efter flodvågskatastrofen har Räddningsverket bidragit med personal och materiella resurser vid
katastrofinsatserna i Indonesien, Sri Lanka och Thailand. Regeringen uppdrog den 10 februari 2005
åt Räddningsverket att stödja FN-organ verksamma i Sri Lanka och Indonesien. Räddningsverket
har bland annat organiserat FN:s basläger i Meulaboh och erbjudit kost, logi och hälsovård för upp
till 160 hjälparbetare. Lägret har bidragit till en starkt förbättrad samordning av FN:s hjälparbete.
När en ny jordbävning, som uppmättes till 8,7 på Richter-skalan, inträffade i Indiska oceanen den
28 mars 2005 hade Räddningsverket beredskap på plats i Indonesien. Jordbävningen inträffade vid
Sumatras kust och orsakade dödsfall och omfattande skador på Nias- och Simelueöarna.
Räddningsverkets personal i Indonesien började stödja FN-organens hjälpverksamhet på Nias den 6
april. I en skrivelse efterfrågar FN nu att Räddningsverkets läger för hjälparbetare delvis förflyttas

till Nias och att lägret i Meulaboh förstärks med mer utrustning och personal.
Dagens regeringsbeslut är svaret på FN:s förfrågan.
Räddningsverket ska fortlöpande informera Försvarsdepartementet om säkerhetssituationen och
andra faktorer som är av vikt för det fortsatta stödets genomförande. Uppdraget gäller längst till och
med 31 december 2005.
Presskontakt på Räddningsverket är presschef Mats Oscarsson, telefon 054-13 51 03 och
mobiltelefon 070-321 88 73.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kristin Hedström
Departementssekreterare
08-405 27 62
Nyckelord: 43064 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-04-21
Försvarsdepartementet

Utnämning/befattningsplacering
Regeringen har 2005-04-21 beslutat att:
· överstelöjtnanten Stephan Persson-Thyrling placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning
i Tel Aviv fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2008
· kommendören Bengt Jarvid ska fortsatt vara placerad som försvarsattaché vid Sveriges
beskickning i Singapore fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2007
· översten Ulf Persson ska fortsatt vara placerad som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i
Riga fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2006

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 43060 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-07
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Afghanistan 10 - 12
april
Försvarsminister Leni Björklund kommer att besöka de svenska förband som
deltar i ISAF (International Security Assistance Force, Nato-ledd fredsstyrka
under FN-mandat) och träffa representanter på plats i Afghanistan för Svenska
Afghanistankommittén och Rädda Barnen.
Försvarsministern kommer också under besöket att träffa Afghanistans president Hamid Karzai,
utrikesminister Abdullah och försvarsminister Abdul Rahim Wardak i Kabul.
Presskontakt på plats är politisk sakkunnige Markus Planmo, mobiltelefon 070-553 31 18.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Markus Planmo
Politisk sakkunnig
08-405 25 31
070-553 31 18
Nyckelord: 42180 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-07
Försvarsdepartementet

Räddningsverket får förlängt uppdrag efter
flodvågskatastrofen i Phuket
Regeringen har idag beslutat ge Statens räddningsverk förlängt uppdrag i
Phuket.
Räddningsverket har haft personal på plats i Thailand sedan den 28 december. Uppgifterna är bland
andra att, under Generalkonsulatet, medverka vid transporterna hem av omkomna efter
flodvågskatastrofen och samordna de insatser som svenska myndigheter och organisationer gör för
att stödja anhöriga.
Räddningsverkets nuvarande uppdrag löper ut den 14 april och verket har begärt förlängning med
ytterligare en månad med en beredskap för ytterligare två veckor. Regeringens beslut innebär

förlängning till 15 juni.
Presskontakt på Räddningsverket är presschef Mats Oscarsson, telefon 054-13 51 03 och
mobiltelefon 070-321 88 73.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Kristin Hedström
Departementssekreterare
08-405 27 62
Nyckelord: 42161 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-04-04
Försvarsdepartementet

Leni Björklund till Bosnien-Hercegovina, Kosovo och
Slovenien 4 - 8 april
I Bosnien-Hercegovina 4 - 6 april kommer Leni Björklund bland annat att träffa svenska EB01,
cirka 70 personer, som ingår i den EU-ledda fredsstyrkan Althea i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.
Försvarsministern kommer också att möta Bosnien-Hercegovinas försvarsminister Nikola
Radovanovic.
I Kosovo 6 - 7 april besöker försvarsministern bland annat den svenska kontingenten, cirka 330
personer, i Pristina, KFOR (Nato) och UNMIK (FN).
I Slovenien 7 - 8 april kommer Leni Björklund att ha bilateralt möte med Sloveniens
försvarsminister Karl Victor Erjavec. Under besöket kommer försvarsministern också att träffa
president Janez Drnovsek och utrikesminister Dimitrij Rupel.
Presskontakt är planeringschef Pernilla Baralt, mobiltelefon 070-316 08 77.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Pernilla Baralt
Nyckelord: 41741 EU Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-03-31
Försvarsdepartementet

Nya i styrelserna för FMV, FOI och FHS
Regeringen har idag utsett nya styrelser i Försvarets materielverk (FMV),
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS).
Förordnandena gäller fr.o.m. den 1 april 2005 tills vidare, dock längst t.o.m.
den 31 mars 2006.
Försvarets materielverk
Ny i styrelsen är VD Lotta Stalin.
Regeringen har förordnat Jan Carling till ordförande.
Totalförsvarets forskningsinstitut
Nya i styrelsen är VD Hans Hentzell, direktör Eva Lindencrona och teknisk direktör Johan Norén.
Regeringen har utsett professor Kerstin Fredga till ordförande t.o.m. den 31 augusti 2005.
Försvarshögskolan
Nya i styrelsen är generallöjtnant Göran Gunnarsson och f.d. överdirektör Bo Riddarström.
Regeringen har utsett Gunnar Svedberg till ordförande.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 41603 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-03-24
Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund till Köpenhamn 29 mars
TID OCH PLATS

Tid: Tisdag 29 mars kl. 12.00 14.00.
Plats: Residentet, St. Annæ Plads 15, Köpenhamn.
Tisdag 29 mars håller försvarsminister Leni Björklund ett lunchanförande i Köpenhamn på temat

"Svenskt försvar i omvandling - Framtiden för Sveriges deltagande i internationella insatser".
Danmarks försvarsminister Sören Gade kommer att delta under anförandet.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 41455 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-23
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet

129 miljoner kronor avsätts för att köpa läkemedel mot
fågelinfluensa
Regeringen har idag beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att upphandla
antivirala läkemedel för beredskapslagring. Bakgrunden är den nationella
handlingsplan för beredskap mot pandemisk influensa som Socialstyrelsen
presenterade den 15 februari 2005. Kostnaden för detta inköp uppgår till 129
miljoner kronor och tillskjuts av Krisberedskapsmyndigheten.
I Socialstyrelsens handlingsplan föreslogs bland annat att nationell beredskapslagring av antivirala
läkemedel bör genomföras.
- Det är viktigt att vi har hög beredskap inför en eventuell global influensapandemi.
Beredskapslagring av antivirala läkemedel är en viktig del i det arbetet, säger folkhälso- och
socialtjänstminister Morgan Johansson.
- Det här är ett exempel på de åtgärder regeringen vidtar för att möta det bredare hot som samhället
idag står inför, säger försvarsminister Leni Björklund.
Utbrottet av fågelinfluensa i Sydostasien har lett till att behovet av en väl fungerande beredskap för
pandemisk spridning av influensa kommit att uppmärksammas världen över. Antivirala läkemedel
kan användas mot virusinfektioner innan det finns färdigt virusvaccin. Antivirala läkemedel
skyddar, förebygger och mildrar sjukdomsförloppet. Inköpen av antivirala läkemedel syftar till att
stärka samhällets beredskap om en helt ny influensavariant med förmåga till snabb global spridning
bland människor skulle uppkomma.

KONTAKT

Toni Eriksson
Kicki Mäler

Stefan Karlsson
Kansliråd
08-405 33 58
Nyckelord: 41318 Försvar, skydd och säkerhet Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-03-23
Försvarsdepartementet

Överskottsmateriel till kommuner och Kustbevakning
Regeringen har idag beslutat att ge Försvarsmakten möjlighet att, under vissa
förutsättningar, ge bort överskottsmateriel till kommuner. Förutsättningarna är
att materielen bara får användas för uppgifter som kommunerna är skyldiga att
utföra enligt lag eller annan författning och som inte är utsatta för konkurrens.
Möjligheten gäller inte krigsmateriel.
Regeringen har i dag också uppdragit åt Försvarsmakten att i samråd med Kustbevakningen
genomföra en inventering av materiel som inte längre kommer att användas i Försvarsmaktens
verksamhet men som skulle kunna användas av Kustbevakningen. Inventeringsuppdraget skall
redovisas senast den 1 mars 2006.
- De nya reglerna underlättar för kommunala räddningstjänster att i framtiden kunna få försvarets
sandsäckar, fordon, elverk och annan materiel. Inventeringen av överskottsmateriel för
Kustbevakningen innebär att Försvarsmaktens överskottsresurser tas till vara, säger försvarsminister
Leni Björklund.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Överskottsmateriel till kommuner:
Departementssekreterare
Henrik Ohlin
08-405 27 26
Inventering till Kustbevakningen:
Departementssekreterare
Anders Hermansson
08-405 39 51
Nyckelord: 41309 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-23

Försvarsdepartementet

Mats Ekdahl får fortsatt förordnande som generaldirektör
Regeringen har idag beslutat att Mats Ekdahl får fortsatt förordnande som
generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar. Förordnandet gäller fram
till och med den 31 mars 2011.
KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 41288 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-03-17
Försvarsdepartementet

Leni Björklund till EU:s informella försvarsministermöte i
Luxemburg 18 mars
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 18 mars på EU:s informella
försvarsministermöte i Luxemburg.
TID OCH PLATS

Fototillfälle kl. 14.45, konferenscentret, Kiem (Luxemburg-Kirchberg).
Pressträff med försvarsminister Leni Björklund kl. 18.00, konferenscentret, Kiem
(Luxemburg-Kirchberg).
Presskontakt på plats är planeringschef Pernilla Baralt.
På mötet kommer blanda annat att diskuteras: situationen på västra Balkan och operation Althea,
militära kapacitetsfrågor och snabbinsatsstyrkor, ESFP och kampen mot terrorism, naturkatastrofen
i Sydostasien, informationspolicy avseende ESFP, ESFP:s roll i Afrika samt kopplingen mellan
säkerhet och utvecklingsarbete.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson

Pernilla Baralt
Planeringschef
070-316 08 77
Nyckelord: 40777 EU Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-03-17
Försvarsdepartementet

Ändring av beslut om placering av chef för operativa
insatsledningen
Regeringen har idag beslutat att den nuvarande befattningshavarens placering
som chef för operativa insatsledningen (OPIL) i Försvarsmaktens högkvarter
upphör.
KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 40724 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-10
Försvarsdepartementet

Räddningsverket stöder FN i Indonesien och Sri Lanka
Regeringen har idag beslutat att Räddningsverket under 2005 får fortsätta att
stödja FN-organ vid insatser relaterade till flodvågskatastrofen. Stöd får lämnas
i Indonesien och Sri Lanka under förutsättning att det finns extern finansiering
av insatserna.
Den 26 december 2004 inträffade en av vår tids största naturkatastrofer. Effekterna var enorma och
påverkar fortfarande många hundra tusen människor. Räddningsverket har bidragit med personal
och materiel till de initiala katastrofinsatserna som FN koordinerade, och är fortfarande kvar och
ger logistiskt stöd till FN i Indonesien och Sri Lanka. I dialog med FN och Sida har det blivit
mycket tydligt att behovet av humanitära insatser efter flodvågskatastrofen kommer att finnas kvar
under lång tid framöver.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Mikael Wolfbrandt
Departementssekreterare
08 - 405 37 74
Nyckelord: 40284 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-10
Försvarsdepartementet

RÄTTELSE!Tjeckiens försvarsminister besöker Sverige
OBS! Hedersbetygelser och fototillfälle sker vid Haga Slott
Tjeckiens försvarsminister Karel Kühnl gör ett officiellt besök i Sverige 10-11 mars på inbjudan av
försvarsminister Leni Björklund.
Under fredagen kommer de båda försvarsministrarna att ha bilaterala överläggningar på Skaraborgs
flygflottilj, F7. På agendan står utvecklingen av Europeiska unionens krishanteringsförmåga,
särskilt snabbinsatsförmåga och civil-militär samverkan. Dessutom kommer reformeringen av de
båda ländernas försvarsmakter och Gripen-programmet att diskuteras.
Försvarsminister Karel Kühnl kommer under torsdagen att träffa försvarsutskottets ordförande Eskil
Erlandsson och försvarsutskottets vice ordförande Tone Tingsgård samt också besöka
Försvarsmaktens högkvarter och träffa överbefälhavare Håkan Syrén.
Media är välkomna enligt följande:
Torsdag 10 mars
Hedersbetygelser, Haga slott klockan 18.00. Fototillfälle.
Fredag 11 mars
Pressförevisning och pressträff på Skaraborgs flygflottilj, F7, Såtenäs.
Samling vid besöksmottagningen utanför flottiljvakten klockan 11.15.
För praktiska detaljer och vägbeskrivning kontakta gärna informationschef Håkan Brandt,
Skaraborgs flygflottilj, 070 - 887 00 12.
Välkomna!

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson

Nyckelord: 40256 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-09
Försvarsdepartementet

Tjeckiens försvarsminister besöker Sverige
Tjeckiens försvarsminister Karel Kühnl gör ett officiellt besök i Sverige 10-11
mars på inbjudan av försvarsminister Leni Björklund.
Under fredagen kommer de båda försvarsministrarna att ha bilaterala överläggningar på Skaraborgs
flygflottilj, F7. På agendan står utvecklingen av Europeiska unionens krishanteringsförmåga,
särskilt snabbinsatsförmåga och civil-militär samverkan. Dessutom kommer reformeringen av de
båda ländernas försvarsmakter och Gripen-programmet att diskuteras.
Försvarsminister Karel Kühnl kommer under torsdagen att träffa försvarsutskottets ordförande Eskil
Erlandsson och försvarsutskottets vice ordförande Tone Tingsgård samt också besöka
Försvarsmaktens högkvarter och träffa överbefälhavare Håkan Syrén.
Media är välkomna enligt följande:
Torsdag 10 mars
Hedersbetygelser, Karlbergs slott klockan 18.00. Fototillfälle.
Fredag 11 mars
Pressförevisning och pressträff på Skaraborgs flygflottilj, F7, Såtenäs.
Samling vid besöksmottagningen utanför flottiljvakten klockan 11.15.
För praktiska detaljer och vägbeskrivning kontakta gärna informationschef Håkan Brandt,
Skaraborgs flygflottilj, 070 - 887 00 12.
Välkomna!

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 40237 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-07
Försvarsdepartementet

Toni Eriksson pressekreterare hos Leni Björklund

Toni Eriksson börjar måndag den 7 mars som pressekreterare åt försvarsminister Leni Björklund.
Han kommer närmast från Prime PR där han varit seniorkonsult och från EAPR Security Forum
2005.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Toni Eriksson
Nyckelord: 40077 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-03
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker övningen Battle Griffin i Norge
Försvarsminister Leni Björklund kommer fredag 4 mars att besöka den norska
militärövningen Battle Griffin. Både Nato-länder och medlemmar i Partnerskap
för Fred är inbjudna att delta i övningen. Sammantaget deltar 15 olika länder,
däribland Sverige. Övningen syftar till att utveckla förmågan att delta i
fredsfrämjande insatser under vinterförhållanden.
Leni Björklund kommer att besöka ett antal övningsmoment på olika platser i Nordnorge.
Sverige deltar i övningen med:
· Mekaniserat skyttekompani stridsfordon 90 ur I5
· Del av underrättelsebataljon ur K3 och S1
· Militärpolis ur Livgardet
· Transportförband ur T2
· Flygvapnets snabbinsatsförband Swafrap JAS 39
Gripen ur F17
· Jägarenhet ur arméns jägarbataljon, Arvidsjaur
· Stabsofficerare
Totalt antal svenska deltagare är ca 700.

KONTAKT

Markus Planmo
T.f. pressekreterare
08-405 25 31
070-553 31 18
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30

Nyckelord: 39936 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-03-03
Försvarsdepartementet

Utnämning/befattningsplacering
Regeringen har 2005-03-03 beslutat att:
· översten Bengt Nylander placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Helsingfors
fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2008
· översten Tommy Bengtsson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Berlin fr.o.m.
den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2008
· kommendören Bo Rask placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i London, med
sidoackreditering i Dublin fr.o.m. den
1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2008

KONTAKT

Markus Planmo
T.f. pressekreterare
08-405 25 31
070-553 31 18
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Nyckelord: 39910 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-03-01
Försvarsdepartementet

Leni Björklund möter hemkommen Liberiastyrka
Försvarsminister Leni Björklund besöker onsdagen den 2 mars Livgardet i
Kungsängen där hon kommer att träffa den svenska FN-styrkan LA 02 som
återvänt till Sverige efter fredsfrämjande insats i Liberia. Leni Björklund
kommer bland annat att samtala med soldater och befäl om erfarenheterna från
Liberia. Hon kommer även att besöka en internationell stabsutbildning för
Lottor som just nu genomförs vid SWEDINT på Livgardet.
TID OCH PLATS

Pressträff sker klockan 14.45 i anslutning till filmsalen på Livgardet i Kungsängen.
Medtag presslegitimation.
Sedan mars 2004 deltar Sverige i FN:s fredsfrämjande insats i Liberia.
Sveriges bidrag är ett mekaniserat skyttekompani om ca 230 personer
Den 16 februari fattade Riksdagen beslut om att förlänga den svenska insatsen med 12 månader.
FN-missionen i Liberia är en nydanande insats där man genom ett brett mandat kan ta ett
helhetsgrepp över säkerhet, utveckling och återuppbyggnad av landet. Detta tillsammans med FN:s
behov av robusta styrkebidrag till insatserna i Afrika, och den möjlighet som finns till en lösning på
konflikten i Liberia är avgörande skäl till att Sverige beslutat att prioritera en militär insats i Liberia.
- Sverige gör en viktig insats för fred och utveckling i Liberia. Jag är mycket stolt över våra
truppers insatser i Liberia. De har fått mycket goda vitsord och är högt uppskattade både av FN
liksom av lokalbefolkningen. Vi ska komma ihåg att man dessutom ofta tvingats agera under svåra
förhållanden, säger Leni Björklund i en kommentar.

KONTAKT

Markus Planmo
T.f. pressekreterare
Försvarsdepartementet
08-405 25 31
070-553 31 18
För information om Lottornas utbildning på SWEDINT
Annika af Trolle
Vik. informationschef
Lottorna
08-666 10 93
0733-666 346
För information om den svenska Liberiastyrkan
Adam Folcker
Pressinformatör
LA 02, OPIL
070-51 88 559
018-28 24 23
Anmäl deltagande till
Philip Simon
Presskontakt
Livgardet
08-584 518 20
070-552 96 89
Nyckelord: 39714 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-02-22
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker Lund
Försvarsminister Leni Björklund besöker imorgon onsdag Lund. Under besöket
kommer Leni Björklund att besöka Räddningsverkets centrum för risk- och
säkerhetsutbildning i Revinge, Lunds universitet och på kvällen hålla ett
anförande på Akademiska föreningen.
TID OCH PLATS

Pressträff med försvarsministern.
Tid: 16.45
Plats: Mässen, våning 5, AF-borgen, Lund
Övrigt: Presslegitimation erfordras.
Under förmiddagen kommer Leni Björklund att besöka Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i
Revinge. Där kommer Leni Björklund att få en presentation av centrumet, samtala med studenter
och kursdeltagare samt få information om kopplingen mellan forskning och praktik, särskilt
samverkan med Lunds universitet.
Under eftermiddagen besöks Lunds universitet. Besöket fokuserar på brandteknik och tillhörande
utbildningar samt Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering.
Med början klockan 18 deltar Leni Björklund i en informations- och diskussionskväll på AF-borgen
i Lund. Kvällen arrangeras av Akademiska föreningen, Lunds akademiska officerssällskap och
Allmänna försvarsföreningen i Skåne län.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Magnus Edin
T.f. pressekreterare
Nyckelord: 39318 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-02-17
Försvarsdepartementet

Regeringen följer upp orkanen i södra Sverige
Regeringen har idag gett flera myndigheter i uppdrag att inom sitt
verksamhetsområde redovisa erfarenheterna av krishanteringsarbetet i samband
med orkanen som drabbade södra Sverige i januari 2005.
Krisberedskapsmyndigheten ska sammanställa och analysera underlaget samt
redovisa uppdraget i en rapport till regeringen den 1 september 2005.
- Orkanen har ställt stora krav på krishanteringsförmågan för flera kommuner, myndigheter och

andra aktörer och det är angeläget att följa upp erfarenheterna säger försvarsminister Leni
Björklund i en kommentar.
- Dagens uppdrag ska ge en bild av om det förekommit problem när det gäller ansvarsfördelning
och samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Men också om hur informationshanteringen
fungerat och om det funnits några flaskhalsar som begränsat möjligheterna att vidta åtgärder för att
minska konsekvenserna av orkanen fortsätter Leni Björklund.
De myndigheter som idag fått i uppdrag att redovisa erfarenheterna av krishanteringsarbetet inom
sitt verksamhetsområde är: Krisberedskapsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten,
Statens räddningsverk, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Statens energimyndighet samt
länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och
Västra Götalands län.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Magnus Edin
T.f. pressekreterare
Nyckelord: 39119 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-02-17
Försvarsdepartementet

Militär verksamhet i Arvidsjaur
Riksdagen beslutade i december 2004 att Norrlands dragonregemente (K 4) i
Arvidsjaur skulle läggas ned. Riksdagen beslutade samtidigt att det ska
utvecklas ett centrum för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö för att
säkra en civil utveckling och en militär närvaro i Arvidsjaur.
Regeringen har idag beslutat om ändring av Försvarsmaktens regleringsbrev i enlighet med det
betänkande i försvarsutskottet som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet stod bakom i
december 2004. Beslutet innebär att det i Arvidsjaur skapas en försvarsmaktsgemensam resurs för
utbildning och övning som kräver eller gynnas av subarktisk miljö. Verksamheten i Arvidsjaur
kommer att bedrivas som ett detachement under I19 i Boden. Försvarsmakten ska i Arvidsjaur ha
den ledning, administration och utbildningskompetens som behövs för svensk militär utbildningsoch övningsverksamhet i det subarktiska området, och för utländsk verksamhet av den typ som
redan bedrivs i området. Det innebär också att utbildningen av jägarsoldater fortsätter i Arvidsjaur.
Dagens beslut betyder att bland annat följande verksamhet ska finnas i Arvidsjaur.
- Ledning, administration, samordning och utbildningskompetens inklusive den del av den s.k.
Utvecklingsenhet Vinter vid I 19 i Boden som behövs för verksamheten för internationella och
nationella militära enheters utbildnings- och övningsverksamhet i det subarktiska området, samt
- I 19:s utbildning och utveckling av jägarsoldater.

Verksamheten ska kunna bedrivas i Arvidsjaur senast den 1 april 2005.
Regeringen återkommer till det internationella centrumet för civil test- och provverksamhet i ett
senare beslut.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Magnus Edin
T.f. pressekreterare
Nyckelord: 39116 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-02-17
Försvarsdepartementet

Insatsteam för akuta nödsituationer i utlandet
Regeringen har i dag gett Statens räddningsverk i uppdrag att i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer förbereda för att kunna lämna stöd vid
katastrof i utlandet som berör många människor med hemvist i Sverige.
Utrikesminister Laila Freivalds och försvarsminister Leni Björklund skrev i en artikel den 14
januari att Räddningsverkets förmåga ytterligare behöver stärkas genom att bygga upp insatsteam
som snabbt kan agera med väl utbildad och tränad personal, tydlig ledningsstruktur och bra
material. Dessa team ska i första hand stå beredda att ge stöd och hjälp till svenskar som utomlands
befinner sig i en katastrof. De ska också kunna användas för katastrofbistånd. Samma dag
anmodades Räddningsverket att senast den 10 januari redovisa ett förslag i den här riktningen till
Regeringskansliet.
Den 9 februari redovisade Räddningsverket hur myndigheten kan bygga upp en stärkt förmåga.
Räddningsverket föreslår bland annat att man, i samverkan med berörda myndigheter och
organisationer, får i uppdrag att under 2005, inom ramen för verkets nuvarande internationella
beredskap och gällande villkor, göra särskilda förberedelser för att med kort varsel kunna stödja
utrikesdepartementets konsulära enhet. Detta får Räddningsverket nu i uppdrag.
- Det här är ett steg för att samhället blir bättre rustat att nå ut med den hjälp som behövs i
krissituationer säger försvarsminister Leni Björklund.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Magnus Edin
T.f. pressekreterare

Nyckelord: 39115 Försvar, skydd och säkerhet Laila Freivalds
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2005-02-14
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker Luleå och Vidsel
Försvarsminister Leni Björklund besöker imorgon Luleå och provplats Vidsel. I
Luleå kommer Leni Björklund träffa representanter för kommuner och
länsstyrelsen och diskutera hur den militära test- och övningsverksamheten i
Norrbotten kan utvecklas.
TID OCH PLATS

Inbjudan till pressträff.
Media inbjuds att träffa försvarsminister Leni Björklund.
Tid: 15 februari kl. 14.50
Plats: provplats Vidsel
Kontaktperson för vägbeskrivning och övriga praktiska frågor:
Jan Johansson 0929 37 114.
Bland annat kommer den fortsatta hanteringen av utredningen Snö, mörker och kyla att diskuteras.
På provplats Vidsel kommer Leni Björklund bland annat att bli informerad om den internationella
testverksamhet som bedrivs där av Försvarets materielverk.
Vid besöket kommer Leni Björklund att träffa landshövding Per-Ola Eriksson och kommunalråden
i Arvidsjaur, Boden, Luleå och Älvsbyn, samt chefen för Norrbottens flygflottilj och chefen för
provplats Vidsel. Dessutom kommer Leni Björklund att träffa spansk personal som just nu använder
Vidsel för militär övningsverksamhet.

KONTAKT

Magnus Edin
t.f. Pressekreterare
08 - 405 25 66
070 - 22 00 953
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08 - 405 25 30
Markus Planmo
Politiskt sakkunnig
08 - 405 25 31
070 - 55 33 118
Nyckelord: 38888 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-02-10
Försvarsdepartementet

Leni Björklund till Thailand
Försvarsminister Leni Björklund besöker Thailand den 11-13 februari.
Leni Björklund kommer under besöket främst att träffa svensk personal i
Thailand, bland annat Räddningsverkets och Försvarsmaktens personal i
Phuket. Dessutom kommer Leni Björklund att besöka och få en orientering om
arbetet i katastrofområdet, till exempel Wat Yan Yao och Khao Lak.
TID OCH PLATS

En pressbriefing med försvarsminister Leni Björklund hålls på Pearl Village Hotel, Phuket,
lördagen den 12 februari kl. 1745. Samling i receptionen.
Under besöket i Bangkok kommer Leni Björklund också att träffa sin thailändske kollega för att
framföra ett tack till den thailändska försvarsmakten för deras arbete med att söka efter och ta hand
om omkomna svenskar efter flodvågskatastrofen.
I den svenska delegationen medföljer också Kerstin Wigzell, ordförande för Rådet för stöd och
samordning efter flodvågskatastrofen.
Program
Fredag 11 februari
Möte med Thailands försvarsminister.
Information om organisation och rutiner, Generalkonsulatet i Phuket.
Lördag 12 februari
Möte med thailändska marinen.
Orientering och besök i katastrofområdet.

KONTAKT

Magnus Edin
t.f. Pressekreterare
08-405 25 66
070-220 09 53
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Göran Lindmark
Informationschef
Rådet för stöd och samordning
08-440 14 08
070-584 96 80

Kicki Asplund
Bitr. informationschef
Rådet för stöd och samordning
08-440 14 11
070-399 23 38
Nyckelord: 38663 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-02-08
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker Gotland
Försvarsminister Leni Björklund besöker Gotland och Visby onsdagen den 9
februari.
TID OCH PLATS

Pressträff med Leni Björklund klockan 14.30.
Plats: Klosterplan 2, Kommunens ledningskontor.
Leni Björklund kommer bland annat att besöka GOTSAM, träffa landshövding Marianne
Samuelsson och representanter för kommunledningen.
På eftermiddagen träffar Leni Björklund representanter för P18 och de fackliga organisationerna
med anledning av att stora delar av den militära verksamheten på Gotland avvecklas.

KONTAKT

Markus Planmo
Politisk sakkunnig
08-405 25 31
070-553 31 18
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Nyckelord: 38553 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-02-03
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet

Svenska officerare till Sudan

Regeringen har idag beslutat att bidra med sex stabsofficerare till FN:s
snabbinsatsstyrka SHIRBRIG i södra Sudan och en stabsofficer till Afrikanska
Unionens (AU) fredsfrämjande insats i Darfur.
Afrikanska Unionen
AU övervakar sedan i maj 2004 vapenvilan mellan den sudanesiska regeringen och de två
rebellgrupperna i Darfur. Den 20 oktober fattade AU:s freds- och säkerhetsråd beslut om en
utökning av den nuvarande observatörsinsatsen. Missionen kommer att omfatta 3,320 personer,
varav 450 observatörer och 815 civilpoliser. Sverige bidrar sedan tidigare med en observatör till
AU:s mission i Darfur och har lämnat finansiellt stöd om 5,7 miljoner kronor till AU och till de
politiska fredsförhandlingarna.
Regeringen har idag beslutat att bidra med en svensk stabsofficer till Afrikanska Unionens insats i
Darfur. Beslutet har fattats efter förfrågan från AU och utgör en del av ett koordinerat EU-bidrag till
AU:s ansträngningar för att skapa fred och säkerhet i regionen. Sverige ger därmed ytterligare ett
bidrag för att stärka den internationella närvaron i Sudan.
UN Mission in Sudan
Inbördeskriget mellan den sudanska regeringen och rebellrörelsen SPLM (Sudanese Peoples
Liberation Movement) avslutades den 9 januari 2005, då ett fredsavtal undertecknades. Striderna
som har pågått sedan 1983 har kostat mer än 2 miljoner döda och mer än 4 miljoner flyktingar inom
och utom landet.
FN har sedan länge förberett en insats efter ett fredsavtal i södra Sudan. UN Mission in Sudan
(UNMISUD) kommer att bestå av militära observatörer, skydds- och stödtrupp samt poliser och
annan civil personal om sammanlagt närmare 11 000 personer. FN:s säkerhetsråd kommer sannolikt
att anta en resolution om UNMISUD under februari.
Under 2004 togs många viktiga steg i fredsprocessen för södra Sudan och SHIRBRIG, en
snabbinsatsstyrka till stöd för FN, aktiverades av FN för att planera en insats. SHIRBRIG:s roll är
att under inledningsfasen av FN:s insats i södra Sudan utgöra ledningen för den militära insatsen.
Regeringen har idag beslutat att Sverige ska bidra till insatsen med 6 stabsofficerare under 6
månader.

KONTAKT

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
Telefon 08-405 25 30
Paula Burrau
Pressekreterare
Jesper Liedholm
Redaktör
Telefon 08-405 16 08
Mobiltelefon 0708-88 35 11
Nyckelord: 38282 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-01-21
Försvarsdepartementet

Ungerska försvarsministern besöker Linköping
Ungerns försvarsminister Ferenc Juhász besöker Sverige den 24 och 25 januari.
Anledningen till besöket är att dels träffa sin svenska kollega försvarsminister
Leni Björklund och dels att delta när det första ungerska Gripen planet lämnar
produktionslinjen, en s.k. roll-out.
På förmiddagen den 25 januari träffas de båda försvarsministrarna för bilaterala överläggningar.
Därefter genomförs en s.k. roll-out ceremoni med början klockan 11.00.
Efter ceremonin, som beräknas sluta klockan 13.00, genomförs en presskonferens i anslutning till
flygplanet.

KONTAKT

Paula Burrau
Pressekreterare
08-405 25 15
070-590 87 38
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Nyckelord: 37710 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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2005-01-21
Försvarsdepartementet

Transport av försvarsmateriel på M/S Estonia
Utredningen om transport av försvarsmateriel på M/S Estonia (Fö 2004:06) har
i dag redovisat sitt uppdrag för regeringen.
Genom beslut den 3 december 2004 lämnade regeringen ett uppdrag åt hovrättspresidenten Johan
Hirschfeldt. Uppdraget bestod i att klarlägga huruvida Försvarsmakten eller Försvarets materielverk
transporterat försvarsmateriel ombord på M/S Estonia under september månad 1994. Om uppgifter
kommer fram att sådana transporter ägt rum skall Hirschfeldt också redovisa om materielen varit av
explosiv beskaffenhet.
Utredningens svar på frågorna är att Försvarsmakten den 14 och den 20 september 1994 har
transporterat försvarsmateriel på M/S Estonia. Den transporterade försvarsmaterielen har inte varit
av explosiv beskaffenhet. Utredningen har i sitt arbete inte funnit några uppgifter som ger anledning
att anta att Försvarsmakten vid något annat tillfälle under september månad 1994 transporterat
försvarsmateriel på M/S Estonia. Inga uppgifter har framkommit som tyder på att Försvarets
materielverk vid något tillfälle under september månad 1994 har transporterat försvarsmateriel på
M/S Estonia.
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2005-01-19
Försvarsdepartementet

Inbjudan till pressträff 21 januari
Hovrättspresident Johan Hirschfeldt presenterar fredagen den 21 januari sitt
uppdrag att kartlägga om Försvarsmakten eller Försvaret materielverk
transporterat försvarsmateriel ombord på M/S Estonia under september månad
1994.
Välkomna!
TID OCH PLATS

Plats: Försvarsdepartementet Jakobsgatan 9
Tid: 21 januari kl. 14.00.

KONTAKT

Paula Burrau
Pressekreterare
08-405 25 15
070-590 87 38
Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
Nyckelord: 37354 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2005-01-14
Försvarsdepartementet

Leni Björklund deltar i Folk och försvars Rikskonferens i
Sälen den 17-18 januari

Försvarsminister Leni Björklund deltar i Folk och försvars Rikskonferens i
Sälen den 17-18 januari.
Måndagen den 17 januari klockan 14.00 deltar Leni Björklund i en diskussion Sverige efter
katastrofen i Sydostasien tillsammans med bland andra språkrör Peter Eriksson (mp) och med
partiledarna Göran Hägglund (kd), Lars Leijonborg (fp), Maud Olofsson (c) och Fredrik Reinfeldt
(m).
På tisdagen den 18 januari klockan 12.15 deltar Leni Björklund i en frågestund på temat
Försvarspolitisk inriktning.
Senare under tisdagen klockan 16.20 håller Leni Björklund ett anförande med rubriken Samhällets
säkerhet med påföljande diskussion och frågestund.
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2005-01-13
Försvarsdepartementet

Räddningsverket ger fortsatt stöd till det svenska
generalkonsulatet i Phuket samt till svenska myndigheter i
Thailand
Regeringen har idag beslutat att Statens räddningsverk ska fortsätta lämna stöd
till Sveriges Generalkonsulat i Phuket samt till berörda svenska myndigheter
och organisationer med anledning av naturkatastrofen i Asien.
Räddningsverket kommer bland annat att slutföra den operativa insatsen samt organisera och
samordna stöd till svenskar som söker saknade anhöriga.
Räddningsverket ska senast den 1 april 2005 lämna en redovisning av arbetsläget samt en
bedömning av behovet av eventuella fortsatta stödinsatser till svenska myndigheter och
organisationer i Thailand.
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2005-01-11
Försvarsdepartementet

Nationellt råd för samordning och stöd till drabbade med
anledning av naturkatastrofen i Asien
Regeringen har beslutat att tillsätta ett nationellt råd som ska verka för
samordning av svenska myndigheters insatser för hjälp och stöd till dem som
drabbats av naturkatastrofen i Asien.
Rådet ska också verka för bra kontakter mellan å ena sidan anhöriga och efterlevande och å andra
sidan myndigheterna.
Det blir också rådets uppgift att medverka till att berörda får information om vart man vänder sig
för att få hjälp. I hjälparbetet hittills har frivilligorganisationer och volontärer gjort mycket stora
insatser. Rådet bör därför pröva hur dessa initiativ fortsatt kan knytas till arbetet med stöd för de
drabbade.
Rådet ska särskilt:
· kartlägga befintliga resurser och identifiera behov av särskilda insatser från myndigheter eller
regeringen
· verka för samordning av myndigheternas åtgärder och om så behövs anmäla hinder för
samordning eller andra brister till regeringen
· verka för samordning av den offentliga informationen om de regler i samhället som har betydelse
för de drabbade om socialförsäkring, skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst m fl berörda
verksamheter
· inrätta en funktion med uppgift att underlätta kontakterna mellan myndigheterna och de drabbade
och anhöriga till katastrofens offer
· ge förslag till de författningsändringar som rådet finner nödvändiga mot bakgrund av
konsekvenserna av katastrofen för de drabbade
Kerstin Wigzell utsedd till ordförande
Ordförande för rådet blir Kerstin Wigzell, f d chef på Socialstyrelsen. Ledamöter i rådet blir
rikspolischefen och generaldirektörerna för Styrelsen för psykologiskt försvar,
Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Skatteverket, Kammarkollegiet, Försäkringskassan
och Skolverket. Också representanter för Sveriges kommuner och landsting ska ha möjlighet att
delta i rådet. Till rådet ska också knytas referenspersoner med kompetens att möta barns och ungas
behov. Rådet ska samarbeta med myndigheter, försäkringsbolag, reseföretag, frivilligorganisationer
och trossamfund i Sverige.
Rådet ska fortlöpande informera regeringen om sitt arbete och lämna en första samlad redovisning
senast den 1 juli 2005. Rådet kommer med början nästa vecka att successivt bygga upp sin
verksamhet.
För information och kontakt med ordföranden Kerstin Wigzell kontakta informationschefen i rådet

Göran Lindmark 070-584 96 80 eller bitr. informationschef Kicki Asplund
070-399 23 38.
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2005-01-10
Försvarsdepartementet
Utredningen om lagen om civilt försvar

Ny lag om krishantering i kommuner och landsting
Utredningen om lagen om civilt försvar har idag överlämnat sitt betänkande
Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting (SOU 2004:134) till
försvarsminister Leni Björklund.
Förslaget innebär bl.a. att ett antal uppgifter tillkommer för kommunerna och landstingen inom
ramen för samhällets beredskap mot extraordinära händelser och svåra påfrestningar på samhället i
fred. Kommuner och landsting skall enligt förslaget genomföra risk- och sårbarhetsanalyser.
Kommunerna föreslås få ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunerna skall verka för
en samordning av statens, landstingets, företags och organisationers förberedelser för den fredstida
krishanteringen. Om en extraordinär händelse skulle inträffa skall kommunen verka för att de
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att den information som lämnas
till allmänheten är samordnad. Vidare föreslås att kommuner och landsting får ett ansvar för att
politiker och tjänstemän får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina
uppgifter vid extraordinära händelser.
Förslaget syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god förmåga att hantera krissituationer i fred. Genom att uppnå det målet får kommunerna och
landstingen också en grundläggande förmåga för civilt försvar.
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2004-12-22
Försvarsdepartementet

Översyn av lednings- och myndighetsorganisationen inom
det militära försvaret
Regeringen har idag beslutat om en översyn av lednings- och
myndighetsorganisationen inom Försvarsmakten och de
totalförsvarsgemensamma myndigheterna, det vill säga Totalförsvarets
forskningsinstitut, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets
radioanstalt och Totalförsvarets pliktverk.
Ominriktningen av Försvarsmakten som i förra veckan beslutades av riksdagen innebär nya krav på
Försvarsmakten och de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Utredningen ska lämna förslag
på en effektiv och ändamålsenlig lednings- och myndighetsorganisation inom det militära försvaret.
Dessutom ska utredningen presentera förslag till hur effektiviseringar och kostnadsreduceringar ska
genomföras inom Försvarsmaktens centrala ledning och regionala verksamhet, samt inom de
totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Utredaren skall utgå från den inriktning som regeringen
gett i propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5).
Till utredare har Peter Lagerblad utsetts. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den
1 november 2005.
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2004-12-16
Försvarsdepartementet

"Vi kan nu påbörja arbetet med framtidens försvar"
Riksdagen har idag fattat beslut om den försvarspolitiska inriktningen för de
kommande åren genom att bifalla regeringens proposition "Vårt framtida
försvar - försvarspolitisk inriktning 2005-2007".
- Jag är glad och lättad över att Riksdagen idag kunde fatta beslut om försvarets framtid. Därmed
kan det viktiga arbetet med övergången från invasionsförsvar till ett insatsförsvar fullföljas. Ett
insatsförsvar med tydlig internationell profil, säger försvarsminister Leni Björklund i en
kommentar.
- Det försvar vi nu bygger upp är ett högteknologiskt lättrörligt insatsförsvar, som ska svara mot den
hotbild vi har. Och det betyder att det också kan användas i internationell krishantering, kunna
sättas in där det behövs och när det behövs.
Försvarsreformen tar sin utgångspunkt i det för Sverige positiva säkerhetsläget. Vi ser idag ingen
militär hotbild från annan stat riktad mot Sverige. Samtidigt som den militära hotbilden minskar
ökar den internationella terrorismen och den grova brottsligheten. De pengar som nu frigörs i
försvaret möjliggör förstärkning av polis och rättsväsende för att intensifiera kampen mot terrorism
och annan kriminalitet.
Regeringen har tillsatt en utredning för att klarlägga hur Försvarsmakten ska bidra vid terroristhot
och storskalig terrorism. Den ska lämna förslag 31 augusti 2005.
Försvarsmaktens nya huvuduppgift blir nu att ha förmåga att utföra väpnad strid. Det ska man klara
i två tidsperspektiv: här och nu och bortom 10 år. Dimensionerande för beredskapen här och nu är i
första hand de internationella insatserna och kravet att säkerställa den territoriella integriteten. I det
långa tidsperspektivet handlar det om att upprätthålla och utveckla den grundläggande
försvarskompetensen, för att kunna skydda landet om säkerhetsläget försämras.
Dagens säkerhetsläge innebär att inte lika många soldater behöver utbildas och därför minskar vi nu
antalet utbildningsplattformar. Avveckling av förband, materiel och personal är en förutsättning för
att vi ska kunna modernisera och utveckla försvaret. Därför kommer nu ett tiotal orter att beröras av
nedläggning och flyttningar. Ungefär 3 000 officerare och 2 500 civilanställda beräknas blir
övertaliga.
Ett omställningsarbete kommer att påbörjas för de regioner som berörs. Arbetet kommer att ske på
nationell, regional och lokal nivå för att öka dessa orter och regioners konkurrenskraft. Särskilt
ansvar tar regeringen för de orter där arbetsmarknaden är mest beroende av försvaret och där
omställnings uppgifter därmed är av extra vikt.
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2004-12-03
Försvarsdepartementet

Eventuella transporter av försvarsmateriel på M/S Estonia
kartläggs
Regeringen uppdrog idag till hovrättspresident Johan Hirschfeldt att klarlägga om Försvarsmakten
eller Försvarets materielverk transporterat försvarsmateriel ombord på M/S Estonia under
september månad 1994.
Uppdraget innebär endast att utreda hur transporter av militärt materiel gick till i september 1994.
Om sådana transporter har ägt rum ska Johan Hirschfeldt redovisa om materielen var av explosiv
beskaffenhet.
Uppdraget ska redovisas senast den 21 januari 2005.
Regeringen uppdrar också åt Försvarsmakten att i samråd med Försvarets materielverk göra en
redovisning om hur man använder civila färdmedel vid transporter av försvarsmateriel. Man ska
särskilt titta på transporter till och från Sverige. Redovisningen ska presenteras senast den 21
januari 2005.
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2004-11-25
Försvarsdepartementet

Karlis Neretnieks har tilldelats lettiska Tre Stjärnors orden
Generalmajor Karlis Neretnieks, tjänstgörande vid Försvarsdepartementet, har
tilldelats kommendörstecknet av lettiska Tre Stjärnors orden.
Ordensinsignierna överlämnades till generalmajor Neretnieks av Lettlands president Vaira
Vike-Freiberga vid en ceremoni i Riga i samband med Lettlands nationaldagsfirande den 17
november.
Generalmajor Neretnieks har sedan början på 90-talet varit engagerad i det svenska
säkerhetsfrämjande stödet till Baltikum.
Detta stöd har haft ett för svenska förhållanden unik omfattning. Förutom att stora mängder svensk
försvarsmateriel överförts till de baltiska staterna så har det också omfattat rådgivning på de flesta

områden som rör försvarssektorn. Tidvis har ca 50 svenska officerare tjänstgjort på heltid i
Baltikum.
De senaste åren har verksamheten övergått, från att ha varit ett stöd, till att lägga grunden för ett
intimt samarbete mellan Sverige och de baltiska staterna när det gäller att gemensamt kunna möta
de nya hot som kan uppstå i framtiden.
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2004-11-22
Försvarsdepartementet

All set for Swedish led EU Battle Group
At the Council of Defence Ministers in Brussels today, Sweden and Finland
declared the intention, together with Norway, to establish an EU Battle group.
Sweden will assume responsibility as Framework Nation.
- The Nordic countries have a long-standing tradition of working together in crisis management
operations, says Minister for Defence Leni Björklund. We are building on this established
relationship, benefiting from existing consultation arrangements and our extensive military
cooperation.
- In this context it is necessary to emphasize the importance of developing methods and procedures
that can bring civilian and military processes closer together at all levels. By doing so I believe that
the European Union will ensure coherent and effectively coordinated crisis management operations.
In this work we should also draw on the experiences of the UN in this field.
Ministers of Defence declared at the Military Capability Commitment Conference their intention to
commit up to thirteen Battle groups encompassing both the period of initial operational capability,
2005-06, and full operational capability from 2007 and onwards.
A decision on Swedish contributions will be taken by the Parliament in its Defence Resolution in
December this year. The intention is to offer the Swedish Framework Nation-led Battle Group for a
stand-by period during the first six months of 2008.
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Leni Björklund deltar i EU:s formella försvarsministermöte
i Bryssel 22 november
Vid det formella försvarsministermötet kommer bidragen till EU:s kommande
snabbinsatsförmåga att presenteras för första gången. Försvarsminister Leni
Björklund kommer att tillkännage att Sverige planerar för att organisera en
snabbinsatsstyrka tillsammans med Finland. Det pågår också diskussioner om
att Norge ska delta i den svensk-finska styrkan. Övriga EU- länder kommer
samtidigt att presentera sina bidrag.
TID OCH PLATS

Pressträff med försvarsministrarna från Sverige, Finland och Norge
Tid: måndagen den 22 november klockan 14.30
Plats: Salle Europa, Justus Lipsius, Bryssel
EU:s formella försvarsministermöte kommer först och främst att handla om utvecklingen av
unionens militära krishanteringsförmåga. Vid mötet kommer försvarsministrarna att presentera sina
länders bidrag till de snabbinsatsstyrkor som nu skapas. Mötet innebär att EU:s snabbinsatsförmåga
presenteras i sin helhet för första gången.
Leni Björklund kommer att presentera Sveriges bidrag till snabbinsatsförmågan. Sverige planerar
för att ta ett sammanhållande ansvar för att organisera en taktisk snabbinsatsstyrka. Styrkan är tänkt
att sättas upp tillsammans med Finland. Dessutom pågår diskussioner med Norge om att de också
ska kunna bidra till den svensk-finska styrkan.
Vid ministermötet kommer också arbetet med att utveckla ytterligare kapaciteter att diskuteras,
främst med inriktning på transportförmåga och verksamheten inom pågående projektgrupper
(European Capabilities Action Plan). Försvarsministrarna kommer också att besluta om inriktning
och budget för Försvarsbyråns verksamhet 2005. I anslutning till mötet sammanträder också
Europeiska försvarsbyråns styrelse.
Vid lunchen kommer Bosnien-Hercegovinas försvarsminister Nikola Radovanovic att tala.
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Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund reser till Singapore och
Thailand på officiellt besök 14-21 november
Den 14-21 november reser försvarsminister Leni Björklund till Asien på
officiellt besök till Singapore och Thailand. Leni Björklund kommer bland
annat att ha bilaterala överläggningar med Singapores försvarsminister Teo
Chee Hean och Thailands försvarsminister Sumpun Boonyanun.
TID OCH PLATS

Fredag 19 november Pressträff klockan 14.00, Marriott Hotel Bangkok med försvarsminister Leni
Björklund.
Program under veckan:
Tisdag 16 november
Bilaterala överläggningar med Singapores försvarsminister Teo Chee Hean. Besök på marinbasen
Changi Naval Base, Flight simulator Centre och Krigsspelscentrum Singapore Armed Forces
Centre for Military Experimintation.
Onsdag 17 november
Tal vid Swedish Buiseness Association in Singapore (SBAS), besök vid Defence Science
Organisation DSO och DSTA (Motsvarar Sveriges FOI respektive FMV) och Ammunitionsdepå,
Underground Ammunition Facility.
Torsdag 18 november
Möte med Thailands flygvapenchef Kongsak Vantana.
Fredag 19 november

Bilaterala överläggningar med Thailands försvarsminister Sumpun Boonyanun och besök vid
marinbasen Royal Thai Navy. Därefter håller försvarsministern tal vid en lunch på Marriott Hotel
där bland annat näringslivet i de respektive länderna deltar.
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2004-11-11
Försvarsdepartementet

Sverige stöder minhundsprojekt i Afghanistan
Regeringen beslutade på torsdagen att Statens räddningsverk ska hjälpa
Afghanistan med kunskapsuppbyggnad när det gäller användandet av
minhundar. Projektet leds av Geneva International Centre for Humanitarian
Demining (GICHD).
Räddningsverket kommer att bistå GICHD när det gäller att bygga upp kapacitet för minhundar i
framför allt Kabul. Stödet består av två experter från Räddningsverket som under de kommande två
åren periodvis kommer att vara i Afghanistan för att stödja minhundsprojektet.
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2004-11-03
Försvarsdepartementet

Danmarks försvarsminister besöker Sverige
Danmarks försvarsminister Sören Gade besöker Sverige den 3-4 november för
deltagande i Nordiska rådets möte i Stockholm, samt för att ha bilaterala
överläggningar med försvarsminister Leni Björklund.
TID OCH PLATS

Media inbjuds att delta enligt följande:
Onsdagen den 3 november:
Hedersbetygelser, Haga slott klockan 19.10. Fototillfälle.
Torsdagen den 4 november:
Pressträff med försvarsministrarna direkt efter överläggningarna, SWEDINT klockan 15.00.
Samling vid vakten Livgardet, Kungsängen, klockan 14.45.
Kontaktperson Livgardet, Torsten Hagelberg 070-688 55 87.
Överläggningarna med de båda försvarsministrarna kommer att ske på SWEDINT vid Livgardet i
Kungsängen. Försvarsministrarna kommer bland annat diskutera deltagande i internationella
operationer, materielsamarbete, samt de försvarspolitiska inriktningsbeslut som behandlas i Sverige
och i Danmark.
Under besöket kommer också verksamheten vid SWEDINT att förevisas.
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Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker Civilpliktskongressen
Tisdag den 2 november besöker försvarsminister Leni Björklund

civilpliktskongressen.
TID OCH PLATS

Tid:
Tisdagen den 2 november 2004, klockan 14.00-15.00 håller Leni Björklund ett kortare anförande
följt av ett samtal.
Plats:
Aronsborgs konferenshotell, Bålsta
Media:
Leni Björklund finns efter anförandet tillgänglig för media.
Årligen genomförs en civilpliktskongress som samlar ombud för de civilpliktiga som är under
utbildning. Vid kongressen diskuteras frågor som är av betydelse för dem.
Under kongressen väljs också ett Civilpliktsråd som under tiden fram till nästa kongress företräder
Sveriges civilpliktiga.
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Försvarsmaktens grundorganisation
I propositionen Försvarsmaktens grundorganisation lägger regeringen idag ett
förslag till ny grundorganisation. Den nya propositionen ersätter avsnitt 7.7 i
den tidigare propositionen Vårt framtida försvar.
I propositionen Försvarsmaktens grundorganisation föreslår regeringen att Riksdagen ska besluta att
ett stort antal organisationsenheter läggs ned, att några enheter omlokaliseras och att några nya
inrättas. Förslaget är detsamma som presenterades i propositionen Vårt framtida försvar, med den
skillnaden att beslutsrätten läggs hos Riksdagen.
Säkerhetsläget i Europa har gett nya förutsättningar för vår försvarspolitik och för vårt
internationella engagemang. Det militära hotet mot Sverige har ersatts med en bredare hot- och
riskbild, som ställer krav på andra samhällsområden än vår militära förmåga. Samtidigt har behovet
av internationell krishantering blivit viktigare för vår gemensamma säkerhet. Mot denna bakgrund
fortsätter nu ominriktningen och reformeringen av försvaret. Den positiva säkerhetspolitiska
utvecklingen medger att vi kan modernisera försvaret samtidigt som det ger möjligheter till
besparingar. Pengar som flyttas från det militära försvaret till polisen, kampen mot brottslighet och

internationell terrorism.
För att möjliggöra utveckling krävs en omfattande avveckling av materiel och personal. Det innebär
en minskad grundorganisation och därmed minskade personalbehov.
Propositionen lämnas till riksdagen fredagen den 29 oktober klockan 09.00. Propositionen kommer
att finnas tillgänglig på www.regeringen.se/forsvar
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Fortsatt stöd från Räddningsverket till minröjningsprogram
i Sudan
Regeringen beslutade på torsdagen att Statens räddningsverk ska fortsätta bistå
FN:s kontor för projektservice UNOPS i Sudan med minhanteringsstöd fram till
31 december 2005.
UNOPS har i en förfrågan till Räddningsverket frågat efter fortsatt stöd för minröjningsprogrammet
i Sudan. Det första beslutet sträckte sig fram till 26 januari 2005. Det svenska stödet består av en
IMSMA-rådgivare (Information Management System for Mine Action).
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Svenska soldater till Bosnien/Hercegovina
Regeringen beslutade på torsdagen att ställa en väpnad styrka till förfogande i
Bosnien och Hercegovina. Truppen är en del av EU:s krishanteringsinsats
Althea i landet. Truppbidraget omfattar högst 80 personer inklusive
stabsofficerare.
Europeiska unionen beslutade 12 juli i år att EU tar över när Nato nu avslutar sin militära insats i
Bosnien och Hercegovina vid årsskiftet.
FN:s säkerhetsråd väntas fatta beslut inom några veckor som innehåller folkrättsliga mandat för
insatsen. Mandatet gäller under högst 24 månader. EU-styrkan väntas kunna vara på plats i slutet på
november. Althea förväntas inledas under december. Insatsen är EU:s tredje militära
krishanteringsinsats. Den första var Concordia i Makedonien och den andra var Artemis i Kongo.
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Sverige samövar med USA på ubåtsområdet
Försvarsmakten kommer att samöva med USA på ubåtsområdet. En svensk
ubåt av Gotlandsklassen med svensk militär personal kommer under ett år att
samöva med amerikanska marinen i USA. Man kommer att vara baserad på
amerikanska marinbaser både på ost- och västkusten.

Syftet med det svenska deltagandet är att utveckla förmågan till samverkan med andra länders
stridskrafter för att kunna delta i internationella fredsfrämjande insatser. Samarbetet innebär också
att man kan åstadkomma positiva synergieffekter som ubåtssystemens utveckling, sensorutveckling
och fortsatt materielutvecklingssamarbete.
Övningarna är tänkta att inledas under första halvåret 2005.
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Försvarsberedningen besöker Pakistan och Indien
- Den asiatiska utvecklingen påverkar Europa och Sverige och utgör därför
också en del i bedömningen av det säkerhetspolitiska läget för vårt land.
Besöket i Pakistan och Indien ger en möjlighet att på plats diskutera
utvecklingen i en region vars säkerhetspolitiska betydelse ökar. Det menar
Försvarsberedningens ordförande, den socialdemokratiske riksdagsledamoten
Håkan Juholt.
Vid Försvarsberedningens besök i Pakistan och Indien, mellan den 28 oktober och den 7 november
2004, genomförs samtal med politiker och tjänstemän som företräder ländernas försvars- och
säkerhetspolitik samt företrädare för fristående forskningsinstitutioner.
Utvecklingen i omvärlden spelar en allt större roll för vår egen säkerhet och välfärd.
Försvarsberedningen har i sina rapporter analyserat den globala säkerhetspolitiska utvecklingen och
dess konsekvenser för Sverige. I detta sammanhang har beredningen bl.a. behandlat utvecklingen i
Asien, inklusive Kashmirkonflikten, liksom konflikterna mellan Nordkorea-Sydkorea och
Kina-Taiwan och utvecklingen i Afghanistan. I Asien finns kriser, vars allvar stärks genom att flera
berörda länder antingen innehar eller försöker att producera kärnvapen utgör en särskildfaktor.
Andra allvarliga problem i regionen är narkotikahandel och terrorism.
- Samtidigt råder sedan ett år en vapenvila mellan Indien och Pakistan, en omfattande dialog förs
mellan länderna, och konfliktförebyggande och förtroendeskapande åtgärder vidtas. Detta ger

anledning till en försiktig optimism, fortsätter Juholt.
Den parlamentariskt sammansatta Försvarsberedningen skall svara för samråd mellan regeringen
och riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- och säkerhetspolitiken. Inför
2004 års försvarsbeslut har Försvarsberedningen redovisat två rapporter. I rapporten Säkrare
grannskap osäker värld (Ds 2003:8), behandlade beredningen händelseutvecklingen på det
säkerhetspolitiska området från 2001 till 2003. Den andra rapporten, Vårt militära försvar vilja och
vägval (Ds 2003:34), innehöll en samlad säkerhetspolitisk bedömning med slutsatser för svensk
säkerhets- och försvarspolitik, samt beredningens syn på frågor rörande det militära försvarets
framtida utformning.
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Säkerhetsdilemman i Indien och Pakistan: Kashmirkriget
och nya konfliktscenarion - Ny debattskrift från
Försvarsberedningen
Spänningen mellan Indien och Pakistan, där Kashmirkonflikten utgör en kärna,
intar en särställning bland världens hotande konflikter eftersom båda stater har
nukleär militär förmåga. Det instabila läget i Afghanistan bidrar också till att
förvärra det känsliga politiska läget i regionen.
För första gången på länge tycks utvecklingen i området gå mot avspänning och samtal har
genomförts mellan ländernas regeringar. Men det finns samtidigt skäl till fortsatt oro eftersom
ländernas kärnvapenarsenaler fortsätter att växa. En förnyad eskalering av konflikten kan medföra
oöverblickbara konsekvenser.
I det senaste numret av Försvarsberedningens debattskrift ger forskaren Sten Widmalm från
Uppsala Universitet sin bild av den komplexa historiska och politiska situation som råder i
regionen, samt vilka utmaningar parterna står inför. Konsekvenserna och den säkerhetspolitiska
betydelsen kan komma att sträcka sig långt utanför de regionala dimensionerna.
Försvarsberedningen hoppas att denna skrift skall kunna bidra till en ökad medvetenhet och
uppmärksamhet kring denna region, och till en allmän öppen försvars- och säkerhetspolitisk debatt.
Skriften kan beställas kostnadsfritt från Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm, eller via e-post:

bestallning@defence.ministry.se
Skriften kan även laddas ner från Försvarsberedningens webbsida www.forsvarsberedningen.gov.se
eller från www.regeringen.se/forsvar
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Leni Björklund besöker Schweiz
Försvarsminister Leni Björklund besöker 21-22 oktober Schweiz där hon bland
annat kommer att ha bilaterala överläggningar med sin Schweiziske kollega
Federal Councillor Samuel Schmid.
TID OCH PLATS

Pressträff med försvarsminister Leni Björklund och Federal Councillor Samuel Schmid.
Plats: Bundeshaus ( Federal Buildings, east wing)
Tid: Fredagen den 22 oktober klockan 11.20.
På agendan står bland annat Sveriges deltagande i EUs krishantering, utvecklingen inom
Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för Fred (PFF) samt deltagande i
internationella fredsskapande operationer.
Senare under fredagen kommer Leni Björklund besöka stridsskolan Armoured Training Centre.
Försvarsministern kommer också att hålla ett anförande på temat Svensk försvarspolitik i en tid av
förändring vid Berns universitet.
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Ulf Hammarström blir direktör i den Europeiska
Försvarsbyrån, EDA
Ulf Hammarström blir en av fyra direktörer i den av EU nyinrättade
försvarsbyrån European Defence Agency, EDA. Hans ansvarsområde blir
industri och marknad.
- Den Europeiska Försvarsbyrån kommer att spela en viktig roll när det gäller krishantering och
arbetet med att utveckla EUs kapacitet på området, säger försvarsminister Leni Björklund i en
kommentar. Och Sverige får en viktig roll i den reformering och utveckling av militära kapaciteter i
Sverige och Europa där teknologisk- och industriell infrastruktur utgör en viktig resurs.
Ulf Hammarström kommer närmast från svenska EU-representationen i Bryssel där han varit
minister och specialattaché för försvarsfrågor.
De övriga direktörerna blir generalmajor Pierre Hougardy från Belgien som får ansvar för
kapacitetsfrågor, director Bertrand de Cordoue från Frankrike som får ansvar för forskning och
teknik och brigadgeneral Carlo Magrassi från Italien som får ansvar för försvarsmaterielfrågorna.
EDA, European Defence Agency är en EU-byrå under ministerrådet. Syftet med byrån är att
förbättra europeisk krishantering genom att öka samordningen av den militära
förmågeutvecklingen. EDA kommer också att arbeta med att stärka den europeiska industriella och
teknologiska basen. Byrån blir operativ från årsskiftet 2004/2005, det svenska namnet är
Europeiska Försvarsbyrån.
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Our future defence
"The changed security situation in Europe has led to a new situation for Swedish security policy, for
our defence policy and for our international commitments."
"In the Government Bill Our Future Defence, which is being presented today, we continue the
reform of our defence in the direction of a modern and flexible operational defence."
"Positive security policy developments in our vicinity enable us to modernise our defence and adapt
it to the prevailing situation and they also provide the opportunity to make savings," says Leni

Björklund, Swedens Minister for Defence. "Money will be moved from military defence to the
police and the fight against crime and international terrorism."
"Our old system of defence defence against invasion from the east is no longer relevant. What we
are building up now is a defence whose fundamental idea is flexible, practical and comprehensible
defence. The aim of the defence reform is development. To make development possible extensive
downscaling will be required of equipment and personnel. This downscaling must take place
rapidly and efficiently in order to generate financial scope for the new defence that is gradually
emerging."
Proposals in brief
· Military defence must have a basic defence capability to protect Sweden against potential threats
now and in the future.
·The focus must be on carrying out international actions and preserving our territorial integrity.
·Resources for international actions will gradually increase .
·Conscription will stay, but with increased emphasis on volunteerism.
·A new training system will be introduced.
·An integrated equipment supply strategy will be introduced.
·The demands of operational capability must govern equipment supply and international actions
must be given priority.
· Sweden must possess industrial expertise in a number of niche areas, where the expertise needed
by defence and industry overlaps and where Sweden is internationally competitive.
·The traditional defence policy decisions will be replaced by a new process for making decisions.
Every third or fourth year a decision will be taken on the substance of defence policy, but the
decisions needed for the ongoing work of the defence forces will be taken during the intervening
periods.
· The Government has appointed an Inquiry to clarify what role the defence forces should have in
dealing with terrorist threats and large-scale terrorism.
· In the current security situation there is no need to train as many soldiers and the number of
training platforms will therefore be reduced.
· Downscaling of units, equipment and personnel is necessary to make modernisation and
development possible.
· Around ten towns will be affected by closures and moves.
· An estimated 3 000 officers and 2 000 civilian employees will be redundant.
· For a limited number of regions readjustment work will be started in close cooperation at national,
regional and local level primarily to increase regional competitiveness.
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Statens Räddningsverks internationella avdelning
fördubblas
Regeringen har beslutat att Statens Räddningsverk (SRV) kraftigt ska utöka sin
nuvarande internationella verksamhet.
SRV byggs ut till ett internationellt insats- och kompetenscentrum för civil, internationell kris- och
katastrofhantering. Detta innebär ca. 130 nya arbetsplatser vid SRV för insatser i fält i kriser och
katastrofer, utbildning och viss administration. Denna verksamhet kommer att förläggas i
Kristinehamn.
Statens Räddningsverk (SRV) har en särpräglat god internationell ställning efter många snabba och
kompetenta insatser runt om i världen, i naturkatastrofer, väpnade konflikter och
flyktingkatastrofer. SRV är ledande i ett antal internationella sammanslutningar och initiativ inom
sitt verksamhetsområde. Verksamheten bedrivs idag av ett 25-tal tillsvidareanställda och den anlitar
ca. 300 experter per år för fältarbete. SRV är mycket uppskattat runt om i världen; bland FN:s
humanitära organisationer, andra givarländer och givetvis i länder där insatser gjorts.
- Räddningsverket gör mycket stor nytta i arbetet med att undsätta nödlidande och flyktingar runt
om i världen. Genom att utöka verksamheten kan vi göra betydligt mer för människor i nöd, säger
biståndsminister Carin Jämtin.
- Genom denna satsning förstärks vår förmåga att agera i internationella kriser och snabbt kunna
hjälpa människor i katastrofsituationer, säger försvarsminister Leni Björklund.
-----------------------------------------------------------Statens Räddningsverk (SRV) har regeringens uppdrag att upprätthålla beredskap för internationella
katastrof- och biståndsinsatser. Därutöver bedriver SRV omfattande internationella katastrof- och
biståndsinsatser till stöd för främst FN-systemet. Målen för den internationella verksamheten är att
bidra till att minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder,
medverka till uppbyggnad och beredskap för internationell krishantering samt till
kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området.
Den utökade verksamheten beräknas komma igång 2006. Liksom övriga s.k. humanitära insatser,
d.v.s. bistånd till nödställda i krig och katastrofer, finansieras verksamheten över anslaget för
internationellt utvecklingssamarbete.
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Vårt framtida försvar - försvarspolitisk inriktning 2005 2007
- Det förändrade säkerhetsläget i Europa har inneburit nya förutsättningar för svensk
säkerhetspolitik, för vår försvarspolitik och för vårt internationella engagemang.
- I propositionen Vårt framtida försvar, som presenteras idag, går vi vidare med att reformera
försvaret mot ett modernt och flexibelt insatsförsvar. Internationaliseringen ska fortsätta för att
skapa en ökad förmåga för internationell krishantering och säkerhetsfrämjande arbete.
- Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde medger att vi kan modernisera
försvaret och anpassa det till en förändrad verklighet och det medger också möjlighet till
besparingar, säger försvarsminister Leni Björklund. Pengar som flyttas från det militära försvaret
till polisen, kampen mot brottslighet och internationell terrorism.
- Vårt gamla försvar försvaret mot en invasion från öst har spelat ut sin roll. Det vi nu bygger upp är
ett högteknologiskt lättrörligt insatsförsvar som ska kunna sättas in där det behövs och när det
behövs. Reformeringen av försvaret syftar till utveckling. För att möjliggöra utveckling krävs en
omfattande avveckling av materiel och personal. Avvecklingen måste ske skyndsamt och rationellt
för att skapa ekonomiskt och personellt utrymme för det nya försvar som successivt växer fram.
- I framtidens försvar kommer det ställas ökade krav på soldaternas kompetens därför reformeras
utbildningssystemet, säger Leni Björklund.
Propositionen korthet:
· Det militära försvaret ska ha en grundläggande försvarsförmåga för att kunna skydda Sverige mot
hot som kan uppstå idag och i framtiden.
· Fokus ska idag ligga på att genomföra internationella insatser och bevara vår territoriella integritet.
· Resurserna för internationella insatser ökar successivt
· Plikten blir kvar, med fokus på internationella insatser vid uttagningen och en ökad betoning på
frivillighet
· Ett nytt utbildningssystem införs
· En samlad strategi för materielförsörjning införs:
- kraven på operativ förmåga ska vara styrande för materielförsörjningen
- industriell kompetens ska finnas i ett antal nischer, där försvarets och industrins kompetensbehov

sammanfaller och där man är internationellt konkurrenskraftig
· Försvarsbesluten överges som beslutsform. Vart tredje eller fjärde år fattas beslut om
försvarspolitikens inriktning. Däremellan kommer man årligen att anpassa inriktningen efter de
behov som uppstår
· Regeringen har tillsatt en utredning för att klarlägga hur Försvarsmakten ska bidra vid terroristhot
och storskalig terrorism
· Dagens säkerhetsläge innebär att inte lika många soldater behöver utbildas och därför minskar
behovet av antalet utbildningsplattformar
· Avveckling av förband, materiel och personal är en förutsättning för att vi ska kunna modernisera
och utveckla försvaret
· Ett tiotal orter berörs av nedläggning och flyttningar
· 3 000 officerare och 2 500 civilanställa beräknas bli övertaliga
· För ett begränsat antal regioner kommer ett omställningsarbete inledas i nära samverkan på
nationell, regional och lokal nivå för att öka regionernas konkurrenskraft
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Frankrikes försvarsminister Michèle Alliot-Marie, besöker
Sverige den 26-27 september
Frankrikes försvarsminister, Michèle Alliot-Marie, besöker Sverige den 26-27
september för bilaterala överläggningar med sin svenska kollega,

försvarsminister Leni Björklund.
TID OCH PLATS

Media inbjuds att delta enligt följande:
Söndag 26 september
Hedersbetygelser och medaljutdelning, Karlbergs slott klockan 18.30. Fototillfälle.
Måndag 27 september
En gemensam pressträff med Michèle Alliot-Marie och Leni Björklund äger rum klockan 11.00. på
Grand Hotel.
Ta med presslegitimation !
Ministrarna kommer främst diskutera följande punkter :
- insatser utanför Europeiska unionens gränser, i synnerhet EU :s operation som planeras i Bosnien i
slutet av året.
- Bildandet av så kallade stridsgrupper (som ska bestå av 1500 soldater som på kort tid ska kunna
skickas till ett krisområde).
- Franskt-svenskt samarbete inom försvarsindustrin och den Europeiska försvarsbyrån.
Michèle Alliot-Marie kommer även att träffa utrikesminister Laila Freivalds och riksdagens
försvarsutskott.
Under besöket kommer Alliot-Marie att överlämna Hederslegionen till före detta vapeninspektör
Hans Blix och Franska Nationalförsvarets högsta orden till överstelöjtnant Hans Alm.
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Pressinbjudan
Försvarsminister Leni Björklund presenterar regeringens försvarspolitiska
proposition: Vårt framtida försvar försvarspolitisk inriktning 2005-2007.

TID OCH PLATS

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1
Tid: Fredagen den 24 september klockan 12.30.
Presskonferensen kan ses via www.regeringen.se
Medtag presslegitimation
Välkomna!
Nyckelord: 30369 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund
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Pressinbjudan - Försvarsminister Leni Björklund bjuder in
till pressträff med anledningen av försvarsförhandlingarna
med de borgerliga partierna
Plats: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9
Tid: onsdagen 22 september klockan 11.00
Medtag presslegitimation
Välkomna!
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Nordiskt försvarsministermöte i Danmark 22-23 september
Försvarsminister Leni Björklund kommer på onsdagen den 22 september att

delta i det nordiska försvarsministermötet som arrangeras i Sönderborg i
Danmark.
På agendan står bland annat det nordiska samarbetet på Balkan, rapport om NORDCAPS (Nordic
Co-ordinated Arrangement for Military Peace Support) och NORDAC, Danmark och Norge
rapporterar om Nato-toppmötet i Istanbul. Man kommer också att diskutera EU:s snabbinsatsstyrka.
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Departementsrådet Johan Raeder deltar i EU:s informella
försvarsministermöte i Holland 16-17 september
Departementsrådet Johan Raeder deltar den 16-17 september i EU:s informella
försvarsministermöte i Noordwijk, Holland.
På mötet kommer EU:s försvarsministrar bland annat diskutera utvecklingen av militära kapaciteter
för att stärka Unionens krishanteringsförmåga. EU:s planerade militära fredsbevarande insats i
Bosnien-Hercegovina, operation Althea, efter avslutandet av Nato-ledda SFOR i december kommer
också diskuteras.
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Försvarsdepartementet
Utrikesdepartementet

Natos generalsekreterare besöker Stockholm
Fredagen den 10 september gör Natos nye generalsekreterare Jaap de Hoop
Scheffer ett första besök till Stockholm. Han träffar bland annat statsminister
Göran Persson, utrikesminister Laila Freivalds och försvarsminister Leni
Björklund.
TID OCH PLATS

Försvarsminister Leni Björklund och generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer möter media
fredagen den 10 september kl. 13.25 i Pressrummet på Rosenbad. Medtag giltig presslegitimation.
Välkomna!
Jaap de Hoop Scheffer tillträdde posten som Natos generalsekreterare vid årsskiftet 2003/2004. Han
ansvarar också för samarbetet inom det Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap
för fred (PFF).
Fokus under besöket är partnerskapet och dess framtid samt utvecklingen i de fredsfrämjande
insatser som Sverige bidrar till i Afghanistan, Kosovo och i Bosnien-Hercegovina. Även
uppföljningen till Natos och EAPR:s toppmöten i Istanbul i juni kommer att diskuteras.
Generalsekreteraren kommer också att träffa medlemmar ur riksdagens utrikesutskott och hålla ett
offentligt anförande på Utrikespolitiska Institutet.
--Partnerskapet är ett samarbete mellan Nato och icke-Natoländer i syfte att främja den alleuropeiska
säkerhetsordningen. Det förbereder och övar även styrkor inför insatser i fredsfrämjande
verksamhet. Sverige har samarbetat med Nato inom ramen för PFF sedan 1994 och EAPR sedan
1997.
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Försvarsdepartementet

Paula Burrau pressekreterare åt Leni Björklund
Paula Burrau är fr.o.m. idag försvarsminister Leni Björklunds pressekreterare.
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2004-09-09
Försvarsdepartementet

Utnämning/ befattningsplacering
Regeringen har 2004-09-09 beslutat att:
· överstelöjtnanten Carl Herbertsson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Prag
fr.o.m. den 1 oktober 2004 t.o.m. den 30 juni 2007
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Samhällets säkerhet
Under 2005 kommer regeringen att presentera ytterligare förslag för att stärka
samhällets krishanteringsförmåga, särskilt riktat mot riktigt svåra händelser i
fred. Våren 2002 presenterades i propositionen (2001/02:158) Samhällets
säkerhet och beredskap ett nytt krishanteringssystem där fokus skiftades från
krig till fred och från ett ovanifrån- till ett underifrånperspektiv. Denna
utveckling måste fortsätta och vår krishanteringsförmågan måste bli ännu
bättre.
Därför har regeringen idag gett Krisberedskapsmyndigheten i uppdrag att:
· analysera vilka risker och hot i fred som kräver en fredstida förstärkt förmåga,
· redovisa inom vilka samhällsområden det bör finnas en fredstida förstärkt förmåga och en strategi
för hur förmågan ska uppnås,
· utveckla myndighetens förslag om grundläggande säkerhetskrav för samhällsviktig verksamhet,
· tillsammans med Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen, Försvarsmakten med flera myndigheter
redovisa en samlad bedömning av vilka antagonistiska hot och risker av terrorkaraktär som kräver
mer resurser än vad en enskild myndighet är dimensionerad för,
· överväga om det finns behov av att införa särskilda risk- och hotnivåer i samhället även i fred, som
till exempel USA gjort,
· utifrån det kommande försvarsbeslutet göra en prövning av vilka militära resurser som behövs för
att öka samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred,
· analysera behovet av personella förstärkningsresurser och i vad mån Hemvärnet, frivilliga
försvarsorganisationer och andra ideella och demokratiska organisationer kan bidra till detta, och
· lämna förslag på hur ett långsiktigt och strukturerat samarbete mellan offentliga organ,
organisationer och näringsliv på lokal, regional och nationell nivå ska kunna åstadkommas.
För att ge regeringen förutsättningar att ytterligare förbättra samhällets krishanteringsförmåga ska
uppdragen redovisas i mars 2005.
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Försvarsdepartementet

Tony Stigsson ny chef för operativa insatsledningen
Regeringen beslutade idag att placera generalmajor Tony Stigsson som chef för
operativa insatsledningen (OPIL) i Försvarsmaktens högkvarter från och med
den 1 september 2004 dock längst t.o.m. den 30 juni 2005. Tony Stigsson är för
närvarande ställföreträdande chef för operativa insatsledningen.
Regeringen beslutade också att generalmajoren Claes-Göran Fant ska vara fortsatt placerad som
chef för strategiledningen i Försvarsmaktens högkvarter dock längst t.om. den 30 juni 2005.
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2004-08-19
Försvarsdepartementet

Utnämning/ befattningsplacering
Regeringen har 2004-08-19 beslutat att:
· översten Anders Edqvist placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Pretoria, med
sidoackreditering vid Sveriges beskickning i Maputo fr.o.m. den 1 september 2004 t.o.m. den 30
juni 2007
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2004-08-17
Försvarsdepartementet

Uppvaktningshelg hos försvarsminister Leni Björklund den
21-22 augusti
Försvarsminister Leni Björklund har under helgen 21-22 augusti
uppvaktningshelg på Försvarsdepartementet inför det kommande
försvarsbeslutet. Då kommer berörda länsstyrelser, kommuner och andra
intressenter få ytterligare en möjlighet att framföra sina synpunkter på hur
Försvarsmaktens grundorganisation bör utformas framöver.
Media som är intresserade av kommentarer från de olika delegationerna är välkomna till
Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9 i Stockholm, under helgen. Försvarsminister Leni Björklund
kommer att finnas tillgänglig för media söndagen den 22 augusti mellan 13.00 och 14.00.
Kom ihåg presslegitimation! Välkomna!
Lördagen den 21 augusti
08.30 09.15 Lst Uppsala inkl Uppsala och Enköping
09.30 10.15 Arboga
10.30 11.15 Karlskrona och Ronneby
11.30 12.15 Lst Gotland inkl Visby
13.30 14.15 Lst Jönköping inkl Eksjö
14.30 16.15 Lst Västerbotten och Lst Norrbotten inkl Luleå, Arvidsjaur, Boden, Älvsbyn, Umeå,
och Storuman
Söndagen den 22 augusti
08.30 09.45 Lst Värmland, Lst Dalarna och Lst Örebro inkl Älvdalen, Falun, Karlskoga
10.00 10.45 Lst Östergötland
11.00 11.45 Lst Västra Götaland inkl kommuner
13.00 14.00 Leni Björklund tillgänglig för media
14.00 14.45 Lst Jämtland inkl Östersund
15.00 15.45 Lst Halland inkl kommuner
16.00 16.45 Region Skåne
17.00 17.45 Lst Stockholm inkl Haninge och Vaxholm
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2004-08-04
Försvarsdepartementet

Leni Björklund till Finland
Försvarsminister Leni Björklund är 5 till 6 augusti på officiellt besök i Finland
på inbjudan av sin finske kollega Seppo Kääriäinen.
TID OCH PLATS

Presskonferens 5 augusti klockan 15.00 vid hamnen, Nyslott.
Anmälan till informationsenheten vid försvarsministeriet
(+358-9-160 881 36, e-post tiedotus@plm.vn.fi) senast den 5 augusti klockan 12.00.
De båda ministrarna kommer att ha bilaterala överläggningar
ombord på s/s Savonlinna. På agendan står bland annat de kommande försvarsbesluten i Sverige
och Finland, det fortsatta arbetet med utvecklingen av EU: s snabbinsatsstyrkor, samt samarbete
kring internationella krishanteringsinsatser.
På fredagen kommer Leni Björklund att besöka den finländska
gränsbevakningens verksamhet i Imatra.
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Försvarsdepartementet

Utnämning/ befattningsplacering
Regeringen har 2004-07-29 beslutat att:
· översten Karl-Eric Johansson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Budapest
fr.o.m. den 29 juli 2004, dock längst t.o.m. den 30 juni 2007
· majoren Jan Vall placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Paris fr.o.m.
den 29 juli 2004, dock längst t.o.m. den 30 juni 2005
· örlogskaptenen Alf Kofod placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i
Berlin fr.o.m. den 1 oktober 2004, dock längst t.o.m. den 30 september 2006
· kommendörkaptenen Håkan Andersson placeras som teknisk assistent vid Sveriges beskickning i
Moskva fr.o.m. den 1 augusti 2004, dock längst t.o.m. den 31 juli 2005
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2004-07-29
Försvarsdepartementet

Regeringen följer upp sommarens översvämningar
Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Statens räddningsverk,
Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, länsstyrelserna i Jönköpings,
Kronobergs, Norrbottens resp. Västerbottens län, Boverket, Statens geotekniska
institut samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut att redovisa
erfarenheterna av sommarens översvämningar i Sverige. Länsstyrelserna skall
även belysa berörda kommuners erfarenheter. Uppdraget skall redovisas till
regeringen den 15 september 2004.
- Det är angeläget att följa upp de erfarenheter som gjorts av sommarens översvämningar. Inte
minst viktigt är att genomlysa den statliga och kommunala nivåns beredskap, krishantering,
samverkan, ansvarsfördelning och förebyggande åtgärder, säger försvarsminister Leni Björklund

och miljöminister Lena Sommestad i en gemensam kommentar.
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Försvarsdepartementet

Räddningsverket får fortsätta stödet på Västbanken
Regeringen har idag beslutat att Statens räddningsverk under resten av 2004 får
fortsätta stödja United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees (UNWRA) med konvojledare.
UNWRA stöder palestinska flyktingar genom bland annat transport av förnödenheter från FN:s
förråd i Jerusalem till olika flyktingläger på Västbanken. Räddningsverket har sedan våren 2002
hjälpt UNWRA att transportera förnödenheter, främst livsmedel, till flyktinglägren.
UNWRA har bett Räddningsverket fortsätta fram till och med den 30 september i år och kommer
också att finansiera insatsen. Kostnaden för insatsen till och med den 30 september beräknas till 685
000 kronor. Regeringen har idag beslutat att Räddningsverket får stödja UNWRA under denna tid
men också under resten av 2004.

KONTAKT

Edin Magnus
Pressekreterare
Telefon 08-405 25 66
Mobiltelefon 070-22000953
Jakobsgatan 9
103 33 Stockholm
Nyckelord: 27064 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2004-07-01
Försvarsdepartementet

Svensk specialattaché vid EU-representationen i Bryssel
Regeringen har idag anställt departementsrådet Katarina Engberg,
Försvarsdepartementet, som specialattaché vid Sveriges ständiga representation
vid Europeiska unionen i Bryssel fr.o.m. den 1 september 2004 till och med 31
augusti 2007.
Katarina Engberg ska ha ministers ställning, vara rådgivare till och stödja Sveriges ständige
representant i den säkerhetspolitiska kommittén i EU (KUSP).
Sedan 1999 är Katarina Engberg departementsråd och chef för sekretariatet för analys och
långsiktig försvarsplanering på Försvarsdepartementet.
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2004-06-30
Försvarsdepartementet

Snö mörker och kyla
Sverige har allt att vinna på att tillåta en utökad utländsk militär test- och
övningsverksamhet i Sverige. Jag är övertygad om att både Norrland och det
svenska försvaret skulle tjäna på en sådan utveckling. Jag är dessutom
övertygad om att det finns ett stort internationellt intresse för att komma till
Sverige och öva och utbilda militär trupp och testa materiel. Klimatet,
geografin, den ringa befolkningstätheten och de militära resurserna i norra
Sverige skapar delvis unika förutsättningar för detta. Exempelvis råder i västra
Europa i dag stor brist på flygövningsområden över land och det finns en
efterfrågan ute i Europa att utbilda trupp i stränga vinterförhållanden,
konstaterar den särskilde utredaren Karl Leifland.
Den 11 december 2003 fick jag i uppdrag att utreda förutsättningar och möjligheter för utländsk
militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium. Jag skulle särskilt belysa de
säkerhetspolitiska, försvarspolitiska och sysselsättningspolitiska möjligheterna och konsekvenserna.
Jag skulle också studera de miljömässiga konsekvenserna. Idag har jag överlämnat utredningen till
försvarsminister Leni Björklund.
Jag har i utredningen konstaterat att den svenska säkerhetspolitiska linjen inte lägger några hinder i

vägen för en sådan utveckling. Test- och övningsverksamheten har inget att göra med att ge eller ta
försvarsgarantier. Verksamheten är väl förenlig med den svenska säkerhetspolitiska linjen och
gagnar våra intressen. Detta gäller t.ex. försvarspolitiken där det finns ett tydligt behov av mer
samövningar med utländska förband för att klara av de allt ökande internationella uppgifterna.
Svenska förbands förmåga att verka tillsammans med andra länder, liksom att rent tekniskt koppla
ihop olika system är av grundläggande betydelse för effektiviteten och säkerheten vid
internationella operationer. Härutöver kan konstateras att test- och övningsverksamheten dessutom
är en tjänst som vi kan sälja. Även när det inte rör sig om samövning med det svenska försvaret
kommer verksamheten att ske under svensk kontroll.
En annan positiv effekt är enligt min bedömning att en utveckling av verksamheten kommer att
inverka fördelaktigt på sysselsättningen. Men det är omöjligt att kvantifiera effekten, inte minst för
att den militära verksamheten skiljer sig kraftigt från annan testverksamhet. Det är inte en naturlig
marknad utan i grunden en politiskt styrd verksamhet.
De miljömässiga konsekvenserna varierar från fall till fall beroende på vilken typ av verksamhet
som kommer att genomföras. Det finns idag miljötillstånd för militär verksamhet som inte används
fullt ut. Dessa tillstånd ger i vissa fall gott om utrymme för ökad internationell militär test- och
övningsverksamhet i Sverige. I andra fall är ramarna snävare, varför man får titta på varje enskilt
fall för att kunna bedöma miljökonsekvenserna.
Tillståndsgivningen för militär test- och övningsverksamhet i Försvarsmaktens regi kan lämpligen
följa de kriterier som gäller för export av krigsmateriel. FMV:s verksamhet på området kan
utvecklas inom ramen för existerande rutiner och regelverk.
De viktigaste förutsättningsskapande åtgärderna är politiskt stöd för verksamheten och aktiv
marknadsföring av möjligheterna.
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2004-06-28
Försvarsdepartementet

Inbjudan till pressträff: Snö, mörker och kyla Utländska
militärövningar i Sverige
Onsdagen den 30 juni överlämnas utredningen Snö, mörker och kyla till
försvarsminister Leni Björklund.
I utredningen redovisar jag förutsättningar och möjligheter för utländsk militär test- och
övningsverksamhet på svenskt territorium. Utredningen behandlar de säkerhetspolitiska,

försvarspolitiska och sysselsättningspolitiska möjligheterna och konsekvenserna. Jag har också
studerat de miljömässiga konsekvenserna.
Fototillfälle
Onsdagen den 30 juni klockan 11.00 överlämnas utredningen till försvarsminister Leni Björklund.
Överlämnandet sker på Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9.
Pressträff
Onsdagen den 30 juni klockan 11.45. Plats Möteslokal Munin, Försvarsdepartementet, Jakobsgatan
9.
Presslegitimation krävs!
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Försvarsdepartementet

Sverige vill gå med i EU:s försvarsbyrå
Regeringen har idag ställt sig bakom inrättandet av en byrå för militär
förmågeutveckling, forskning, anskaffning och försvarsmateriel inom
Europeiska unionen. Regeringen beslutade också att Sverige ska delta i byrån.
Byråns främsta syfte är att utveckla kapaciteter för att stärka den europeiska
krishanteringsförmågan och inom ramen för detta fånga in de viktiga
dimensionerna forskning, anskaffning och industriell utveckling.
- Vi tar nu ytterligare ett steg för att stärka Europas krishanteringsförmåga. Europeiska unionen har
förutsättningar för en effektiv krishantering som ingen annan regional organisation har säger
försvarsminister Leni Björklund.
Byrån är ytterligare ett steg på vägen att utveckla och effektivisera arbetet med bristtäckning och
därmed skapa en bättre krishanteringsförmåga i EU. Våra politiska ambitioner på området kommer
genom byrån att fångas upp på ett tydligare sätt än med de fragmenterade former för bristtäckning
och materielsamarbete som hittills funnits i Europa.
- De kapacitetsbrister som finns inom EU:s krishantering måste täckas om EU fullt ut ska kunna
bidra till fred och säkerhet kommenterar Leni Björklund.
Försvarsindustrin i Sverige har på många områden tillgång till spetskompetens som kan bidra till att
täcka kapacitetsbristerna i EU. Men förutsättningarna för detta har hittills varit begränsade då det
europeiska arbetet med bristtäckning och materielsamarbete varit allt för fragmenterat. Den
europeiska försvarsbyrån kommer att leda till ökad samordning och ökade möjligheter för mindre
länders försvarsindustrier att delta i olika materielsatsningar.

- Byrån ökar våra förutsättningar, trots minskade nationella beställningar, för att behålla och
utveckla den kompetens, forskning och utveckling som finns inom vår försvarsindustri säger
försvarsminister Leni Björklund.
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Utrikesdepartementet

Laila Freivalds och Leni Björklund till Nato-toppmöte
Den 28-29 juni deltar utrikesminister Laila Freivalds och försvarsminister Leni
Björklund i Euro-atlantiska partnerskapsrådets (EAPR:s) toppmöte i Istanbul.
Mötet äger rum i anslutning till Natos toppmöte.
Partnerskap för fred (PFF) firar i år 10 årsjubileum. Toppmötet i Istanbul är ett tillfälle att diskutera
partnerskapet och dess framtid.
- Samarbetet inom EAPR och PFF är en viktig del av den alleuropeiska säkerhetsordningen. För
Sverige är det särskilt betydelsefullt att vi kan fortsätta vidareutveckla vårt partnerskap med Nato
avseende vårt deltagande i Nato-ledda krishanteringsinsatser, säger utrikesminister Laila Freivalds.
EAPR-toppmötet kommer även att diskutera säkerhetsläget i Afghanistan. Afghanistans president
Karzai har inbjudits att delta i den delen av mötet.
*****
PFF är ett praktiskt inriktat samarbetsprogram mellan Nato och icke-Natoländer i Europa,
Centralasien och södra Kaukasien. PFF har blivit särskilt viktigt som instrument för de deltagande
länderna att samordna, förbereda och öva sina styrkor inför insatser i fredsbevarande verksamhet.
EAPR inrättades 1997 som den politiska ramen för PFF-samarbetet och är ett forum för
konsultationer mellan Nato- och partnerländer i olika frågor. 46 länder deltar idag i samarbetet inom
EAPR/PFF. Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för PFF.
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Utnämning/ befattningsplacering
Regeringen har idag 2004-06-17 beslutat att:
· generalmajoren Claes-Göran Fant placeras som chef för strategiledningen i Försvarsmaktens
högkvarter fr.o.m. den 21 juni 2004 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2004
· generalmajoren Paul Degerlund anställs som reservofficer i Försvarsmakten fr.o.m. den 1 juli 2004
tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2015
· översten Göran Boijsen placeras som chef för Södra militärdistriktet i Försvarsmakten fr.o.m den 1
juli 2004 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2004
· översten av 1.graden Leif Küller placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Wien,
med sidoackreditering vid Sveriges beskickning i Bratislava, fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30
juni 2007
· översten Christer Svensson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Sarajevo, med
sidoackreditering vid Sveriges beskickning i Zagreb, fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2007
· översten Lars Hammarlund placeras som reseattaché vid Sveriges beskickning i Kuala Lumpur
fr.om den 1 juli 2004 t.o.m den 30 juni 2007
· överstelöjtnanten Jonny Börjesson placeras som reseattaché vid Sveriges beskickning i Aten
fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 31 december 2008
· överstelöjtnanten Per Nilsson placeras som flygattaché vid Sveriges beskickning i Washington
fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2008
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Nya uppgifter för kommunal krishantering
Staten och Svenska Kommunförbundet har kommit överens om kommunernas
uppgifter och ersättning i det nya krishanteringssystemet. Överenskommelsen
innebär att kommunernas uppgifter i krisberedskapen anpassas till den breddade
hotbild samhället möter idag.
Vid regeringssammanträdet idag bemyndigades generaldirektören för Krisberedskapsmyndigheten
(KBM) att skriva under avtalet. Det gemensamma målet är att minska sårbarheten och höja
krishanteringsförmågan.
- Det är mycket glädjande att vi tillsammans med Svenska Kommunförbundet kommit överens om
en viktig del i det svenska krishanteringssystemet säger försvarsminister Leni Björklund.
Enligt avtalet ska kommunerna bland annat:
· genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för all verksamhet som måste upprätthållas vid en
extraordinär händelse,
· verka för en samordning av statens, landstingets, företags och organisationers förberedelser för
hanteringen av en extraordinär händelse och
· regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän så att de kan lösa sina uppgifter.
Dessutom ska kommunerna hålla länsstyrelsen informerad om vad som görs för att minska risker
och sårbarhet i kommunen och de ska informera om vad de gör för att förbättra
krishanteringsförmågan i kommunen.
- Genom att fokus flyttas från krig till krishantering finns nu förutsättningar för ett ännu större
engagemang från kommunerna. Det är jag mycket nöjd med säger försvarsminister Leni Björklund.
För de nya uppgifter som kommunen får tillförs också resurser. Från och med den 1 januari 2006
kommer ersättningen att uppgå till 250 miljoner kronor. Ersättningen kommer att indexuppräknas.
För att kommunerna slutligen ska få dessa uppgifter krävs en ändring av nuvarande lagstiftning.
Regeringen kommer under 2005 överlämna ett förslag till lagändring till riksdagen.
- I avtalet tydliggörs kommunernas viktiga roll i samhällets krishanteringssystem. De får också
resurser som gör att de på ett bra sätt kan fylla denna roll och lösa sina uppgifter så att samhället
blir säkrare och medborgarna tryggare kommenterar Leni Björklund.

KONTAKT

Edin Magnus
Pressekreterare
Telefon 08-405 25 66
Mobiltelefon 070-22000953

Jakobsgatan 9
103 33 Stockholm
Anders Bergwall
Krisberedskapsmyndigheten
085-93 710 00 (vxl)
Mårten Törnqvist
Svenska Kommunförbundet
08452 71 00 (vxl)
Nyckelord: 26136 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2004-06-14
Försvarsdepartementet

Leni Björklund besöker K4 i Arvidsjaur
Försvarsminister Leni Björklund besöker imorgon tisdag, 15 juni, Norrlands
dragonregemente K4 i Arvidsjaur.
TID OCH PLATS

Tid: 12.15, för gemensam transport till pressträffen
Plats: Pressen ombedes att samlas vid kasernvakten vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur för
gemensam transport till pressträffen. Inga egna fordon kan medföras på grund av avlyst terräng.
På eftermiddagen kommer en stridsövning att förevisas där en jägarenhet genomför strid mot ett
grupperat robotförband.
Massmedia inbjuds att delta i en pressträff med försvarsministern.
Anmälan till pressträffen görs till:
Ulf Starefeldt på 0960 - 151 03 eller 070 - 218 30 51
Övrigt: Presslegitimation erfordras!
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Tjeckien leasar svenska stridsflygplan
Vid en ceremoni i Prag i dag undertecknade försvarsminister Leni Björklund
och hennes tjeckiske kollega Miroslav Kostelka ett övergripande avtal
(Memorandum of Understanding). Avtalet gör att Tjeckien under 10 år
(2005-2015) kan leasa 14 stycken JAS 39 Gripen (12 ensitsiga och 2 tvåsitsiga).
Vid samma ceremoni undertecknades även ett detaljerat leasing-avtal mellan svenska regeringen företrädd av t.f. generaldirektör Jan-Olof Lind vid Försvarets materielverk - och tjeckiska
regeringen. Som en följd av leasingavtalet kommer Sverige också att förse det tjeckiska flygvapnet
med omfattande operativ och taktisk utbildning både av piloter och teknisk personal. Sverige
kommer även att tillhandahålla underhållsutrustning, simulatorer, reservdelar samt ett omfattande
integrerat logistikstöd.
Tjeckien blev det andra NATO-landet som valde Gripen för att uppfylla sina nationella, och
NATOs, försvarskrav. Ungern har sedan tidigare valt Gripen. Tidigare har också Sydafrika köpt
Gripen.
- Jag gratulerar och välkomnar att Tjeckien valt JAS 39 Gripen. Förhandlingarna har varit till gagn
för båda parter, säger försvarsminister Leni Björklund i en kommentar.
- Avtalet är ytterligare ett bevis för att Gripen står sig i tuff konkurrens på världsmarknaden. För
Sverige betyder det här att vi blir fler som kommer att samarbeta i utveckling och vidmakthållande
av Gripen-systemet. Det är av stort värde för oss och jag hoppas att det kan medverka till att
ytterligare länder att väljer Gripen, fortsätter Leni Björklund.
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Leni Björklund var med vid ceremoni till minne av den
1952 nedskjutna DC 3:an och dess besättning
Vid en ceremoni på Berga slott har idag Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld
delats ut postumt till besättningen på DC 3:an Hugin som sköts ned av
Sovjetunionen för idag exakt 52 år sedan. Besättningen bestod av Alvar
Älmeberg, Gösta Blad, och Herbert Mattsson från Försvarsmakten, samt Einar
Jonsson, Ivar Svensson, Börge Nilsson, Bengt Book och Erik Carlsson från
Försvarets radioanstalt. Förtjänstmedaljerna överlämnades av Överbefälhavare
Håkan Syrén till de omkomnas anhöriga.
- Hugins besättning gjorde en stor och viktig insats för Sverige. De offrade sina liv för vår säkerhet
och har inte fått den uppmärksamhet och uppskattning som de förtjänat. Att de idag får
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld kan inte ändra det som skett. Men för mig och många andra
i vårt land är det ett viktigt tecken på den aktning och respekt de förtjänar säger försvarsminister
Leni Björklund.
I slutet på ceremonin kom en DC 3 eskorterad av två J28B in från havet och passerade Berga. Vid
passagen möttes dessa av försvarets signalspaningsflygplan S102B och två JA 37 Viggen. Passagen
symboliserar hemkomsten av den nedskjutna DC 3:an och att den viktiga signalspaningen fortsätter
än idag. Under ceremonin talade Flygvapeninspektör Jan Andersson, Försvarsmakten,
generaldirektör Ingvar Åkesson, Försvarets radioanstalt och försvarsminister Leni Björklund.
- Det har varit en fin och betydelsefull ceremoni för att hantera en händelse som varit ett personligt
och nationellt trauma, säger försvarsminister Leni Björklund.
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Jämställdhetsarbetet fortsätter
Regeringens övergripande mål att kvinnor och män i allt väsentligt ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter ska genomsyra all verksamhet inom Försvarsdepartementets
ansvarsområde. Regeringen har idag beslutat att myndigheterna (se nedan) ska genomföra
jämställdhetsanalyser som ett led i att jämställdhetsintegrera verksamheten. Uppdraget ska

redovisas i mars 2005 och utgöra grunden för jämställdhetsintegrerade mål och resultatindikatorer.
Den dagliga verksamheten vid myndigheterna kommer att påverkas när målen för deras verksamhet
omformuleras för att på ett bättre sätt bidra till ökad jämställdhet. Dessutom kommer
återrapporteringen till riksdagen att kunna ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv.
Uppdragen är en fortsättning på det arbete som redan pågår för att öka jämställdheten inom
Försvarsdepartementets ansvarsområde. Fokus har hittills legat på myndigheternas arbetsgivarroller
och ett aktivt målinriktat arbete för att främja jämställdhet i arbetslivet. Det är ett viktigt arbete som
måste fortsätta, men det måste också utvecklas. Att jämställdhetsintegrera myndigheternas
verksamhet är en utveckling och breddning av det jämställdhetsarbete som redan görs.
Vår verksamhet handlar ytterst om att försvara, skydda och rädda liv och den måste genomsyras av
alla människors lika värde. Det handlar om förtroende, kompetens och en god arbetsmiljö, säger
försvarsminister Leni Björklund i en kommentar.
(Försvarsmakten, Totalförsvarets pliktverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt,
Krisberedskapsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar,
Statens Haverikommission, Försvarets materielverk och Statens Räddningsverk.)
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Försvarsberedningens rapport "Försvar för en ny tid"
I rapporten, Försvar för en ny tid (Ds 2004:30), som överlämnades till
försvarsminister Leni Björklund på tisdagen, redovisar Försvarsberedningen sin
syn på viktigare försvarspolitiska frågeställningar.
Försvarets uppgifter har genom de senaste årens beslut ändrats i grunden. De förslag som
Försvarsberedningen nu lämnar i denna rapport innebär en modifierad inriktning av den redan
beslutade reformeringen av försvaret. Försvarsberedningen beskriver i rapporten den politiska

ambition och inriktning som bör utgöra grunden för fortsatt underlagsarbete inför regeringens
proposition och riksdagens slutgiltiga ställningstagande. Försvarsberedningen har valt att peka ut de
områden som bör vara föremål för såväl ökade som minskade ambitioner.
***
Den internationella säkerhetspolitiska utvecklingen bekräftar Försvarsberedningens tidigare
slutsatser. Sveriges säkerhet har på ett avgörande sätt stärkts i och med den ökande europeiska
integrationen. Samtidigt med denna positiva utveckling finns allvarliga, gränsöverskridande hot mot
vår säkerhet. Utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken förändrar
förutsättningarna för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Särskild betydelse har det fördjupade
samarbetet inom EU, manifesterat bl.a. genom den gemensamma säkerhetsstrategin och
uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga.
***
Försvarsberedningen anser att utvecklingen ställer delvis förändrade krav på Försvarsmaktens
operativa förmåga. Under överskådlig tid är de allvarliga hot som kan riktas mot vår säkerhet också
gemensamma hot. Hot mot den gemensamma säkerheten kan därmed också innebära hot mot
Sverige. Ambitionen att bidra till att förebygga och hantera kriser i omvärlden genom att medverka
i fredsfrämjande insatser, och kraven att kunna hantera händelseutvecklingar och möta hot som kan
uppstå till följd av en kris eller konflikt i omvärlden, bör därför ses i ett sammanhang.
***
Försvarsberedningen anser att det är av stor vikt att Sverige medverkar i uppbyggnaden av EU:s
krishanteringsförmåga inklusive förmågan till snabba insatser. Snabbinsatsförmågan bör
inledningsvis utvecklas i samarbete med andra länder och måste kombineras med en fortsatt
förmåga att bidra till uthålliga fredsfrämjande insatser. Anslagsposten för fredsfrämjande
truppinsatser bör därför öka från och med 2005.
***
Försvarsmaktens resurser är relevanta i en bred hotbild. Försvarsmaktens roll vid skydd mot
terrorism handlar i första hand om stöd till andra myndigheter. Reglerna för detta har dock
begränsningar och det fortsatta utredningsarbetet måste därför genomföras skyndsamt. Ambitionen
bör vara ett ställningstagande under 2005.
***
Förmågan att göra insatser, främst internationellt, är den enskilda faktor som till största del kommer
att påverka Försvarsmaktens verksamhet. Användning i höga konfliktnivåer och hög beredskap
kräver anställd och tjänstgörande personal i samövade förband, och bör därför ingå i
insatsorganisationen i betydligt högre utsträckning.
***
Försvarsberedningen bedömer att den militära personalens tjänstgöring först och främst ska vara
kopplad till insatsorganisationens utbildning, övning och insatser. Försvarsmakten ska inte ha
permanenta avvecklingskostnader för militär personal som passerat ett visst åldersläge. Därför bör
Försvarsmakten pröva ett system med tidsbegränsade anställningar för militär personal.
Betydligt färre officerare behövs i den framtida stabsorganisationen och utbildningen till högre
officersbefattningar bör i linje med detta reduceras.
Det är enligt beredningens mening orimligt att officerare ska kunna välja om de ska delta i en av de
viktigaste uppgifterna. Det bör därför vara ett villkor för befordran att ha ett anställningsavtal som
inkluderar tjänstgöringsskyldighet vid internationella insatser.
Principerna för uttagning till grundutbildning bör vara grundad på lämplighet, villighet och intresse

för internationell tjänstgöring. Detta bör kombineras med tidsbegränsade kontrakt för vissa förband.
Även alternativa rekryteringsformer bör främjas, vilket också är av särskild vikt för att skapa bättre
förutsättningar för att kunna höja andelen kvinnor inom Försvarsmakten.
***
Färre förband i insatsorganisationen kommer att innebära färre etablissemang i
grundorganisationen. Kvarvarande delar av grundorganisationen måste vara lokaliserade så att goda
övnings- och utbildningsförutsättningar kan skapas. Förmåga att uppträda i förband på lägst
bataljonsnivå, och stridskraftsgemensamt uppträdande, samt kompetens att leda förband måste
prioriteras. Större och stridskraftsgemensamma förbandsenheter bör övas regelbundet, då även
kontrakterad och färdigutbildad personal kan kallas in (nya former av repetitionsövningar).
I dag utbildas inte en hel bataljon på någon plats i arméstridskrafterna, och stridskraftsgemensamma
övningar, exempelvis mellan flyg och arméförband, sker i liten eller ingen omfattning. Detta måste
enligt Försvarsberedningen betraktas som ett systemfel.
***
Betydande rationaliseringar och besparingar bör göras inom ledning och försvarsförvaltning. I
Försvarsmaktens underlag är 30 procents personalreduktion vid Försvarsmaktens centrala ledning
en förutsättning i alla ekonomiska nivåer. Enligt Försvarsberedningens uppfattning bör dock nivån
för reduktionen vara högre än så.
Huvudalternativet som bör övervägas i det fortsatta arbetet bör vara att lägga ner hela
militärdistriktsorganisationen och överföra återstående uppgifter till andra delar av Försvarsmakten,
såsom utbildningsförbanden i grundorganisationen och operativa insatsledningen.
Mot bakgrund av att den insatsorganisation som i framtiden ska övas och utbildas, personal- och
materielförsörjas blir avsevärt mindre, bör det ske en anpassning av de samlade resurserna för
förvaltningen. Betydande besparingar och rationaliseringar bör kunna ske.
***
Materielanskaffningen, och i tillämpliga delar utvecklingen, måste vara direkt spårbar till
insatsorganisationens behov. Huvudalternativet bör vara förbandsvis anskaffning och fördelning av
materiel efter den prioritet insatsförbandet har. Detta kommer att förstärka den trend som inletts att
anskaffa materiel i korta serier. Dessa krav, och behovet att minska kostnaderna för
materielanskaffningen, måste leda till en fokusering och prioritering av utvecklingsinsatserna, ett
ökat internationellt samarbete, samt ett större inslag av direktanskaffning av ny eller begagnad
materiel.
Ansvaret för materielen under en livscykel bör i högre grad övertas av industrin i stället för att
Försvarsmakten själv svarar för detta.
***
Dagens hot kräver i större utsträckning omedelbart tillgängliga resurser för den civila
krisberedskapen. Det är därför väsentligt att redan i ett beslut 2004 förändra de nuvarande
finansieringsprinciperna för att skapa en förstärkt fredstida förmåga.
Det finns i dagens säkerhetspolitiska situation inte något behov av civilpliktig personal för det civila
försvaret. Det behöver därför inte genomföras någon inskrivning till grundutbildning med civilplikt
de kommande åren.
Det är väsentligt att inte begränsa frågan om frivillig medverkan vid svåra påfrestningar till
personal från de frivilliga försvarsorganisationerna, utan även övrigt föreningsliv bör kunna komma
ifråga. Det är också väsentligt att skapa förutsättningar för individuell frivillig medverkan genom att
aktivt bidra till utvecklingen av kompetens och förmåga.
***

Försvarsberedningen anser att det är möjligt, realistiskt och ansvarsfullt att dessa besparings- och
rationaliseringsåtgärder genomförs, att ambitionen ökas inom angivna områden, och att det
sammantaget sker en sänkning av nivån för hela utgiftsområde 6 med 3 mdkr. Reduceringen bör ske
stegvis från 2005 men med ett substantiellt nettoutfall redan 2006. Nivån bör vara fullt intagen vid
utgången av 2007. Riktade besparingskrav med tillhörande ambitionsminskningar bör omfatta:
En omstrukturering och reducering av verksamheten vid de totalförsvarsgemensamma
myndigheterna.
En reducering av Försvarsmaktens centrala ledning.
En reduktion av den regionala territoriella verksamheten, försvarsplaneringen och
hemvärnsutbildning, m.m.
Ovanstående riktade besparingar uppgår till 2 mdkr. En ytterligare nettobesparing om 1 mdkr ska
omfatta Försvarsmakten. Kostnads- och ambitionshöjningar ska balanseras mot besparingar och
ambitionssänkningar. Detta ska också medge att den internationella insatsförmågan ökar, med
tillhörande krav på användbarhet och tillgänglighet för de insatsförband som prioriteras för
snabbinsatsförmåga. Förmågan att uthålligt bedriva fredsfrämjande insatser ska upprätthållas. Den
totala ekonomiska ramen för myndigheten ska även inkludera driftskostnader för insatta förband,
och bör vid utgången av 2007 kunna inrymma internationella insatser inom en budgeterad ram om 2
mdkr årligen.
Försvarsberedningen menar också, självfallet beroende av omvärldsutveckling och politiska
ambitioner, att ytterligare rationaliseringar och besparingar är möjliga efterhand som
Försvarsmaktens omställning fortlöper.
***
Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och riksdagens samtliga
partier. Försvarsberedningen har bl.a. till uppgift att fortlöpande följa den säkerhetspolitiska
utvecklingen i omvärlden och därvid bedöma såväl hot och risker som det internationella säkerhetsoch försvarssamarbetets utveckling.
Försvarsberedningen består av:
riksdagsledamot Håkan Juholt (s), ordförande
riksdagsledamot Tone Tingsgård (s)
riksdagsledamot Else-Marie Lindgren(kd)
f.d. riksdagsledamot Anders Svärd (c)
f.d. riksdagsledamot Lennart Rohdin (fp)
riksdagsledamot Gunnar Hökmark (m)
riksdagsledamot Berit Jóhannesson (v)
f.d. riksdagsledamot Annika Nordgren Christensen(mp)
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Inbjudan till pressträff Försvarsminister Leni Björklund tar
emot Försvarsberedningens rapport
Tisdagen den 1 juni tar försvarsminister Leni Björklund emot
Försvarsberedningens rapport inför det kommande försvarsbeslutet.
Fototillfälle:
Det kommer att finnas möjlighet till fototillfälle i samband med överlämnandet kl. 11.00 på
Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9.
Pressträff:
Försvarsminister Leni Björklund kommer att vara tillgänglig för media för kommentarer med
anledning av Försvarsberedningens rapport klockan 15.00 15.30 på Försvarsdepartementet,
Jakobsgatan 9.
Glöm ej presslegitimation
VÄLKOMNA!
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Försvarsberedningen

Inbjudan till pressträff: Försvarsberedningen presenterar
försvarspolitisk rapport
Tisdagen den 1 juni överlämnar Försvarsberedningen rapporten Försvar för en

ny tid till försvarsminister Leni Björklund.
TID OCH PLATS

Tisdagen den 1 juni kl. 11.00 överlämnas rapporten till försvarsminister Leni Björklund.
Fototillfälle.
Direkt därpå följer en pressträff med Försvarsberedningens ledamöter.
Plats: Runstenen, Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9
Presslegitimation erfordras.
I rapporten redovisar Försvarsberedningen sin syn på viktigare frågor inför ett beslut under 2004
om försvarets utveckling. Frågor som särskilt uppmärksammas i rapporten är bl.a. den
säkerhetspolitiska utvecklingen och de förändrade krav på försvaret som följer av denna,
konsekvenser för den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten samt Försvarsberedningens
slutsatser rörande de ekonomiska utgångspunkterna efter 2004.
Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och riksdagens samtliga
partier i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Försvarsberedningen har bl.a. till
uppgift att fortlöpande följa den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och därvid bedöma
såväl hot och risker som det internationella säkerhets- och försvarssamarbetets utveckling.

KONTAKT

Huvudsekreterare
Michael Mohr
08-405 25 45
Nyckelord: 24276 Försvar, skydd och säkerhet Leni Björklund

PRESSMEDDELANDE

2004-05-27
Försvarsdepartementet

Sverige skickar mer trupp till Afghanistan
Regeringen har idag beslutat att sända ett nytt militärt bidrag till den
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Beslutet fattades efter
riksdagsbeslutet igår då riksdagen gav regeringen tillåtelse till att skicka iväg en
sådan styrka. Alla som står bakom detta beslut vet att det är ett riskfyllt
uppdrag. Men situationen för civilbefolkningen är så svår att omvärlden måste
bistå med militär trupp för att öka säkerheten.
- Det är viktigt att det internationella samfundet hjälper till att förbättra säkerheten och underlätta
för övergångsregeringen att nå ut i de afghanska provinserna, säger försvarsminister Leni
Björklund. Inte minst för att säkerställa att så rättvisa val som möjligt kan hållas i Afghanistan i
september 2004 fortsätter Leni Björklund.
Den svenska insatsen är tänkt att tillsammans med bland annat brittiska, finska och norska styrkor

bidra till att expandera den Nato-ledda internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) till norra
Afghanistan. ISAF-styrkan har hittills endast varit verksam i Kabul och i Kunduz men kommer nu
att utvidgas till andra delar av landet.
Sverige har sedan årsskiftet 2001/02 deltagit med enheter i den internationella säkerhetsstyrkan i
Kabul. Efter utplaceringen av den nya styrkan, vilket planeras ske successivt med början i juni
månad, kommer den svenska närvaron att uppgå till omkring 110 personer. Den svenska styrkan
kommer att inleda sin verksamhet när ISAF övertagit ledningen av de enheter som vi bidrar till.
- Sverige har bidragit till ISAF:s arbete i Afghanistan sedan verksamheten inleddes. Det är naturligt
att fortsätta att bidra så att de insatser som hittills gjorts kan ge säkra förhållanden som bas för
uppbyggnaden av hela landet. Vi har ett ansvar inför det afghanska folket, men också inför de
svenska soldater som under åren gjort ett viktigt och bra arbete i Afghanistan säger Leni Björklund.
Den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) upprättades genom resolution 1386
(2001) i FN:s säkerhetsråd. I oktober 2003 utvidgades dess geografiska mandat utanför Kabul
genom resolution 1510 (2003).
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Leni Björklund besöker sin ungerske kollega och deltar i
ceremoni till minnet av Anna Lindh
TID OCH PLATS

Pressen inbjuds att delta enligt följande:
Pressträff med de båda försvarsministrarna Leni Björklund och Ferenc Juhász fredagen den 28 maj

klockan 10.20 vid ungerska försvarsministeriet.
Fototillfälle klockan 11.00 i samband med avtäckningsceremonin.
Försvarsminister Leni Björklund besöker den 27-28 maj sin ungerske kollega, försvarsminister
Ferenc Juhász i Budapest.
Under fredag förmiddag kommer de båda ministrarna att ha bilaterala överläggningar, där bland
annat EU- och Nato-frågor, internationella operationer och samarbete inom försvarssektorn kommer
att stå på agendan. Leni Björklund kommer också att besöka flygbasen Kecskemet där JAS 39
Gripen kommer att baseras.
Leni Björklund kommer att delta och också hålla ett kort tal när en minnessten till Anna Lindhs
minne avtäcks klockan 11.00 på fredagen. Budapest stad har under ledning av överborgmästare
Gábor Demsky (lib.) beslutat att hedra minnet av Anna Lindh genom att sätta upp en minnessten i
stadsparken. Minnesstenen kommer att placeras längs Olof Palme promenaden i stadsparken
(Városliget). Minnestenen kommer att återge följande citat av Anna Lindh: Resignation is our
biggest enemy.
Från Ungerns sida kommer utrikesminister Laszlo Kovacs,
försvarsminister Ferenc Juhász, Budapest stads huvudborgmästare Gabor Demszky och
utrikesministeriets politiske sekreterare Andras Barsony att närvara. Förutom försvarsministern
kommer också Sveriges ambassadör i Ungern, Bengt Lundborg, och fem kommunalpolitiker från
Västsverige att närvara.
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Skogsbrandbevakning med flyg
Regeringen har idag gett Statens räddningsverk i uppdrag att utvärdera
konsekvenserna av att det från och med 2003 inte längre lämnas bidrag till
skogsbrandbevakningsverksamhet med flyg. Räddningsverket ska redovisa en
lägesrapport för arbetet i årsredovisningen för 2004 och en slutredovisning i
årsredovisningen för 2005.

Försvarsutskottet konstaterade i betänkandet (2003/04:FöU7) Skogsbrandbevakning, baserat på en
motion av Christer Skoog (s) och Viviann Gerdin (c), att regeringen bör lämna en utvärdering av
vilka eventuella konsekvenser det avskaffade skogsbrandflyget medfört till riksdagen.
Utvärderingen påbörjas genom uppdraget till Räddningsverket.
Under hösten 2002 inhämtade Räddningsverket synpunkter från omkring 300 intressenter i form av
skogsägare, länsstyrelser, kommunala räddningstjänster och försäkringsbolag. Av remissvaren
framgick att intresset för annan än statlig finansiering var mycket svagt. Sommaren 2003 utgick
inget statligt bidrag till skogsbrandbevakning med flyg. De olika intressenterna informerades i
förväg om detta och hade därigenom en möjlighet att själva besluta om eventuella bidrag till fortsatt
skogsbrandbevakning. I en del län samordnade länsstyrelserna en länsgemensam
skogsbrandbevakning med flyg.
Den första januari 2004 började lagen (2003:778) om skydd mot olyckor att gälla. Utgångspunkten i
lagen om skydd mot olyckor är att den enskilde har det primära ansvaret för att skydda sin egendom
och för att inte orsaka olyckor. I första hand är det alltså den enskilde som ska vidta och bekosta
åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa skador till följa av olyckor. Det allmänna ska
som komplement till detta hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde inte själv, eller
genom att anlita någon annan, kan hantera en olyckssituation.
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Översyn av Försvarshögskolan
Betänkandet (SOU2004:58) Försvarshögskolan en översyn har idag lämnats till
försvarsminister Leni Björklund. Utredningens uppgift har varit att göra en
översyn av Försvarshögskolan (FHS). Enligt regeringens direktiv skulle
utredningen utvärdera regeringens och uppdragsgivarnas styrning av
Försvarshögskolan, skolans organisation, effektivitet, flexibilitet och
resursutnyttjande. Dessutom skulle utredningen utvärdera uppdragsgivarnas
egen utvärdering och användning av den kompetens och den forskning som
Försvarshögskolan tillför dem. I uppdraget har också ingått att lämna förslag till

förbättringar på dessa områden.
Den tidigare kritiken mot avgiftsfinansieringens roll i styrningen av FHS har framför allt gått ut på
att Försvarsmakten, som är skolans största uppdragsgivare, inte har haft tillräcklig förmåga att
beställa utbildning av skolan. Utvärderingen av styrningen av Försvarshögskolan har dock lett
utredningen till bedömningen att Försvarsmaktens beställningar från skolan har stramats upp
avsevärt på senare tid. Utredningen drar slutsatsen att Försvarshögskolans verksamhet tills vidare
bör finansieras i huvudsak genom de avgifter som uppdragsgivarna betalar.
Försvarshögskolans grundläggande uppgifter behöver enligt utredningen inte förändras. Men
utredningen föreslår att skolans verksamhetsområde förtydligas och avgränsas till att omfatta
utbildning och forskning för totalförsvarets och den fredstida krishanteringens behov.
Utredningen har kommit fram till att regeringens styrning av FHS är relativt vag i övergripande
frågor men tydlig i detaljfrågor. Utredningen föreslår därför att Försvarsdepartementet och skolan
tillsammans utvecklar mer precisa mål, och mera talande resultatmått, så att regeringens styrande
avsikt blir klar även i övergripande frågor. Utredningen anser att det är angeläget att FHS styrelse,
som har fullt ansvar för skolans verksamhet, inte står vid sidan av styrkanalen mellan regeringen
och skolan. Styrelsens roll i styrningen av skolan bör klarläggas så att alla inblandade parter har en
enhetlig bild av den.
Utredningens utvärdering har visat att Försvarsmaktens rutiner vid beställningen av
officersutbildning, och målen för de beställda utbildningarna, för det mesta är klara och tydliga.
Den pågående förändringen av försvaret och de nyligen beslutade ändringarna i
officersförordningen innebär att Försvarshögskolans roll i den högre officersutbildningen kommer
att förändras. Utredningen föreslår att FHS gör prognoser om de framtida utbildningsvolymerna och
analyserar konsekvenserna av ändringarna i officersförordningen. Dessutom föreslås att en
bedömning av hur skolan skall möta en ökad efterfrågan på utbildning och forskning inom
områdena fredstida krishantering och civil beredskap görs.
Utredningen har konstaterat att processen för uppdragsgivarnas beställning av forskning från FHS
på det hela taget är ändamålsenlig. Även regeringen lägger forskningsuppdrag på skolan.
Utredningen föreslår att regeringen följer upp och redovisar resultatet av dessa forskningsuppdrag
och att FHS och beställarna av forskning gemensamt vidtar åtgärder för att förbättra spridningen av
forskningsresultaten.
Utredningen bedömer att Försvarshögskolan har en i huvudsak ändamålsenlig organisation. Skolan
har också i sitt eget arbete med att förbättra och utveckla organisationen själv uppmärksammat och
vidtagit åtgärder mot de brister som Statskontoret har funnit i den översyn som kontoret gjort på
utredningens uppdrag.
De priser som Försvarshögskolan sätter på sin utbildning och forskning är enligt utredningens
bedömning i huvudsak konkurrenskraftiga. Men skolan bör ändå pröva ett antal åtgärder för att
minska sina kostnader för framför allt de militära utbildningarna.
Utredningens utvärdering visar att Försvarshögskolans uppdragsgivare i allmänhet är nöjda med
kvaliteten på såväl utbildning som forskning vid skolan. Men utredningen föreslår att
uppdragsgivarna i olika avseenden förbättrar sina system för att utvärdera den användning som de
har av utbildningen och forskningen. Utredningen föreslår också att regeringen med några års
mellanrum begär att uppdragsgivarna redovisar till regeringen vilken nytta den beställda
utbildningen och forskningen har för deras verksamhet.
Utredningen bedömer att Försvarshögskolan har utvecklat ett gott samarbete med flera universitet
och högskolor och föreslår att skolan erbjuder samarbete om utbildning i totalförsvar och
krishantering med ytterligare universitet och högskolor. Utredningen föreslår också att FHS får i
uppdrag att redovisa sitt samarbete med andra länders försvarshögskolor och möjligheterna att
utnyttja resurser och kompetens vid sådana skolor.
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Leni Björklund deltar i ministermöte i Ryssland
Den 24-25 maj reser försvarsminister Leni Björklund till St. Petersburg för ett
möte sin ryske och sina nordiska kollegor. Vid det nordiska
försvarsministermötet kommer framför allt internationella operationer och
samordningen av civila och militära insatser i konfliktområden att diskuteras.
TID OCH PLATS

Inbjudan till presskonferens tisdagen den 25 maj
Tid: 11.00-11.30
Plats: The oval hall, Konstantinpalatset (Konstantinovsky dvorets),
Strelna.
Övrigt: För deltagande i presskonferensen krävs en idag befintlig pressackreditering vid ryska
utrikesministeriet.
Anmälan till presskonferensen görs till:
De journalister som önskar en ackreditering till försvarsministermötet måste skicka ett fax med sina
uppgifter samt en begäran om att utfärda ackreditering till Jurij Nikolajevitj Klonov, vid Leningrads
militärområdes presstjänst, på nummer +7 (812) 318 21 60, vilket även fungerar som
telefonnummer.
För att ansökan ska hinna behandlas måste den skickas in senast torsdag denna vecka (20 maj). Ett
krav är en befintlig pressackreditering vid ryska utrikesministeriet.
Vid det nordisk-ryska försvarsministermötet kommer även där internationella insatser att stå på
agendan samt även de nu pågående
nationella försvarsreformerna. Dessutom kommer också förhållandet mellan Ryssland och EU samt
förhållandet mellan Ryssland och Nato att tas upp.
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EU genomför krishanteringsövning
Mellan den 18-27 maj genomförs EU:s krishanteringsövning CME 04 (Crisis
Management Exercise 2004). Det är EU:s tredje krishanteringsövning inom
ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.
CME 04 omfattar planeringen av en EU-ledd krishanteringsinsats med både civila och militära
resurser. Syftet är att öva EU:s procedurer och strukturer för krishantering samt att öva EU:s
nyttjande av ett nationellt operativt högkvarter.
CME 04 baseras på samma fiktiva scenario som förra årets EU-övning, där tre länder på ön
"Atlantia" är drabbade av oroligheter. För att hindra att utvecklingen förvärras och för att bidra till
en lösning av konflikten överväger EU olika civila och militära åtgärder för att stödja det fredsavtal
som är under förhandling. För första gången kommer också räddningstjänst (civil protection) att
övas.
I övningen deltar på EU-sidan medlemsländerna (på huvudstadsnivå och genom representationerna
i Bryssel), delar av rådssekretariatet, Höge representanten, Kommissionen och EU:s satellitcenter.
Dessutom kommer konsultationer att genomföras med vissa samarbetsländer.
Från svensk sida deltar Sveriges ständiga representation vid EU, Utrikes-, Försvars-, Justitie- och
Finansdepartementen samt berörda myndigheter.
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EU:s försvarsministermöte ett steg framåt
Försvarsminister Leni Björklund har idag deltagit i EU:s försvarsministermöte i
Bryssel. Vid mötet ställde sig försvarsministrarna bakom de nya
kapacitetsmålen (Headline Goal 2010). Dessutom diskuterades
snabbinsatsförmåga och arbetet med den nya försvarskapacitetsbyrån.
EU:s nya kapacitetsmål, Headline Goal 2010, anger utvecklingen av EU:s militära förmåga med
sikte mot år 2010. EU måste bli bättre inom hela bredden av krishanteringsinsatser. De nya målen
betonar därför ökade kvalitativa krav på de styrkor som anmäls, ökad förmåga till samverkan, ökad
förmåga till att snabbt kunna förflytta förbanden till insatsområden, samt ökad uthållighet.
- Jag är glad över att kapacitetsmålen också omfattar nätverksbaserade lösningar för krishantering
och civil-militär samverkan som Sverige länge har drivit. Arbetet med unionens
krishanteringsförmåga är också ett verktyg för att driva reformeringen av vårt svenska försvar
framåt, säger försvarsminister Leni Björklund.
EU:s höge representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Javier Solana överlämnade också en rapport
om europeisk snabbinsatsförmåga.
- Jag känner ett allt starkare stöd för att unionens snabbinsatsförmåga inte bara ska vara något för de
stora länderna utan något för unionens alla medlemmar, kommenterar försvarsminister Leni
Björklund.
Ministrarna fick också information om processen med inrättandet av den nya byrån som ska arbeta
med kapacitetsfrågor, forskning, anskaffning samt försvarsmateriel. Byrån ska vara etablerad och
igång under 2004.
Dessutom diskuterades EU:s övertagande av den militär insatsen i Bosnien-Hercegovina efter
avslutandet av Nato-ledda SFOR. Försvarsminister Leni Björklund poängterade att alla
krishanteringsinsatser måste präglas av respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt, och
att det är viktigt att EU samordnat utnyttjar sina civila och militära instrument i
krishanteringsinsatser. Ett mer omfattande planeringsarbete kan inledas först efter ett beslut av Nato
om att avsluta SFOR. Beslut väntas i juni.
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Leni Björklund deltar i EU:s formella försvarsministermöte
i Bryssel 17 maj
Försvarsminister Leni Björklund deltar den 17 maj i EU:s formella
försvarsministermöte i Bryssel.
TID OCH PLATS

Under måndagen den 17 maj planeras en pressträff med försvarsminister Leni Björklund klockan
15.15.
Plats: Justus Lipsius (svenska pressrummet)
På mötet kommer EU:s försvarsministrar bland annat tala om utvecklingen av militära kapaciteter
för att stärka Unionens krishanteringsförmåga. Samtalen kommer bland annat att omfatta
snabbinsatsförmåga och inrättandet av myndigheten för kapacitetsutveckling, forskning,
anskaffning och försvarsmateriel. Dessutom kommer EU:s planerade övertagande av den militär
insatsen i Bosnien-Hercegovina efter avslutandet av Nato-ledda SFOR att diskuteras.
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Utnämning - befattningsplacering
Regeringen har idag 2004-05-13 beslutat att:

· överstelöjtnanten Hans Norman placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Peking
fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2007
· överstelöjtnanten Tapani Mattus, försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Warszawa
sidoackrediteras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Kiev fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m.
den 30 juni 2007
· överstelöjtnanten Leif Carlsson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Vilnius
fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2007
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Fortsatt bidrag till KFOR
Idag har regeringen beslutat hur stort det svenska bidraget till den
multinationella fredsstyrkan KFOR i Kosovo ska vara från mitten av juni.
Beslutet är att Sverige från mitten av juni kommer att bidra med ca 330
personer. Bidraget kommer att vara en väpnad styrka med bl.a. ett
skyttekompani, underrättelsefunktioner samt stabsofficerare. Det beslutade
bidraget innebär en minskning av det tidigare bidraget på ca 520 personer.
Uppgifterna och det geografiska ansvarsområdet kommer att anpassas till det svenska bidragets
storlek. Detta för att uppnå högsta möjliga effekt av det svenska bidraget och inte minst för att
tillgodose behovet av säkerhet för det svenska förbandet.
Utöver insatsen i Kosovo pågår en fredsfrämjande insats i Bosnien-Herzegovina , SFOR, vilken
troligtvis kommer att bli en insats ledd av den Europeiska unionen under året. Sverige bidrar idag
till SFOR och vill fortsatt bidra till säkerhet och stabilitet på västra Balkan genom deltagande i
KFOR och i den kommande EU-ledda insatsen i Bosnien-Herzegovina.
Det svenska bidraget till KFOR lämnas samtidigt som Sverige åtar sig att stödja andra angelägna
krishanteringsinsatser i bla. Afghanistan, dit regeringen föreslagit riksdagen att Sverige skall bidra
med ytterligare närmare etthundra personer och till Liberia, dit Sverige nyligen skickade ett
mekaniserat kompani om ca 230 personer.

--Sverige bidrar sedan 1999 till den multinationella KFOR-styrkan i Kosovo. Bidraget är idag ca 520
personer. Till detta kommer även den förstärkning om 139 personer som i mitten av april sändes
efter oroligheterna för att öka säkerheten för den svenska styrkan samt för att minska
arbetsbelastningen för egen personal. Det svenska bidraget kommer även efter en neddragning att
vara Sveriges största i en internationell insats.
KFOR leds av Nato under ett mandat från FN: s säkerhetsråd i resolution 1244 (1999). För
närvarande deltar 36 länder med tillsammans ca 19 000 personer i de internationella
ansträngningarna att bringa säkerhet och stabilitet till Kosovo.
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Stefan Engdahl militär rådgivare till Leni Björklund
Sedan den 1 maj är flottiljamiral Stefan Engdahl försvarsminister Leni
Björklunds militära rådgivare. Stefan Engdahl efterträder generalmajor Michael
Moore som återgått till tjänstgöring i Försvarsmakten.
Stefan Engdahl har senast varit chef för planeringsstaben i Försvarsmaktens högkvarter och före det
under tre år chef för strategiledningens inriktningsavdelning i Försvarsmakten. Stefan Engdahl har
en gedigen bakgrund inom den svenska flottan och har bland mycket annat varit chef för 2.
ytstridsflottiljen.
1992-93 var Stefan Engdahl också militär sakkunnig i Försvarsdepartementet.
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Slovakiens försvarsminister besöker Sverige
På inbjudan av försvarsminister Leni Björklund kommer Slovakiens
försvarsminister Juraj Liska på officiellt besök till Sverige 10-11 maj.
TID OCH PLATS

Media är välkomna att delta enligt följande:
Måndag den 10 maj
Kl. 18.00 Hedersbetygelser, Karlbergs slott, Stockholm (fototillfälle).
Tisdag den 11 maj
KL. 11.00 Pressträff, Kastellet, Kastellholmen.
Under måndagen kommer försvarsminister Juraj Liska att träffa representanter för Försvarsmakten
för att informeras om den pågående reformeringen av det svenska försvaret, och då också arbetet
med att skapa ett nätverksbaserat försvar. Försvarsminister Liska kommer också att besöka
Försvarets materielverk och där få information om hur verket är uppbyggt och fungerar.
På tisdagen kommer försvarsministrarna att ha bilaterala överläggningar i Kastellet på
Kastellholmen i Stockholm. På agendan står bland annat internationella insatser, den pågående
reformeringen av ländernas försvarsmakter och dessutom kommer utvecklingen av den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken att diskuteras.
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Estlands försvarsminister besöker Sverige
TID OCH PLATS

Media är välkomna att delta enligt följande:
måndag den 3 maj:
Kl. 15.30 Pressträff, Kastellet, Kastellholmen.
Kl. 18.00 Hedersbetygelser, Karlbergs slott, Stockholm (fototillfälle).
Välkomna!
Estlands försvarsminister Margus Hanson gör ett officiellt besök i Sverige den 3-4 maj på inbjudan
av försvarsminister Leni Björklund.
Under de bilaterala överläggningarna kommer Estlands och Sveriges försvarsrelaterade samarbete
att diskuteras, då kommer också den baltiska försvarshögskolan (Baltdefcol) att beröras. Estland
blir den första maj medlem i den Europeiska unionen och följaktligen kommer samtalen också att
fokusera på EU och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.
Under besöket kommer Margus Hanson också att informeras om krishanteringssystemet, om den
pågående reformeringen av det svenska försvaret, och då också arbetet med att skapa ett
nätverksbaserat försvar. Ett besök kommer också att genomföras på Vaxholms amfibieregemente
(Amf 1).
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Försvarsdepartementet placerar generalmajoren Ann-Marie
Göransson vid EU-representationen i Bryssel
Försvarsdepartementet stärker från och med den 1 maj 2004 sin EU-representation i Bryssel genom
att placera förra generalläkaren i Försvarsmakten, generalmajoren Ann-Marie Göransson som
permanent representant i EU:s försvarsmaterielsamarbete. Ann-Marie Göransson kommer att i
Bryssel ansvara för den svenska medverkan i etablerandet av en EU-myndighet för
försvarskapacitetsutveckling, forskning, upphandling och försvarsmaterielsamarbete. Därutöver
skall hon följa och representera Försvarsdepartementets intressen inom EU:s forskning av relevans
för det svenska försvaret.
Den formella EU-titeln är Representative for the Swedish National Armaments Director (NAD) och
befattningen, som är civil, ligger på samma nivå som den generalsbefattning som representerar den
svenska överbefälhavaren i EU-arbetet.
Ann-Marie Göransson har tidigare arbetat med FoU och försvarsindustrifrågor både i
Försvarsmaktens Högkvarter och i Försvarsdepartementet. Hon har tidigare internationell
erfarenhet, bl.a. från den svenska ambassaden i Washington DC och har egen forskarutbildning,
med dr, vid Karolinska Institutet.
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Leni Björklund besöker Kosovo
Försvarsdepartementet
http://forsvar.regeringen.se/
Försvarsdepartementet
Pressmeddelande
2004-04-28
Magnus Edin

t.f. Pressekreterare
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Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08 - 405 25 30
Leni Björklund besöker Kosovo
Försvarsminister Leni Björklund besöker den 29-30 april Kosovo med
anledning av att brigadgeneral Anders Brännström överlämnar ansvaret för den
multinationella brigaden, Centre, till sin finske efterträdare.
Vid besöket kommer Leni Björklund också att träffa befälhavaren för Kosovo Force (KFOR)
generallöjtnant Holger Kammerhoff och chefen för den svenska bataljonen överstelöjtnant Karl
Engelbrektsson. Vid samtalet med KFORs befälhavare kommer fokus att ligga på situationen i
Kosovo och situationen för KFOR. I samtalen med svenska officerare kommer Leni Björklund att
bli informerad om den operativa verksamhet som den svenska bataljonen bedriver och om
situationen för de svenska soldaterna. Leni Björklund kommer också att bli informerad om arbetet
mot sexuella trakasserier inom bataljonen.
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Leni Björklund besöker Ing2 och SWEDEC i Eksjö
TID OCH PLATS

Inbjudan
Massmedia inbjuds att närvara vid Försvarsministerns presskonferens
Tid: 11.30
Plats: Pressen ombedes att samlas för information och vägvisning vid korsningen Solbergavägen
och Tyskvägen kl.11.00

Övrigt: Presslegitimation erfordras!
Anmälan till presskonferensen görs till:
Hans Henning på 070 - 511 16 95
Försvarsminister Leni Björklund besöker den 28 april Göta ingenjörregemente (Ing2) och
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) i Eksjö.
Besöket i Eksjö inleds med en genomgång av verksamheten vid Eksjö garnison och Ing 2. Vid en
rundtur på garnisonsområdet kommer bland annat skolverksamheten, materielunderhållsområdet
och ingenjörsdelarna för internationella insatser att förevisas.
Besöket fortsätter med en orientering om SWEDECs verksamhet. Leni Björklund kommer då också
att se testbanan för maskinell minröjning.
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Leni Björklund besöker F 17 i Ronneby och Sydkustens
marinbas i Karlskrona
TID OCH PLATS

Inbjudan
Massmedia inbjuds att närvara vid Försvarsministerns presskonferens.
Tid: 17.50-18.20
Plats: Pressen samlas vid vakten Örlogshamnen klockan 17.45.
Övrigt: Presslegitimation erfordras!
Försvarsminister Leni Björklund besöker den 27 april Blekinge flygflottilj, F 17, i Ronneby och
Sydkustens marinbas i Karlskrona.
Besöket vid F 17 inleds med en genomgång av flottiljen, flygvapnets snabbinsatsförband
(SWAFRAP) och helikopterskvadronen. Leni Björklund kommer också att få en förevisning av
flygsimulatorn och flygverkstaden. Dessutom kommer Leni Björklund att prata med värnpliktiga

vid flottiljen.
Vid besöket på Sydkustens marinbas kommer Leni Björklund att få en genomgång av marinbasen.
Dessutom kommer bland annat Försvarsmaktens dykskola, 1.ubåtsflottiljen, 3.ystridsflottiljen, och
4.minkrigsflottiljen att besökas. Leni Björklund kommer också att prata med värnpliktiga vid
marinbasen.
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Nederländernas försvarsminister besöker Sverige
TID OCH PLATS

Media är välkomna att delta enligt följande:
måndag den 26 april:
Kl. 12.30 Hedersbetygelser, Gustav Adolfs Torg, Stockholm.
Kl. 15.30 Pressträff, Hugo Alfvén salongen, Grand Hôtel, Stockholm.
Välkomna!
Nederländernas försvarsminister Henk Kamp gör ett officiellt besök i Sverige den 26 april på
inbjudan av försvarsminister Leni Björklund.
Under de bilaterala överläggningarna kommer EU, Nato, internationella insatser och det bilaterala
materielsamarbetet att stå på agendan. Nederländerna är ordförande för den Europeiska unionen det
kommande halvåret vilket kommer att diskuteras tillsammans med bland annat EU:s
snabbinsatsförmåga inom krishanteringen. Dessutom kommer Partnerskap för freds utveckling efter
det kommande Nato-toppmötet i Istanbul att diskuteras.
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Leni Björklund besöker Pliktverkets verksdagar i Skövde
Försvarsminister Leni Björklund besöker imorgon fredag Totalförsvarets pliktverks verksdagar som
genomförs den 22 och 23 april. Verksdagar genomfördes senast 2002 och samlar verkets alla
anställda från både huvudkontor och regionkontor. Vid årets dagar kommer fokus att ligga på
regeringens förvaltningspolitiska mål och verkets sätt att möta ungdomar.
Leni Björklund kommer att hålla ett anförande klockan 11.30.
Media är välkomna att träffa Leni Björklund ca klockan 12.45 Billingehus, Skövde. Vid
pressträffen kommer också representanter för Pliktverket att närvara.
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Räddningsverket stödjer World Food Programme på Haiti
Regeringen har idag beslutat att Statens räddningsverk får bistå World Food Programmes (WFP)
humanitära insats på Haiti. Stödet omfattar nio konvojledare från Räddningsverket vars uppgift är

att få igång distributionen av mat samt att utbilda lokal personal som sedan kan ta över
föraruppgifterna.
- Det är bra att Sverige kan stödja WFP i dess viktiga arbete på Haiti säger biståndsminister Carin
Jämtin i en kommentar.
Den politiska utvecklingen på Haiti har sedan början av 2004 försämrat förhållandena för
befolkningen. Transport av basförnödenheter har blockerats till vissa regioner. WFP har funnit det
nödvändigt att starta en logistisk operation för att trygga matleveranser till de utsatta delarna av
landet.
- Räddningsverket har stor erfarenhet av humanitärt bistånd och har tidigare med stor framgång
genomfört liknande insatser i bland annat Afghanistan och Västbanken säger försvarsminister Leni
Björklund.
Insatsen har en budget på 1 830 000 kronor och finansieras av WFP. WFP har fått pengar från
SIDA för detta ändamål.
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Räddningsverket stödjer World Food Programme på Haiti
Regeringen har idag beslutat att Statens räddningsverk får bistå World Food Programmes (WFP)
humanitära insats på Haiti. Stödet omfattar nio konvojledare från Räddningsverket vars uppgift är
att få igång distributionen av mat samt att utbilda lokal personal som sedan kan ta över
föraruppgifterna.
- Det är bra att Sverige kan stödja WFP i dess viktiga arbete på Haiti säger biståndsminister Carin
Jämtin i en kommentar.
Den politiska utvecklingen på Haiti har sedan början av 2004 försämrat förhållandena för
befolkningen. Transport av basförnödenheter har blockerats till vissa regioner. WFP har funnit det
nödvändigt att starta en logistisk operation för att trygga matleveranser till de utsatta delarna av
landet.
Räddningsverket
- Räddningsverket har stor erfarenhet av humanitärt bistånd och har tidigare med stor framgång
genomfört liknande insatser i bland annat Afghanistan och Västbanken säger försvarsminister Leni
Björklund.
Insatsen har en budget på 1 830 000 kronor och finansieras av WFP. WFP har fått pengar från
SIDA för detta ändamål.
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Försvarsminister Leni Björklund besöker Liberiastyrkan i
Strängnäs den 12 februari
Torsdagen den 12 februari avslutar Liberiastyrkan sin utbildning inför den kommande insatsen. I
samband med detta hålls en ceremoni med kyrkparad och vesper i domkyrkan i Strängnäs, där
försvarsminister Leni Björklund kommer delta och hålla tal. Även Försvarsmaktens operative chef
generallöjtnant Jan Jonsson och biskopen i Strängnäs, Jonas Jonsson kommer att tala under vespern.
Efter gudstjänsten hålls en informell pressträff på kyrkbacken, där försvarsministern,
ställföreträdande ÖB och Liberiastyrkans chef finns tillgängliga för intervjuer.
Tider
17.30: Liberiastyrkan avmarscherar från P 10:s kaserner ledd av Arméns Trumkår.
18.00: Vesper i Strängnäs domkyrka.
19.00: Informell pressträff utanför domkyrkan. Därefter avmarscherar förbandet mot
P 10.
Fakta om Liberiastyrkan - LA 01
LA 01 blir # om riksdagen fattar beslut om insats - en integrerad del av den irländska bataljonen,
IREBAT, som är förlagd i Monrovias utkant. IREBAT, med svenskarna, utgör reserv och
snabbinsatsstyrka för missionen. Det innebär att bataljonen ska kunna sättas in var som helst i
Liberia. LA 01: s materiel och fordon är planerat att transporteras med fartyg från Sverige till
Liberia i mitten av februari. Huvudstyrkan flygs till Liberia i början av mars.
Förbandet består av ett mekaniserat skyttekompani på 172 personer. Kompaniet är utrustat med 13
stridsfordon 90 C i olika varianter. I LA 01 ingår också en stödenhet med underhålls-, reparationsoch stabsfunktioner på 54 personer och fem stabsofficerare som ska ingå i den irländska
bataljonsstaben. I förbandet finns 6 kvinnor, medelåldern är 28 år och cirka 50 procent av
personalen är veteraner från tidigare utlandstjänstgöring.
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Debatt om den transatlantiska länken: The Transatlantic
Link # 4 Voices on European and North American
Relations
Betydelsen av de transatlantiska relationerna har under lång tid varit av både akademiskt och
realpolitiskt intresse. I samband med utvecklingen i Irak under 2002 och 2003 sattes den
transatlantiska länken på prov. I den efterföljande debatten har inte bara diskuterats hur
händelseutvecklingen de facto skall betraktas, men också vilken betydelse denna länk över Atlanten
kommer att ha för den framtida säkerhetspolitiska utvecklingen.
Fyra författare har av Försvarsberedningen bjudits in att i en debattskrift reflektera över dessa
händelser. Författarna är:
- Phillipe Errera, Counsellor vid franska utrikesministeriet
- Charles Grant, Director för Centre for European Reform
- Bo Huldt, Professor vid Försvarshögskolan
- Robert E. Hunter, USA:s tidigare NATO-ambassadör
De korta artiklarna är författade i början av november 2003, och lägger olika perspektiv på bland
annat hur skuldbördan skall fördelas, och hur de olika aktörerna kan bidra till att stärka relationerna
igen.
Försvarsberedningen hoppas att denna skrift skall kunna bidra till vår öppna försvars- och
säkerhetspolitiska debatt.
Skriften kan beställas kostnadsfritt från Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm, eller via e-post:
bestallning@defence.ministry.se
Skriften kan även laddas ner från Försvarsberedningens webbsida www.forsvarsberedningen.gov.se
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Totalförsvarspliktigas rättssäkerhet stärks
# Det är mycket viktigt att arbetet med de totalförsvarspliktigas situation fortsätter. När staten med

plikt kallar in unga människor får det inte förekomma diskriminering, mobbning, eller trakasserier.
Det får inte heller förekomma olagliga bestraffningsmetoder, till exempel kollektiv bestraffning,
säger försvarsminister Leni Björklund.
För att ytterligare förstärka arbetet mot dessa avarter har regeringen idag beslutat att Styrelsen för
psykologiskt försvar (SPF) får uppgiften att informera totalförsvarspliktiga om deras rättigheter
under tjänstgöringen och hur dessa kan tillvaratas. Dessutom får SPF i uppdrag att främja
personalvården för totalförsvarspliktiga.
Totalförsvarspliktiga ska kunna vända sig direkt till SPF och få veta mer om sina rättigheter och hur
dessa kan tas till vara. Inom ramen för det här informationsuppdraget kommer det också att finnas
utrymme för rådgivning. Information om de totalförsvarspliktigas rättigheter kommer även att
kunna riktas till officerare och andra som har utbildningsuppgifter inom totalförsvaret # denna
rådgivning ska komplettera den information som ges av andra.
För att stödja verksamheten inrättas ett råd vid SPF. Ledamöterna i rådet ska delta aktivt i
verksamheten och i rådet bör representanter för riksdagspartier, vissa totalförsvarsmyndigheter samt
Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet ingå. En sammansättning som i princip motsvarar den som
Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga (NPT) har. NPT kommer att läggas ner den 31
december 2003.
# Inrättandet av den här funktionen inom Styrelsen för psykologiskt försvar är ett steg för att
förstärka de totalförsvarspliktigas rättssäkerhet, säger försvarsminister Leni Björklund.
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Krisberedskapsmyndigheten ska införa
radio-kommunikationssystem för skydd och säkerhet
(RAKEL)
Regeringen har idag fattat beslut om att Krisberedskapsmyndigheten blir den myndighet som ska
införa, förvalta och utveckla det radiokommunikationssystem som regeringen i budgetpropositionen
för 2004 tidigare har avsatt medel för.
RAKEL-systemet ska förenkla samverkan mellan olika myndigheter och kommer att bidra till
säkrare och effektivare räddningsinsatser vid allt från små olyckor till stora katastrofer.
Systemets ska i första hand användas av Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, lokal- och regional
krisledning, kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvården och Försvarsmakten.

Utbyggnad av det rikstäckande systemet sker i etapper länsvis och ska vara klar 2009. Systemet ska
vara i drift i november 2004 i den första etappen: Skåne, Kalmar och Blekinge län.
Vid Krisberedskapsmyndigheten införs en särskild delegation bestående bland annat av företrädare
för användarna. Delegationen får till uppgift att bistå Krisberedskapsmyndigheten.
Mer om RAKEL: www.sou.gov.se/rakel
Mer om KBM: www.krisberedskapsmyndigheten.se
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Försvarsdepartementet

Försvarsministern kommenterar utgiftstak
Med anledning av Försvarsmaktens presskonferens idag där beräknade konsekvenser av utgiftstaket
har Försvarsminister Leni Björklund följande kommentarer:
# Sverige är inne i en lågkonjunktur och detta är något alla känner av. Alla verksamheter måste ta
del av ansvaret för att hålla utgiftstaket om vi ska klara den svenska ekonomin.
# Försvarsdepartementet för just nu en nära dialog med Försvarsmakten för att den ekonomiska
verkligheten ska kunna hanteras på bästa sätt. Resultaten av denna dialog är ännu inte klara.
# En viktig del i tidigare försvarsbeslut har varit att minska Försvarsmaktens fasta kostnader. Detta
har visat sig vara svårt och går långsamt. Andelen rörliga kostnader är fortfarande alltför liten,
vilket gör Försvarsmakten mycket känslig för konjunktursvängningar. Kravet på att minska de fasta
kostnaderna är därför fortfarande starkt.
# Det är oerhört viktigt för de anställda och värnpliktiga att få möjlighet att öva. Vi kan inte lägga
40 miljarder kronor på en verksamhet som inte resulterar i insatsklara och kompetenta förband.
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Helena Lindberg ny expeditions- och rättschef
Regeringen har idag utsett Helena Lindberg till ny expeditions- och rättschef i
Försvarsdepartementet. Hon tillträder den 1 september 2003.
Helena Lindberg kommer från en tjänst som ämnessakunnig i Försvarsdepartementet.
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Regeringen beslutar om stöd till Liberia
Regeringen har idag beslutat att ge Statens räddningsverk (SRV) i uppdrag att lämna stöd till
FN-organet World Food Programme (WFP) I Liberia.
Statens räddningsverk har bett om regeringens tillstånd att genomföra en stödinsats i Liberia.
Insatsen innebär att SRV donerar överskottsmateriel till WFP i Liberia, vars resurser efter den
senaste tidens inbördes stridigheter i Liberia har stulits eller plundrats. Statens räddningsverk ska
skänka nio lastbilar med släp samt tre så kallade verkstadskärror med verktyg och reservdelar.
Därutöver ska fem personer från SRV resa med till Liberia för att under cirka två månaders tid
kunna stödja WFP med instruktioner. Lastbilarna ska användas främst för distribution av livsmedel.
Insatsen finansieras av WFP och är preliminärt budgeterad till 2 315 000 kronor för två månader.
Sverige har en god beredskap för att ytterligare bistå Liberia så fort säkerhetsläget gör det möjligt
för hjälporganisationer att nå fram till de nödlidande. Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) har i år fattat beslut om cirka 40 miljoner kronor till humanitära
insatser i landet. Stödet har fördelats till en rad FN-organ och andra organisationer som regeringen
hoppas ska kunna fortsätta och förstärka sitt arbete så fort säkerhetssituationen förbättras.
Statens Räddningsverk kommer snarast möjligt att lasta materiel och sedan direkt avresa med

personal och materiel till Liberia. Vid intresse från media att delta vid lastningen och träffa dem
som ska resa, kontakta Mats Oscarsson.
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Försvarsministern kommenterar FOI: s Irak-resa
Försvarsminister Leni Björklund kommenterar idag den resa som personal från FOI (Totalförsvarets
forskningsinstitut) i samarbete med ett medieföretag har gjort till Irak för att undersöka förekomsten
av massförstörelsevapen:
# Jag tycker det är ytterst anmärkningsvärt att tjänstemän från FOI vidtar den här typen av resa och
verksamhet utan att vare sig informera sin egen ledning eller regeringskansliet. Att besöka Irak i det
syfte som nu gjorts kan få konsekvenser som ligger långt utöver FOI: s ansvarsområde. Om det
handlar om hantering av känslig information måste regeringen vara informerad när och om sådana
här saker ska göras.
# FOI är en viktig del i vårt totalförsvar med regeringen som uppdragsgivare. Om svenska
myndigheters representanter skriver under sekretessförbindelser som kan förhindra att regeringen
informeras om viktiga frågor är det helt oacceptabelt.
# FOI har idag meddelat att de nu ska se över sina rutiner för att förhindra att liknande situationer
inträffar framöver. Detta är mycket viktigt och välkommet och jag förväntar mig att få en
redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra en upprepning.
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