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Uppdragsbeskrivning avseende utredning av framtida
behov och eventuellt stöd till kamratföreningar inom
Försvarsmakten

1. Bakgrund
Inom Försvarsmakten finns ett stort antal militära kamratföreningar av traditionellt slag. Ett
antal av dem är knutna till existerande förband, medan andra har sitt ursprung i förband som
är nedlagda. Inom Försvarsmakten finns också föreningsverksamhet (ibland benämnda som
militärkulturhistoriska föreningar eller veteranföreningar) som syftar till att inventera och
vidmakthålla minnesstenar och platser, äldre militärmateriel och fordon, samt äldre flygplan,
båtar/fartyg och vars verksamheter och behov av stöd i flera fall är knutna till existerande
förband. Till denna kategori kan också inräknas föreningar som ägnar sig åt
militärmusikaliska framträdanden, dock ej hemvärnsmusikkårer eller musikkårer som tillhör
en frivillig försvarsorganisation som vid uppdrag av Försvarsmakten bär
försvarsmaktsuniformer.
Försvarsmakten lämnar på olika sätt stöd till dessa olika slags föreningar, men arten och
omfattningen av stöd varierar.
Ett antal faktorer motiverar en översyn av Försvarsmaktens behov av de militära
kamratföreningarna och av stödet till dessa, exempelvis:
•

Olikheten mellan kamratföreningarna. Vissa har hög medelålder, sjunkande
medlemsantal och liten verksamhet, medan andra är mera aktiva.

•

Övergången från värnplikt till frivillighet kan påverka kamratföreningarna, liksom
införandet av tillfälligt tjänstgörande soldater och sjömän.

•

Försvarsmaktens internationella insatser, som kan komma att öka i omfattning, kan
påverka kamratföreningarna, inte minst genom det ökande antalet veteraner från
insatser.

•

Behovet av att ytterligare stärka enhetligheten i Försvarsmaktens stöd till
kamratföreningarna.

2. Uppdrag
Konsulten skall genomföra en utredning av Försvarsmaktens behov av och eventuella stöd till
militära kamratföreningar.
Uppdraget omfattar också en kortfattad beskrivning av de militära kamratföreningarna som
företeelse, deras verksamhet och Försvarsmaktens stöd till dem idag.
Konsultens roll efter genomförd utredning innebär att ge förslag på:
1. Vilken roll de militära kamratföreningarna bör ha i olika avseenden, t.ex. vid:
•
•
•
•

Rekrytering och försvarsinformation
Kontakter med och stöd till tillfälligt anställda soldater, sjömän och veteraner från
insatser.
Vård och arv av traditioner
Eventuella andra uppgifter

2. Omfattning och former för Försvarsmaktens stöd till kamratföreningarna.

3. Genomförande
Utredningens huvudalternativ ska bygga på att Försvarsmaktens samlade kostnad för stöd till
kamratföreningarna inte ska vara större än idag. Förslag som innebär större kostnader än idag
ska redovisas separat och rangordnas.
Underlag ska inhämtas från några utvalda organisationsenheter, om deras syn på
kamratföreningarnas verksamheter. Även kontakt med relevanta enheter inom Högkvarteret
ska knytas för att lösa uppgiften.

