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Beslut angående FM samråd på samtliga Teknisk Order (TO) 
Bakgrund 
I fastställt samordningsavtal 2017, SAMO 2017, 15FMV10173-4:1 mellan myndigheterna finns 
följande överenskommelse: 
”Försvarsmakten ska teckna samråd på TO. Från och med den 1 januari gäller detta för alla röda 
TO. Från och med den 1 maj gäller detta för samtliga TO. I de fall båda myndigheterna anser att 
behov av samråd på TO ej föreligger kan myndigheterna komma överens om att samråd inte 
behöver tecknas. Under kvartal 1 2017 ska myndighetsgemensamt arbete ske för att utarbeta 
gemensamt arbetssätt.” 
 
Försvarsmaktens roll i att teckna samråd på Teknisk Order överenskoms mellan myndigheterna i 
Slutrapport GLOB2. 
 

Hantering från och med 2017-05-01 
Från och med 2017-05-01 gäller samrådsförfarande för samtliga Teknisk Order. Samma 
grundläggande process gäller för normala TO och för TO Röd, men med olika tidskrav samt 
instanser för information.  
 
För att underlätta adresseringen av generell TO som inte entydigt pekar på en enskild arena och 
därmed samrådsmottagare, ska dessa sändas till TeK Mark som får uppgiften att sammanhålla 
Försvarsmaktens samrådsprocess. 
 
Central kontrollrutin utgörs av den ordinarie verifiering som sker innan publicering. Kontroll sker 
av fastställandebeslutets innehåll, där det ska framgå att samråd skett. Att samråd skett är en 
förutsättning för publicering av TO i system DITO. 
 
M7102-259610 16FMV2694-6:1 ”BESLUT FASTSTÄLLANDE MATERIELPUBLIKATION” 
ska uppdateras så att punkt 3 ändras till att gälla samtliga TO. 
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Samråd gällande TO Röd 
- Så fort FMV beslutar att TO Röd ska upprättas ska ett informationsmail skickas till 

relevant funktionsbrevlåda med kopia till PROD-LOG-LOGSTOD-HKV@mil.se. Detta för 
att de korta tidsförhållandena gällande samråd ska kunna innehållas. 

- Alla TO Röd ska samrådas med Försvarsmakten. Detta görs genom att maila 
samrådsexemplar av aktuell TO till relevant funktionsbrevlåda hos TeK Mark, TeK Fartyg 
eller MSK Ledsyst: 

o TeK Mark - tekmark-sde@mil.se 
o TeK Fartyg - tekftg@mil.se 
o MSK Ledsyst - msk-ledsyst@mil.se 

- Samråd på TO Röd ska erhållas inom ≤ 24 timmar 1efter avsändningstid. Uteblivet eller 
avböjt samråd, ska från samrådsmottagaren skyndsamt återremitteras med orsak och 
tydligt åtgärdsbeskrivning, detta för att FMV skall kunna justera alternativt korrigera 
dokumentet så att samråd går att erhålla. Observera att samråd inte är att betrakta som 
remiss på innehåll. 

- För samtliga TO Röd gäller också att kopia skickas till PROD-LOG-LOGSTOD-
HKV@mil.se 

- Gällande samråd på TO Röd inom flygområdet sköts detta i enlighet med redan etablerad 
rutin. 

- Central kontrollrutin finns etablerad för att säkerställa att alla TO Röd som distribueras har 
FM samråd. 

 
  

                                                      
1 Vid ansändande efter lunch dag före arbetsfri dag ska svar avges under närmast följande arbetsdag 
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Samråd gällande övrig TO 
- Alla TO ska samrådas med Försvarsmakten. Detta görs genom att maila samrådsexemplar 

av aktuell TO till relevant funktionsbrevlåda hos TeK Mark, TeK Fartyg eller MSK 
Ledsyst: 

o TeK Mark - tekmark-sde@mil.se 
o TeK Fartyg - tekftg@mil.se 
o MSK Ledsyst - msk-ledsyst@mil.se 

- Samråd på TO ska erhållas inom 10 arbetsdagar efter avsändningstid. Uteblivet eller avböjt 
samråd, ska från samrådsmottagaren skyndsamt återremitteras med orsak och tydligt 
åtgärdsbeskrivning, detta för att FMV skall kunna justera alternativt korrigera dokumentet 
så att samråd går att erhålla. Observera att samråd inte är att betrakta som remiss på 
innehåll. 

- Gällande samråd på TO inom flygområdet sköts detta i enlighet med redan etablerad rutin. 
- Central kontrollrutin finns etablerad för att säkerställa att alla TO som distribueras har FM 

samråd. 
 

Fortsatt arbete 
Följande aktiviteter kommer att genomföras under 2017 för att ytterligare förtydliga och förbättra 
hanteringen av Teknisk Order mellan myndigheterna: 

- Separat instruktion med tillhörande processmönster för samrådsprocessen utarbetas och 
beslutas av Teknisk Direktör. 

- Fortsatt dialog mellan FM och FMV gällande ändringsstyrningsprocessen som helhet och 
Försvarsmaktens medverkan i grundläggande framtagning av teknisk order. 
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