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Lathund till publikationsansvariga FMV handläggare 
I Regelverk FMV materielpublikationer finns mer information om regler och rutiner kring processer 
gällande materielpublikationer.  
 
Merparten av alla materielpublikationer förrådshålls av Försvarets bok- och blankettförråd (FBF) 
tillhörande FMCL i Arboga. Med publikationer avses instruktionsböcker, reparationsböcker, 
handböcker, pärmar, satskort, reservdelskataloger, utdrag ur datalistor mm som har en 
förrådsbeteckning och en förrådsbenämning. 
FBF redovisar publikationerna genom PRIO. 
 

FMV blanketter 
Nämnda blanketter nedan finns i Logistikportalen på internet: 
http://logistikportalen.fmv.se/ 

• Vid uttag av förrådsbeteckning avseende reservdelskatalog, sats- och tillbehörslistor, använd 
blanketten Publikationsuppdrag. 

• Vid nyproduktion ska blanketterna Beslut Fastställande Materielpublikation och 
Fördelningslista Materielpublikationer användas. Fördelningslista används ej för SL/TL. 

• Vid ändring av publikation ska blankett Beslut Publicering Materielpublikation för materiel 
i vidmakthållandeskede användas om materielen befinner sig i vidmakthållandeskedet, i annat 
fall ska blankett Beslut Fastställande Materielpublikation användas.  

• Vid upphävande av publikation ska blankett Beslut Upphävande Materielpublikation 
användas, om inte upphävandet är en del av totalavveckling då publikationen i så fall tas med i 
avvecklingsskrivelsen. 

 
Blanketterna ovan skickas till Registrator i original, kopior mailas till funktionsbrevlådor enligt 
nedanstående matris: 
 

Bokpublikationer  
Maila i förekommande fall digital kopia av 

• Beslut Fastställande Materielpublikation 
• Beslut Publicering Materielpubl_VMH 
• Beslut Upphävande Materielpublikation 
• Fördelningslista 

 
till: bokpublikationer@combitech.se 
 
Vid frågor, ring: 0733-17 52 96 

Materielförteckningar (RDK, SL, TL) 
Maila i förekommande fall digital kopia av  

• Publikationsuppdrag 
• Beslut Fastställande Materielpublikation 
• Beslut Publicering Materielpubl_VMH 
• Beslut Upphävande Materielpublikation 
• Fördelningslista (gäller RDK endast) 

till: materielforteckningar@combitech.se 
 
Vid frågor, ring: 0733-17 52 96 

Tekniska Order 
Maila i förekommande fall digital kopia av  

• Tekniska Ordern (pdf) 
• Beslut Fastställande Materielpublikation 
• Beslut Publicering Materielpubl_VMH 
• Beslut Upphävande Materielpublikation 

till: tekniska.order@combitech.se 
 
Vid frågor, ring: 0733-17 52 99 

Materielritningar 
För inleverans av materielritningar se 
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/ 
materielritningar/Sidor/Startsidemall.aspx  
 
För frågor, kontakta 
materielritningar@combitech.se 
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Leverans till FBF 
Gällande rutiner för leveransprecisering av materielpublikationer (rutin Orderunderlag) hänvisas till 
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/prio/Sidor/Masterdata.aspx alternativt funktionsbrevlåda 
verksamhetsstod.materialleveranser.fmv@fmv.se. 
 
Vid leverans till FBF skall följesedeln från tryckeriet innehålla följande uppgifter: 
 

• Förrådsbeteckning 
• Förrådsbenämning 
• Antal levererade ex.  
• FMV (beställare, publikationsansvarig handläggare) 
• Leverantör (org. enhet, publikationsansvarig handläggare och tfn). Ett absolut krav är att dessa 

uppgifter skall finnas med så att FBF vid fel leverans och dylikt skall kunna spåra 
publikationsansvarig. 

• Inleveransnummer (erhålls enligt rutin Orderunderlag som hänvisas till ovan) 
 

Kontaktuppgifter Försvarets bok- och blankettförråd, FBF  
Postadress:  
Försvarets bok- och blankettförråd 
Box 1009 
732 26 Arboga 
 
Godsadress: 
Försvarsmaktens centrallager Försvarets bok- och blankettförråd 
Styrmansgatan 14 
732 31 Arboga  
 
Telefonnr:  
010-821 30 33, kl 07-16 (mån-fre) 
 
Faxnr: 
0589-101 69         
 
E-post: 
fmcl-fbf@mil.se 
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