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Till Statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade 27den maj 1992 Dir. 1992:71 chefen för för-

svarsdepartementet tillkalla utredare med uppdrag lämna förslagatt tillatten
författningsreglering med anledning Pliktutredningens 1991:02Fö för-av
slag till pliktsystem för totalförsvarets personalförsörjning.nytt

Till särskild förordnadesutredare den 26 1992juni generaldirektören vid

Statens haverikommission Olof Forssberg. Till biträda utred-experter att
ningsmannen förordnades dag rättschefen Ann-Louise Eksborg ochsamma
kanslirådet Björn Janson den 9 1992september Björnöverstensamt

Andersson, Svenöversten Hallberg, verksjuristen Key Hedström,numera
byråchefen Arne Lindblom och byråchefen Kurt Wallin. Till sekreterare för-

ordnades rådmannen Mats Orstadius. Sven Hallberg entledigades den 4 mars
1993. Som förordnades dag generalmajorenexperter Ingvar Rittsélsamma
och avdelningsdirektören Hans Wehlin.

Arbetet har bedrivits under Utredningen författningsregleringnamnet om av
totalförsvarsplikten UFT.

Fortlöpande kontakt har hållits Pliktutredningen.med

Experten Key Hedström har särskilt yttrande.avgett ett

Utredningen överlämnar sitt betänkande SOU 1993:36 Lag total-nu om
försvarsplikt. Betänkandet innehåller förslag till lagar och förordningar om
totalförsvarsplikten, frivillig grundutbildning för kvinnor disciplinan-och

inom totalförsvaret.svaret

Utredningen i kommande betänkande lämnaatt ytterligare förslagettavser
till följdförfattningar.

Stockholm i 1993.april

Olof Forssberg

Mats Orstadius





Innehåll

Sammanfattning

Förfatmingsfdrslag 13

Förslag till lag totalförsvarsplikt 13om . .

Förslag till lag frivillig grundutbildning för kvinnorom

3. Förslag till lag disciplinansvar inom totalförsvaret 43om

4. Förslag till lag ändring i civilförsvarslagen 1960:74 59om

Förslag till lag skydd för anställning 65om m.m.

Förslag till lag arbetsförmedlingstvång 66om . .

Förslag till förordning totalförsvarsplikt 68om

Förslag till förordning frivillig grundutbildningom
för kvinnor 85. . . . . . . . . . .

Förslag till förordning disciplinansvar inomom
totalförsvaret 88.

10. Förslag till förordning ändring iom
civilförsvarskungörelsen 1960:377 100. .

l Uppdraget 101

1.1 Direktiven 101

1.2 Arbetets bedrivande 103

1.3 Betänkandets uppläggning 104



105utgångspunkterNågra

105personalverkTotalförsvarets2.1

107Försvarsmakten2.2

107organisationförsvaretscivila2.3 Det

109försvaretciviladetinomBolagisering2.4

111Specialmotivering3

111totalförsvarsplikt3.1 Lagen om

202kvinnorförgrundutbildningfrivillig3.2 Lagen om

207totalförsvaretinomdisciplinansvar3.3 Lagen om

2121960:74civilförsvarslageniändring3.4 Lagen om . .

213anställningförskydd3.5 Lagen m.m.om

215arbetsförmedlingstvång3.6 Lagen om

217HedströmKeyyttrandeSärskilt expertenav

219Direktiv1Bilaga



Förkortningar

FFS Försvarets författningssamling

FÖU Försvarsutskottets betänkande

InsK Kungörelsen 1969:379 inskrivning och redovisningom
värnpliktigaav

Regeringens propositionprop.

RF 1974 års regeringsform

rskr. Riksdagens skrivelse

SFS Svensk författningssamling

SOU Statens offentliga utredningar

TjK Kungörelsen 1969:380 värnpliktigas tjänstgöringom
m.m.

ÖB Överbefálhavaren





Sammanfattning

I betänkandet lägger vi fram förslag till författningsregleringett totalför-av
svarsplikten i enlighet med Pliktutredningens förslag i betänkandet
SOU 1992: 39l Totalförsvarsplikt.

De bestämmelser totalförsvarsplikten kräver lagform harom samlats isom
lag totalförsvarsplikt. Denna föreslåsen följandeom ersätta lagar och be-

stämmelser:

1939:727lagen förbud uppsägning eller avskedandemotom av
arbetstagare med anledning värnpliktstjänstgöringav m.m.

värnpliktslagen 1941:967.

bestämmelserna allmän tjänsteplikt i allmänna tjänstepliktslagenom
1959:83.

bestämmelserna i civilförsvarslagen 1960:74 civilförsvarsplikt.om
vissa bestämmelser i 5 kap. civilförsvarskungörelsen inskrivning ochom

tjänstgöring i civilförsvaret.

lagen 1966:413 vapenfri tjänst.om
7. lagen 1981:292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonalom samt

veterinärpersonal m.m.
lagen 1984:272 skyldighet för civilförsvarspliktigaom tjänstgöraatt

utanför civilförsvaret.

bestämmelserna i 5 kap. 2 § lagen 1976:600 offentlig anställningom
tjänstgöringsskyldighet för arbetstagareom hos staten.

Betänkandet innehåller vidare förslag till verkställighetsföreskrifter till lagen
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totalförsvars-förordningisamlatshartotalförsvarsplikt. Dessa omenom
ifinnsi dagtillämpningsföreskrifterdeFörordningen ersätter somplikt.

författningar:följande

1942:840.hämtningskungörelsen

efterspaningangåendeföreskriftervissa1942:841 med av2. kungörelsen
frånmeddelandenandraellerorderöverlämnandem.fl. förvärnpliktiga av

myndighet.militär
personalstillhörandefyrstatenochviss lots-1959:147kungörelsen om

militärtjänstgöring.fullgöraskyldighet att
ochcivilförsvarsplikten1960:377civilförsvarskungörelsen54. kap. om

personal.inskrivning av
1961:461.tjänstepliktskungörelsen5. allmänna

vapenfria tjänste-bestämmelservissamed1966:414kungörelsen om

pliktiga.
värnpliktiga.redovisningochinskrivning1969:379 avkungörelsen7. om

tjänstgöringvärnpliktigas1969:380 m.m.kungörelsen om

1973:939.uppskovskungörelsen
civilför-övning inomochgrundutbildning1977:577förordningen10. om

svaret.
iledamötermilitäratill ickeersättning1977:1188förordningen11. om

inskrivningsnämnd.

1980:1035.värnpliktsutbildningsförordningen12.
sjukvårdsper-ochför hälso-tjänsteplikt1981:642förordningen13. om

sonal m.m.

förhållandeiförändringarantalförfattningsförslag ettinnehåller vårasakI
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till vad gäller i dag. De viktigaste dessa är följande:som av

En övre åldersgräns införs för skyldigheten tjänstgöragemensam i detatt-
civila försvaret. Gränsen går vid utgången det kalenderår när den ärav som
totalförsvarspliktig fyller 70 år.

Svenska får vidmän mönstringen rekryteras direkt för tjänstgöring i det-
civila försvaret s.k. direktrekrytering.

Den efter mönstring inte behöver fullgörasom grundutbildning placeras i-
utbildningsreserv för eventuellten iatt anspråk för kortaretassenare en

grundutbildning i det civila försvaret eller efter beredskapshöjning grund-en
utbildas i det militära eller civila försvaret.

Skyldigheten stå kvar i utbildningsreservatt upphör med utgångenen- av
det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller 30 år. Därefter kan han
inte skrivas för längre grundutbildning 60än dagar.

Den vapenfria tjänsten regleras inte längre undantag frånett värn-- som
pliktstjänstgöring flera tjänstgöringsalternativutan ett inomsom förav ramen
totalförsvarsplikten.

Svenska kvinnor får efter frivillig mönstring för tjänstgöring iantasen-
befattningar svenska män harsamma genomgått mönstring. Ensom som

kvinna har genomgått grundutbildning blir vid straffansvarsom skyldig att
fullgöra repetitionsutbildning och tjänstgöra under höjd beredskap.att

Det för disciplinansvar isystem dag gäller för krigsmän skall gällasom-
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försvaret.civilai dettjänstgörför demäven som

förslagetinnebärvärnpliktslagstiftningennuvarandetill denförhållandeI

i sak:ändringarföljande

mönstringefterinskrivningvidbeslutsfattandetBestämmelserna om-
värnpliktskontoren.vidtillämpasi dagpraxistill dennärmas som

innehållverksamhetensochtjänstgöringstidernaDetaljregleringen av-
upphör.

fullgjortshartjänstgöringsdagar40innanavbrytsGrundutbildning som-
eftergrundutbildning. Denfullgjordtillgodoräknasinte enfår somsom

tillinkallasinte pågrundutbildning fårsin nyttavbrytatid måstesådan

60 dagar.grundutbildning änlängre

slopas.renskötandeochsjömänförSärregleringen samer-
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Författningsförslag

Förslag till

Lag totalförsvarspliktom

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Totalförsvarsplikten

l § Totalförsvaret är angelägenhet för hela befolkningen.en

2 § Totalförsvarets personalförsörjning skall totalförsvars-tryggas genom en
plikt gäller för varje svensk medborgare från börjansom det kalenderårav
när han eller hon fyller år till slutet det kalenderårsexton när han ellerav
hon fyller sjuttio. Totalförsvarsplikten gäller också för och utanvar en som

svenskatt medborgare är bosatt i Sverige.vara

3 § En totalförsvarspliktig skyldigär att

medverka vid utredning sina personliga förhållanden,om
tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning hans eller hennessom

kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter och

iaktta de föreskrifter i övrigt meddelas i denna lag.som

I 4 § Tjänstgöring enligt 3 § 2 fullgörs värnplikt, civilplikt eller allmänsom
tjänsteplikt.

Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning,
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krigstjänstgöring.beredskapstjänstgöring och

totalförsvarspliktigden ärinnebärtjänstepliktenallmännaDen att som

6i kap.bestämmelsernaenligttjänstgöraskallhöjd beredskapunder

medalltid inledasFörsvarsmakten ochifullgörasskall5 § Värnplikten

grundutbildning.

svenskaäromfattar endast mänvärnpliktfullgöraSkyldigheten somatt

totalförsvars-denkalenderår närbörjan detfrångällerochmedborgare av
fyrtiosjufyllerhankalenderår, närdettill slutetnitton årpliktige fyller av

år.

totalförsvaretinomverksamheteriskall fullgöras6 Civilplikten§ rege-som

ringen bestämmer.

egentli-förenad medverksamhet äromfattafär inteCivilplikten somannan
i För-bevakningsuppgifter. Denordnings- ellerstridsuppgifter än somga
frivilligl99x:xxxenligt lagengrundutbildninghar avslutatsvarsmakten om

kalenderårdettill slutetskyldigdockkvinnorgrundutbildning är att avav
tjänstgöringcivilplikt fullgörasåsomfyrtiosju århon fyller somnär samma

värnplikt.

skrivitshacivilpliktvärnplikt ellerfullgöra attskyldig utan7 § Ingen är att

tjänstgöringen.för

förhållandenpersonligaUtredning2 kap. om

värnplikt ellerfullgöraförutsättningartotalförsvarspliktigs att1 § För att en
på begäraneller honhanoch bedömas ärutredasskall kunnacivilplikt av
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Totalförsvarets personalverk, statlig myndighet regeringen be-en annan som
stämmer, kommun, landsting eller kyrklig kommunett skyldigen en att
skriftligen, muntligen eller, det behövs, vid personlig inställelse lämnaom en
nödvändiga uppgifter hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga för-om
hållanden i övrigt.

2 § Varje svensk är totalförsvarspliktig förär utredningman som som avses
i l § skyldig vid Totalförsvaretsatt personalverk genomgå mönstring, detom
inte är uppenbart han saknar förmågaatt fullgöra värnplikt eller civilplikt.att
Skyldigheten inträder det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller ar-
år eller, förton den förvärvar svenskt medborgarskap frånsom ochsenare,

med den medborgare.dag när han blir svensk Om intedet finns särskilda
skäl, ingenär skyldig genomgå mönstring efteratt det kalenderår, hannär
fyller tjugofyra år.

3 § Mönstringen skall ske i den totalförsvarspliktiges personliga närvaro.
Den skall omfatta medicinska och psykologiska undersökningar samt annan
utredning hans personliga förhållanden.av

4 § Kommuner, landsting och enskilda vårdinrättningar skall till Totalför-

personalverk lämnasvarets de uppgifter totalförsvarspliktigs hälso-om en
tillstånd och personliga förhållanden i övrigt behövs för bedöma hansattsom
eller hennes förutsättningar fullgöra värnplikt elleratt civilplikt.

5 § En kallelse till personlig inställelse vid mönstring eller utredningannan
i l § skall utfärdas i god tid. Omsom denavses kallats förhindradärsom att

inställa sig enligt kallelsen, skall han eller hon anmäla det till densnarast
myndighet har utfärdat kallelsen.som
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Inskrivning3 kap. m.m.

efter mönstringInskrivning

förut-totalförsvarspliktige harvisar denmönstringenresultatet1 § Om attav
personal-Totalförsvaretscivilplikt, skallvärnplikt ellerfullgörasättningar att

förspecialister ellerförchefer,förbefattningsgruppiplacera honomverk en
utbild-icivilplikt ellervärnplikt, förförskriva in honomövriga ensamt

ningsreserv.

skrivas intotalförsvarspliktigaskall det antalcivilpliktochvärnplikt2 § För

för För-försvaret ellercivilaoch detFörsvarsmaktenii krig behövssom
skall de ärbefattningsgruppvarjeUrfredstida beredskap.svarsmaktens som

tjänstgöring.sådanin förlämpade skrivasbäst

totalförsvarspliktige saknarvisar denmönstringen3 resultatet§ Om attav
Totalförsvaretscivilplikt, skallvärnplikt ellerfullgöraförutsättningar att

tjänstgöring.sådanfullgöraskyldighan intepersonalverk besluta är attatt

utredningefterInskrivning annan

ci-lämplig förbedömsmönstringutredning änefter4 § Den annanensom
tjänstgöring,för sådanskrivaspersonalverkTotalförsvaretsvilplikt får av
60grundutbildning dagar.änomfattar längrecivilpliktfördock inte som

inskrivningbestämmelserGemensamma om

omfattarcivilpliktförvärnplikt ellerskrivs in för5 § Om någon som
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grundutbildning, skall vid inskrivningen bestämmas

den befattning eller befattning han eller hon utbildastyp skallav som
till,

de förband, skolor, myndigheter eller andra organisationer där grundut-
bildningen huvudsakligen fullgöras,skall

grundutbildningens längd och

4. grundutbildningen skall pågå 60än dagar, året ochom månaden närmer
grundutbildningen är planerad börja.att

6 § Vid inskrivning för civilplikt inte omfattar grundutbildning skallsom
bestämmas den befattning den skrivs in skall upprätthålla.som som

7 § I den mån det kan ske skall vid inskrivningen hänsyn till önskemåltas
från den skrivs in.som

8 § Av beslut inskrivningett skall framgå vad har bestämts enligtom som
5 eller 6 Ett beslut inskrivning i utbildningsreserv skall innehållaom en
uppgift den totalförsvarspliktiges befattningsgrupp.om
Den genomgår mönstring skall därvid underrättas beslutsom om som avses

i första stycket och i 3

9 § Ett beslut enligt 3 eller 4 § får ändras Totalförsvarets personalverk.av
Om den har skrivits har påbörjat grundutbildning, får beslutetsom ock-en
så ändras myndighet Personalverket bestämmer. Om detav en behövssom
för bedömningen, är den är totalförsvarspliktig skyldig för-genomgåsom att
nyad mönstring eller utredning enligt 2 kap.annan
Om ändring beslut inskrivning innebär tiden fören grundutbild-av om att

ningen blir längre än enligt tidigaredet beslutet, krävs den beslutetatt som
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detsamma10 skallföljerinteOmändringen. annatgodkänner avavser
utbildningsreservinskrivning ibeslutändringi frågagälla ett enomavom

längreomfattarcivilpliktförellervärnpliktförinskrivning entill som

60 dagar.grundutbildning än

fårförsvarsberedskap,Sverigestillhänsynmedbehövs rege-10 § Om det
utbildnings-iskrivits inhartotalförsvarspliktigaföreskriva enringen att som
omfattarcivilplikteller förvärnpliktförinskrivasskallstället somireserv

60 dagar.grundutbildning änlängreen

kalen-detvid utgångenupphörutbildningsreserviInskrivningen§ av11 en
trettio år.fyllertotalförsvarspliktigedenderår när

Krigsplacering

grundutbildning har förvärvatavslutadeftertotalförsvarspliktig12 § En som
ikrigsplaceraskrigsuppgift skallförfärdigheterochkunskapertillräckliga en

för. Enlämplighon ärellerhanverksamhetvissiellerbefattning somenen
krigspla-6 skall§enligtcivilpliktförskrivits inhartotalförsvarspliktig som

upprätthålla.skalleller honhanbefattningi den somceras

grundutbildning änlängregenomgåtthartotalförsvarspliktig13 § En ensom
fullgjor-grundutbildningenverksamhet däri denkrigsplacerasskall60 dagar

ellerhanväsentligt bättresynpunkt är atttotalförsvaretsfrånintedetdes, om
verksamhet.ikrigsplacerashon annanen

inskrivasfårkrigsplacerasgrundutbildning inteavslutadefter§ Den14 som
inte ärgrundutbildningmedgrundutbildning ellercivilplikt somför enutan
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längre 60än dagar.

15 § Beslut krigsplacering fattas Totalförsvaretsom personalverk på fram-av
ställan kommun, kyrklig kommun, landstingav en eller statligetten en myn-
dighet. Om krigsplacering hävs, gäller 14en

Tjänstgöring utan vapen

16 § Om totalförsvarspliktig kan ha så allvarligen antas personlig överty-en
gelse rörande bruk övertygelsenmot oförenligatt ärav vapen medannan en
tjänstgöring förenadär med bruk skall hansom eller hon efterav vapen, an-
sökan få rätt vapenfri.att vara

17 § En ansökan rätt vapenfri skallatt skriftligom och innehållavara vara
försäkran sökanden han eller honen haratt sådan inställningav till bruken

i 16motav vapen annan som avses

18 § En ansökan görs innan sökanden har skrivits ellersom inom må-sex
nader från den dag då han eller hon fick del beslut inskrivningettav om
skall bifallas ytterligare utredning,utan det inte finns särskilda skälom att
närmare pröva sökandens inställning till bruk motav vapen annan.

19 § Om ansökan görs än vad i 18sägsen skall den in-senare ävensom
nehålla redogörelse för de förhållanden sökandenen vill åberopa tillsom

inställningstöd för sitt påstående han eller hon haratt sådan till bruken av
i 16motvapen annan som avses

20 § En ansökan får inte avslås sökanden har fått tillfälleutan att lämnaatt
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ärendet.imuntligtuppgifter

skrivasintefårvapenfrifått rätthartotalförsvarspliktig att21 § En varasom
viljasinellerbrukmed motförenadärbefattning vapenavin mot somen
beslut-skallskett,inskrivning harsådanOmFörsvarsmakten.in iskrivas en

ändras.et

Totalförsvaretsvapenfri prövas perso-rättAnsökningar22 § att avvaraom

nalverk.

civilpliktochvärnpliktFullgörande4 kap. av

Grundutbildning

förskrivits intotalförsvarspliktig harförGrundutbildningen1 § somen
totalförsvarspliktigför615 ochdagar som220 och högstvärnplikt lägstär en

300 dagar.civilplikt högstförskrivits inhar
totalför-för någonintefårgrundutbildningförtidensammanlagdaDen

615 dagar.överstigasvarspliktig

omfattarcivilpliktförvärnplikt ellerför enskrivits som2 den§ Har som
föregrundutbildningentillkallats60 intedagargrundutbildning änlängre

ifallieller,tjugofyra årfyllerhan avseskalenderår när somdetutgången av
hantrettio år, ärfyllerhankalenderår närdetföre utgången103 kap. av

föreligger.skälsärskildaendastgrundutbildningenfullgöraskyldig omatt

inteärimedborgare även stattotalförsvarspliktig är annan3 en§ En som
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skyldig fullgöra längre grundutbildningatt 60än dagar, han antingenen om
har fullgjort motsvarande utbildning i den andra eller innan han haren staten
fyllt nitton år väljer göra detta och den utbildningen tillatt längd och effekti-

vitet minstär likvärdig med den krävs honom i Sverige.som av

Repetitionsutbildning

4 § Repetitionsutbildningen får för varje totalförsvarspliktig omfatta samman-
lagt 240högst dagar fördelade på flera tjänstgöringstillfállen.

5 § En totalförsvarspliktig underär kalenderår skyldig fullgörasamma att
repetitionsutbildning vid högst två tillfällen och med sammanlagt högst 34
dagar, inte särskilda skäl föranlederom annat.

Längsta tillåtna utbildningstid

6 § Den sammanlagda tiden för grundutbildning och repetitionsutbildning får
inte för någon totalförsvarspliktig överstiga 700 dagar.

Krigstjänstgöring och beredskapsüänstgöring

7 § Totalförsvarspliktiga har krigsplacerats enligt denna lag skyldigaärsom
fullgöra krigstjänstgöringatt under höjd beredskap.

8 § Om det i fall än i 7 §annat behövs för Sveriges försvarsbe-som avses
redskap, får regeringen besluta totalförsvarspliktigaatt har krigsplace-som

enligt denna lag skallrats fullgöra beredskapstjänstgöring.

Beredskapstjänstgöring får för varje totalförsvarspliktig omfatta 180högst
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tjänstgöringstillfállen.eller flerafördelade pådagar ett

totalförsvarspliktigamångatillfälle besluta hurvarjeskall för9 § Regeringen

beredskapstjänstgöring.ellerkrigstjänstgöringin tillskall kallassom
skallkrigstjänstgöringberedskapstjänstgöring ochRegeringen beslutar när

upphöra.

civilpliktenvärnplikten ochbestämmelser FörGemensamma5 kap.

Skyldigheter under tjänstgöringen

verk-månskyldig i dencivilplikteller ärvärnpliktfullgör att1 § Den som
sigförflyttafrihetsåväl i sininskränkningartålasamheten kräver det att

övrigt.frihet ipersonligai sindettalämnainom landet och att som
dengenomgåskyldigocksåcivilpliktvärnplikt eller ärfullgör attDen som

och be-utredaförundersökning krävspsykologiska attmedicinska och som

totalförsvaret.tjänstgöra inomförutsättningareller hennesdöma hans att

ellerförmansskall lydacivilpliktvärnplikt eller2 fullgör§ Den an-ensom
Dentjänsten.inte angårordernuppenbartintechefs order, det är attomnan

sig efter dei övrigt rättacivilplikt skallvärnplikt eller ävenfullgörsom
tjänstgöringsföreskrifter gäller.som

Utbildningen

krigsupp-färdigheterochde kunskaperGrundutbildningen skall3 § somge

giften kräver.
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Repetitionsutbildningen skall vidmakthålla och utveckla skickligheten för

krigsuppgiften.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som
syftar till upprätthålla Sverigesatt försvarsberedskap.

4 § Grundutbildningens längd skall bestämmas särskilt för varje befattning

eller befattning.typ av

Grundutbildningen skall genomföras i följd, inte det för vissaen om
befattningar finns särskilda skäl genomföra den iatt omgångar.

5 § Repetitionsutbildningens omfattning för varje totalförsvarspliktig skall
bestämmas krigsuppgiften och behovet öva det förbandav elleratt den
verksamhet där han eller hon är krigsplacerad.

Inkallelse

6 § Inkallelser till tjänstgöring skall göras Totalförsvarets personalverk,av
inte regeringen föreskriverom annat.

Inkallelser till grundutbildning eller repetitionsutbildning skall sändas iut
god tid, inte särskilda skäl föranleder någotom Detsamma gällerannat. för

återkallelse inkallelsen.en av

7 § En totalförsvarspliktig skall inställa sig till tjänstgöring enligt inkallelsen.

Hinder inställa sig, skallatt anmälas till Totalförsvaretssnarast personalverk.

Uppskov

8 § En totalförsvarspliktig får efter ansökan beviljas uppskov med grundut-
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in till,kallatshonellerhanrepetitionsutbildning ombildning eller som
sökandenspåavseendemedsvårigheteravsevärdamedförtjänstgöringen
anhörignågon näraellersjälvsökandenföri övrigtarbete ellerellerstudier

ellerhenneellertill honom
tillfälligt såprestationsförmåga ärpsykiskafysiska ellersökandens2.

fullgöras.inte kantjänstgöringendet kannedsatt attantasatt
sänder.iårhögstförbeslutasfår ettstycketenligt förstaUppskov

totalförsvarspliktigskallskäl någotsärskilda annat,Föranleder inte9 § en
grundutbild-meduppskovbeviljasvapenfrirättansökthar att varaomsom

tjänst-till,kallats inhonellerrepetitionsutbildning han omellerning som
till dessbeviljasskallUppskovetbrukmedförenadgöringen är av vapen.

slutligt.har prövatsansökningen
åläggasintetjänstgöringen attfullgörfår denuppskov vägras,Om som

haransökningeninnanammunitionellerbäraellerbruka att vapenvapen

slutligt.prövats

personalverk.Ärenden Totalförsvaretsuppskov prövas10 § avom

för riksdags-ersättareriksdagsledamot,uppdraghar11 § Den somsomsom
värnplikt ochmeduppskovbeslutsärskiltstatsråd harellerledamot utansom

iuppdraghardengällerDetsammauppdragetcivilplikt så länge somvarar.
överenskommelsegrundorganisation och påinternationell somenaven

itjänstgöraeller börskallintefrämmandeslutit medSverige har staten
uppdragettidunder närtotalförsvaret varar.
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Avbrott

12 § Grundutbildning eller repetitionsutbildning skall avbrytas,

den fullgör tjänstgöringen har varit frånvarande från tjänstenom som
under långså tid utbildningsmålet inte kommeratt nås elleratt

den fullgör tjänstgöringen på grund tillfälligt nedsatt fysiskom som av
eller psykisk prestationsförmåga kan komma frånvarande frånantas att vara
tjänsten under så lång tid utbildningsmålet inte kommeratt nås.att

13 § Värnplikt eller civilplikt skall avbrytas

tjänstgöringen förenadär med bruk och den fullgörom av vapen som
tjänstgöringen ansöker rätt vapenfri och det inte finns särskildaattom vara
skäl för tjänstgöringen fortsättaskallatt i avvaktan på ansökningen haratt
prövats slutligt eller

2. den fullgör tjänstgöringen ellervägrar underlåter fullgöraom som att
sina skyldigheter under tjänstgöringen och det kan han eller hon inteantas att
heller i fortsättningen kommer fullgöra dessa skyldigheter.att

Om tjänstgöringen fortsätter för totalförsvarspliktig i förstaen som avses
stycket gäller bestämmelsen i 9 § andra stycket.

14 § Efter ansökan från den fullgör värnplikt eller civilplikt skall grund-som
utbildning eller repetitionsutbildning avbrytas i fall i 8 § förstasom avses
stycket l

.

Ärenden15 § avbrott skall prövas Totalförsvarets personalverk ellerom av
efter Personalverkets bestämmande statlig myndighet, kom-av en annan en

landsting eller kyrklig kommun.ettmun, en
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utbild-skall avbrytas,grundutbildningen16 Regeringen får besluta§ att om
för-höja Sverigesanspråk förimåsteningsorganisationens atttasresurser

svarsberedskap.

qänstgöringstidTillgodoräknande av

full-har40 tjänstgöringsdagarsedangrundutbildning avbryts17 § Om en
föresig tidentillgodoräknatjänstgöringenfullgjortfårgjorts, den av-som

från-har varithonvilka han ellerunderinte tjänstgöringsdagardockbrottet

grund sjukdompåfrånvarotill avbrottetskälet ärvarande. Om det enda av
fullgjortOm denfullföljas.grundutbildningen intebehövereller skada, som

till grund-inkallasdock påhan eller hondet, skalltjänstgöringen begär nytt

i vilkenpersonalverk bestämmaTotalförsvaretsskallfallutbildning. I sådant

tillgodoräknas.skallföre avbrottetutbildningstidenutsträckning

får ingenstycket,i förstafallutbildningen i änAvbryts annat som avses

tjänstgöringstid tillgodoräknas.

itjänstgöringsigtillgodoräknafår intetotalförsvarspliktig18 § En avsessom

tjänstgöring.fullgjord13 § andra stycket9 eller§ andra stycket som

Bemyndiganden

får överläm-regeringen bestämmermyndighet19 § Regeringen eller somen
beslutaenskildasamfálligheter eller andratill föreningar, attbolag, omna

civilplikt hosfullgörtotalförsvarspliktigaförförmånerledighet och som

dem.
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6 kap. Den allmänna tjänsteplikten

1 § När det råder höjd beredskap får regeringen förordna allmän tjänste-om
plikt, det behövs för verksamhet är särskild vikt för total-attom som av
försvaret skall kunna upprätthållas. Förordnandet kan viss delavse en av
landet eller viss verksamhet.en

2 § Allmän tjänsteplikt fullgörs den totalförsvarspliktigärattgenom som
kvarstår i sin anställning eller fullföljer uppdrag,ett

tjänstgör enligt avtal frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret ellerom
utför arbete anvisas honom eller henne myndighetsom av en som

regeringen bestämmer.

Arbete enligt första 3stycket får inte den tjänstgör samtyckerutan att som
till det förenat med brukvara motav vapen annan.

3 § Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer skall beslutaen som
hos vilka arbetsgivare och uppdragsgivare allmän tjänsteplikt skallsom

fullgöras och

vilka arbetstagare och uppdragstagare skall omfattas allmänsom av
tjänsteplikt.

4 § En totalförsvarspliktig omfattas beslut enligt 3 § skall delettsom av
detta anslag på arbetsplatsen eller på lämpligtav genom sätt.annat

5 § Arbetsgivare, uppdragsgivare, arbetstagare och uppdragstagare skyldi-är

till regeringen eller myndighetatt 3i §ga lämna upplysningaren som avses
förhållanden är betydelse för tillämpningenom bestämmelsernasom av av
allmän tjänsteplikt enligt 2 § första stycketom
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får medgeregeringen bestämmermyndigheteller6 § Regeringen somen

tjänsteplikten.allmännafrån denundantag

skyldigheterAllmänna7 kap.

skyldigtotalförsvarspliktig ärl § En att

frånpostförsändelsertid kan nåsrimliginomeller hontill hanatt avse
personalverk,Totalförsvarets

inkallel-utredning,tillkallelsermottagandetbekräftauppmaningefter av
i så-innehålletdelkrigsplacering ochbesluttjänstgöring och tatill avomser

handlingardana samt
ochhandlingaruppmaning återlämna ut-efterochväl förvaraemot,ta

totalförsvaret.inomtjänstgöringrustning rörsom

Förmåner8 kap.

utred-mönstring ellerförinställelsetotalförsvarspliktig vidharl § annanEn

civilplikt tillrättvärnplikt ellerfullgörhonelleroch hanning när

reseförmåner,

förplägnad,fri

inkvartering,fri

sjukvård,ochfri hälso-4.

grupplivförsäkring5. fri samt

begravningshjälp.

enligt 6 kap.tjänstepliktallmäncivilplikt ellervärnplikt,fullgörDen som

till2 rätt2 § har även



29

fri utrustning,

2. dagersättning eller dagpenning,

3. utryckningsbidrag efter viss grundutbildning,

4. familjebidrag samt

5. ochvid beredskapstjänstgöring krigstjänstgöring fálttraktamenteoch

särskild ersättning för befattning.tjänstgöring i viss

2 § Bestämmelser för finnstill ersättning personskada i lagenrättom
1977:265 1977:266 statligstatligt personskadeskydd och lagenom om

ersättning vid ideell skada m.m.

3 § En 6 2 § 3totalförsvarspliktig fullgör allmän tjänsteplikt enligt kap.som
har till förmåner och arbetsvillkor i övrigt på grund avtalrätt samma som av
eller gäller för liknande arbete.annars
Om villkoren inte kan bestämmas stöd första stycket, skall de fast-med av

ställas till vad skäligt omfattningmed hänsyn till arbetets ochär art samtsom
omständigheternai övrigt.

4 § En totalförsvarspliktig inte har erhållit lön eller förmån påsom annan
grund fullgjord allmän tjänsteplikt har efter ansökan ochrätt över-att motav
låtelse sin fordran till allmänna medel få ersättning med det obe-statenav av
talda beloppet. Om inte särskilda föreligger, får inteskäl sådan ersättning ut-

förgå fordran förfallithar till betalning månader innanän ansö-tresom mer
kan ersättning gjordes.om

5 § totalförsvarspliktig, 2En enligt 6 § 3 skyldig fullgörakap. är attsom
allmän tjänsteplikt harpå den där han eller hon bosatt, rättän ärortannan
till reseförmåner för flyttning tilloch ersättning eller ökade levnadskostnader
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följd dubbel bosättning.av

anställning9 Skydd förkap. m.m.

ellergrund haneller avskedas pål får§ Ingen arbetstagare sägas attavupp

enligt denna lag.fullgör sina skyldigheterhon

utföralag hindrassina skyldigheter enligt dennaOm fullgörden ettattsom
honomåtagit sig, får detta inte åberopashon hararbete han eller motsom

anspråk.eller liknandegrund för skadeståndeller henne som

civilpliktinför värnplikt eller2 anställning för viss tid§ Bestämmelser om
1982:80 anställningsskydd.finns i 5 § lagen om

fullgjortefteråterinträda i arbete ha värn-3 vill§ En arbetstagare attsom
arbetsgivarenskyldig förfrågan underrättaplikt civilplikt påeller är att om

före tjänstgöringens början.detta

civilplikt, börtill värnplikt ellerhar kallats in4 § En arbetstagare, ge-som
för tjänstgöringens bör-tidpunktenarbetsgivaren meddelandelämnanast om

gälla för arbets-skallden beräknas Detsammajan och hur länge envara.om
tjänste-skall fullgöra allmänhan eller honhar underrättats atttagare omsom

arbetsgivaren.plikt hos någon änannan
den dag,meddelandei tid lämna arbetsgivarenEn arbetstagare bör god om

enligt dennaOm tjänstgöringenkan återinträda i arbetet.han eller honnär

skyldigarbetsgivaren inte låtai månader,lag har pågått än är atttre ar-mer
från den dag näråterinträda i arbetet tidigare två veckorbetstagaren än ar-

föregåendearbetstagarenmeddelande ellerbetsgivaren sådant utanettmottog
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inställermeddelande sig hos arbetsgivaren.

5 § En arbetstagares förmåner i arbetsförhållandenanställningen och i övrigt

får inte i vidare följermån uppehållet i arbetet försämrasän medsom av an-
ledning han eller fullgör skyldigheter enligthon sina denna lag.attav

6 § Om uppsägning eller avskedande i strid isker bestämmelserna dettamot

kapitel, förklarasskall åtgärden ogiltig på yrkande arbetstagaren. Beträf-av
fande tvist giltigheten 37,uppsägning eller 34, 35,avskedande skallom av
40, 42 43 l982:80och §§ lagen anställningsskydd gälla.om

7 § En arbetsgivare.som bryter bestämmelserna i detta kapitel skall beta-mot

skadestånd för förlustden uppkommer och för kränkningden harsom som
skett. 38Därvid §skall andra och tredje 41 42 §§styckena och lagensamt

0982:80 anställningsskydd gälla.om

8 § Mål tillämpning bestämmelserna i kapiteldetta handläggs enligtom av
1974:371lagen rättegången i arbetstvister.om

I mål i första 43 l982:80stycket gäller § andra stycket lagensom avses

anställningsskydd.om

9 § Avtal innebär arbetstagares rättigheter enligt in-detta kapitelattsom en
skränks är ogiltigt i den delen.
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10 Straffkap. m.m.

Strap

uteblir från mönstring el-giltigt skältotalförsvarspliktigl § En utan ensom

vilken han eller hon har kallatsenligt 2 l § tillutredning kap.ler attannan

sig till penningböter.personligen inställa döms

sig förinställaoaktsamhet underlåter2 § totalförsvarspliktigEn attavsom
döms till böter.har inkallatscivilplikt till vilken han eller honvärnplikt eller

i fallavviker eller än3 totalförsvarspliktig olovligen§ En annat som av-som

tjänsteplikt, ellerallmän vägrar2 värnplikt, civilplikt elleri § uteblir frånses

chefs order eller på sättellerunderlåter lyda förmans annatatt annanen

tjänstgöringen, döms,henne underåligger honom elleråsidosätter vad som
tjäns-för utbildningen ellergärningen medföra avsevärtägnadär att menom

ifängelse högsttotalförsvarsplikten till böter elleri övrigt för brottten mot

år.ett

före-straff för gärningen ärinte,Ansvar enligt första stycket inträder om

21skrivet i brottsbalken.kap.

och medförhöjd beredskapenligt 3 första stycket under4 § brott §Begås ett

totalförsvaret det ärdet särskilt för eller är att grovt,annars anse sommen

fyra år.till fängelse, månader och högstdöms lägst sex

uppdragsgivareeller5 § En totalförsvarspliktig, arbetsgivare som upp-enen

uppgiftoriktig han eller honsåtligen eller oaktsamhet lämnar närav grov

6 5 § till2 l § eller kap. dömsfullgör sin uppgiftsskyldighet enligt kap.
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böter.

Hämtning

6 § Om totalförsvarspliktig tillhar kallats mönstring eller personlig instäl-en
lelse vid utredning 2enligt kap. 1 inkallats till värnplikt eller ci-en annan
vilplikt eller ålagts fullgöra allmän tjänsteplikt giltigt skälatt utan ute-men
blir, får Totalförsvarets personalverk eller myndighet Personalverketen som
bestämmer besluta han eller hon på bekostnad skallatt hämtasegen genom
polismyndighetens försorg.

Vite

7 § Totalförsvarets personalverk får vid vite förelägga

totalförsvarspliktig till Totalförsvarets personalverk elleratten en myn-
dighet regeringen eller Personalverket bestämmer skriftligen lämnasom upp-
gifter 2i 1kap.som avses

arbetsgivare, uppdragsgivare, arbetstagare och uppdragstagare tillen att
myndighet 6i 3kap. § lämna upplysningar 6i kap.en som avses som avses

5 § samt

totalförsvarspliktig fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 1 §atten

Giltigt skäl

8 § En totalförsvarspliktig har giltigt skäl inte fullgöra skyldighetatt en en-
ligt denna lag, han eller hon har hindrats fullgöra den på grundattom av av-
brott i allmänna samfardseln eller sjukdom eller omständighet,annan som
han eller hon inte bort förutse.
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bestämmelseSärskild

vi-totalförsvarspliktig tillsfår beslutapersonalverk9 Totalförsvarets§ att en

civilplikt,värnplikt ellertillinkallasmönstring ellerkallas tillinte skalldare

eller honhanom
totalförsvars-för brottkraft dömtsharvunnit laga motdom somgenom

full-kommerintehan eller hondet kan atttill fängelse ochplikten antas att

inskrivningencivilpliktvärnplikt ellerdengöra avser,som
regeringensamfundreligiösttillanslutningtill sin2. hänvisningmed som

sig värn-fullgörainte kommerhan eller honförklarar attbestämmer att vare

civilplikt.plikt eller

överklagandeprövning ochFörnyad11 kap.

Förnyad prövning

inskrivnings-fleraellerfinnasskallpersonalverkTotalförsvarets1 § Vid en

Personalverk-beslutvissaprövningförnyadgenomföraförnämnder att avav

et.
Personalverketordförande,bestårInskrivningsnämnden utses avsomav en

varjeFörföreskriver.regeringenantaltill detledamöteroch valda som
verksamhetsområ-inskrivningsnämndenstillhöreller kommunlandsting som

deför årledamöternaDe valdaväljas.ledamot utses treminstskallde aven
ordföran-nämnden. Förföreträdda iskalllandsting och kommuner varasom

påDessafinnas ersättare.skall utsesvalda ledamöternaoch deden samma

ordinarie ledamöterna.desätt som



35

2 § Totalförsvarets personalverks beslut enligt 3 kap. 1 3och §§ skall prövas

på inskrivningsnämnd, det begärsnytt den beslutetav en om av som avser
och begäran inte tillgodoses beslut tjänsteman vid Personalver-genom av en
ket.

stycketVid prövning ärenden enligt först inskrivningsnämnden beslut-av
för, ordförandennär och minst två andra ledamöter är närvarande.

3 § En begäran förnyad prövning skall skriftlig och ha kommit inom vara
till Totalförsvarets personalverk inom frånveckor den dag då dentre som
beslutet fick del detta. I begäran skall den ändringavser av anges som
önskas och skälen för ändringen.

Överklagande

4 § Endast följande beslut enligt denna lag får överklagas:

Inskrivningsnämndens beslut.

2. Beslut inskrivning enligt 3 kap. 4om
3. Beslut i ärenden ändring inskrivningsbeslut.ettom av
4. Beslut i ärenden rätt vapenfri.attom vara

Beslut i ärenden uppskov.om
Beslut i ärenden avbrott i utbildningen enligt 5 kap. 12 14 §§ ochom -
tillgodoräknande tjänstgöringenligt 5 kap. 17om av

överklagandet skall Totalförsvaretsgöras hos tjänstepliktsnämnd.

5 § Inskrivningsnämndens beslut får inte omprövas enligt förvaltningslagen

1986:223.

6 § Ett beslut Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd får inte överklagas.av
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Ikraftträdande

kraft denilag träderDenna .

upphävsGenom lagen

avskedandeelleruppsägning1939:727 förbudlagen mot avom
värnpliktstjänstgöringanledningmedarbetstagare m.m.av

1941:967,värnpliktslagen2.

1959:83,tjänstepliktslagenallmänna

vapenfri tjänst,1966:4134. lagen om
sjukvårdspersonalochför hälso-1981:292 tjänsteplikt samtlagen om

ochveterinärpersonal m.m.
tjänstgöracivilförsvarspliktigaförskyldighet1984:272 attlagen om

civilförsvaret.utanför

Övergångsbestämmelser 3till kap.

inskrivnings-genomgåttikraftträdande harföre lagensDen ensom
genomgått1941:967 ha mönst-skallvärnpliktslagenenligtprövning anses

den lagen.ring enligt nya
värnpliktsutbildningtagits förikraftträdande harvid lagens2. Den utsom

förskrivits in1941:967 skall havärnpliktslagen127 §enligt ansesmom.

lagen.värnplikt enligt den nya
utbildningsreservtagits tillikraftträdande harvid lagensDen ut ensom

in iskrivits1941:967 haskallvämpliktslagen§ ut-enligt 4 enansesa
enligt lagen.denbildningsreserv nya

inskrivningikraftträdandevidtotalförsvarspliktig lagensEn genomsom
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enligt 17 § civilförsvarslagen 1960:74 uttagits till fullgöra civilförsvars-att

tjänstgöring skall ha skrivits för civilpliktin enligt den lagen.anses nya
Detsamma skall gälla för totalförsvarspliktig registrerats 2 §enligten som
förordningen 1981:642 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonalom

veterinärpersonalsamt m.m.
5. Totalförsvarets personalverk får i utbildningsreserv skriva totalför-en

svarspliktiga vid lagens ikraftträdande har fått tillstånd till vapenfrisom
tjänst då inte påbörjat grundutbildning. Inskrivningen förenasskall medmen

anteckning förrätt den totalförsvarspliktige vapenfri.atten om vara
Krigsplacering totalförsvarspliktig har beslutats före lagensav en som

ikraftträdande skall vid tillämpningen den lagen krigs-av nya anses som en
placering 3enligt 12kap. § den lagen.nya

Övergångsbestämmelser till 4 och 5 kap.

7. Tjänstgöring totalförsvarspliktig har fullgjort enligt värnpliktsla-som en
1941:967, lagen 1966:413 vapenfri tjänst, civilförsvarslagengen om

1960:74 eller lagen 1981:292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårds-om
personal veterinärpersonal skall tillgodoräknas honom eller hennesamt m.m.

fullgjord värnplikt eller civilplikt med antal dagar enligt lagensom samma
totalförsvarsplikt. Därvid skallom

a grundutbildning enligt 27 1§ A värnpliktslagen utbildningsamtmom.
enligt 12 2§ andra stycket civilförsvarslagen 6och § lagen tjänste-mom. om
plikt för hälso- och sjukvårdspersonal veterinärpersonalsamt motsvaram.m.
grundutbildning enligt 4 kap. l § den lagen.nya
b övningar enligt 27 § 1 B och C 12värnpliktslagen, § 2mom. mom.

tredje stycket civilförsvarslagen 6och § lagen tjänsteplikt för hälso- ochom
sjukvårdspersonal veterinärpersonal repetitionsutbild-samt motsvaram.m.
ning enligt 4 kap. 4 § den lagen samtnya



38

12 § 1och27 2 värnpliktslagenberedskapsövning enligt §c mom.mom.
beredskapstjänstgöring enligtandra stycket civilförsvarslagen motsvara

84 kap. § den lagen.nya
Äldre för vidgäller demtjänstgöringsskyldighetbestämmelser somom

värnpliktslagenutbildning enligtikraftträdande påbörjatharlagens

civilförsvarslagen1966:413 vapenfri tjänst,1941:967, lagen om

1981:292 sjukvårdspersonal1960:74 hälso- ochoch lagen samtom

veterinärpersonal m.m.
in-ikraftträdande grundefter påtjänstgöring påbörjas lagensFör avsom

gälla. Därvidlagenföre ikraftträdandet skall denkallelse utfärdats nyasom
7 tillämpas.i punkt a cskall vad föreskrivssom -

Övergångsbestämmelser 10till kap.

före10 9 § 1 skall denbestämmelsen i kap.10. Vid tillämpningen somav
rymning ellerlydnadsbrott eller1987 till fängelse för1 juni har dömtsden

tillhar dömtsvärnpliktsbrott likställas med dendärefter för sammasom

totalförsvarsplikten.straff för brott mot

ikraftträdandet harVärnpliktsverket föreregeringen eller11. Beslut som
tillVärnpliktig värn-tid inte inkallavidare eller för vissmeddelat tillsatt en

10 9enligt kap.beslutpliktstjänstgöring, skall anses som

Övergångsbestämmelser till 11 kap.

Äldre harbeslutvid överklagande12. skall tillämpasbestämmelser somav

före ikraftträdandet.meddelats

Övrigt

hänvisning tillförekommerförfattning13. Om ellerdet i lag enannanen
hänvis-skalli denna lag,bestämmelseföreskrift har ersatts engenomsom
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ningen i stället den bestämmelsen.avse nya
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till2. Förslag

för kvinnorgrundutbildningfrivilligLag om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelseInledande

grundut-skall genomgåofficerareanställningvill fåKvinnorl § somsom
vilkaRegeringen bestämmerenligt denna lag.Försvarsmaktenvidbildning

anställningen.för fåskall gällaövrigtvillkor i attsom
Även befatt-i sådanavill tjänstgöraberedskapunder höjdkvinnor som

60grundutbildning dagarlängre änkrävertotalförsvaretningar inom som

lag.enligt dennagrundutbildningskall genomgå

Utbildningen

verksamhetiFörsvarsmakten ellervidfullgörasGrundutbildningen skall2 §

totalförsvarsplikt. Den199x:xxx6 lagen§ första stycketenligt 1 kap. om

jämförbargrundutbildningdenoch innehållskall till längd motsvara ensom

199x:xxx totalförsvars-enligt lagentotalförsvarspliktiga fullgörkategori om

plikt.

särskildansökan ocheftergrundutbildning sker3 till antag-§ Antagning en

2 2 3 §§ lagenmönstring enligt kap.skallningsprövning motsvarasom -
totalförsvarsplikt.199x:xxx om

lika lämpadgrundutbildning, hon ärtillskall attkvinnaEn antas om
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genomgå denna de vilka 3män enligt l99x:xxxkap. lagen total-som om
försvarsplikt skrivs in för värnplikt eller för civilplikt med grundutbild-en
ning överstiger 60 dagar.som

Uânstgöringsskyldighet m.m.

§4 En kvinna har antagits till grundutbildningen skyldig efterärsom att

inkallelse inställa sig till utbildningen och fullgöra denna i enlighet med med-

delade föreskrifter. Hon får inte avbryta utbildningen förrän hon har med-

delat sin vilja göra detta till den myndighet regeringenatt bestämmer.som

5 § I fråga giltigt skäl för från tjänstgöringen 10 8skall kap. §utevaroom

lagen l99xzxxx totalförsvarsplikt tillämpas.om

6 § Sedan kvinna har antagits till grundutbildningen 5skall kap. 2 ochen

8 §§, 7 kap. 1 § 10 kap. 7 § lagen 199x:xxx totalförsvarspliktsamt om
gälla för henne.

§7 En kvinna har avslutat grundutbildning enligt denna lag vid För-som

svarsmakten får skrivas för civilplikt med skyldighet tjänstgöra iatt

stridande befattningar inom totalförsvaret.

Skiljande från utbildningen

8 § Från grundutbildningen skall den skiljas som
visar sig olämplig för fortsatt utbildning till den befattning eller typ av

befattning hon har antagits till, ellersom

2. på grund sjukdom eller anledning frånvarande frånärav av annan



42

sig denna.inte kan tillgodogörahonutsträckningi sådanutbildningen att

Förmåner

antagnings-medsambandoch igrundutbildningen9 kvinna har under§ En

enligttotalförsvarspliktiga harförmånertillprövningen rätt somsamma

totalförsvarsplikt.199x:xxxlagen om
personskada i lagenfinnsförersättningtillBestämmelser rättom

1977:266 statliglagenpersonskadeskydd och1977:265 statligt omom

vid ideell skadaersättning m.m.

Bemyndigande

tillämpasskalli lagbestämmelse dennaföreskrivaRegeringen får10 § att en
för kunnagenomgårkvinnautbildning attföreskrivenockså på som enannan

Försvarsmakten.vidofficeranställning som

grundut-militär1980:1021då lageni kraft den,lag träderDenna om

grundutbildningfrågagälla. Iskall upphörakvinnorbildning för att somom

äldre lagen.gäller denikraftträdandetpåbörjats före



43

Förslag till

Lag disciplinansvar inom totalförsvaretom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

l § Denna lag tillämpligär följandepå personal:

totalförsvarspliktiga under den tid då de skyldigaär fullgöra värnpliktatt
eller civilplikt enligt lagen l99x:xxx totalförsvarsplikt,om
2. kvinnor genomgår utbildning enligt l99x:xxxlagen frivilligsom om

grundutbildning för kvinnor,

de genomgår utbildning för militär anställning vidatt Försvars-som

makten,

4. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

5. de krigsfrivilligavtal eller avtal åtagit sig tjänstgörasom genom annat att
frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då

de tjänstgöringsskyldiga,är

anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, denär tjänstgör utom-
lands.

Är2 § Sverige i krig, gäller lagen föräven följande personal:

alla tjänstgöringsskyldigaär vid Försvarsmakten,som

polismän tjänstgöringsskyldiga vidutan Försvarsmaktenattsom ärvara
skyldiga delta i Sveriges försvar,att

skyddsvakter och skyddsområdesvakter förordnats med stöd lag-som av
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anläggningarsamhällsviktigaskydd för1990:217 m.m.,omen
avdel-Försvarsmakten, näravdelningarvidvistasalla avannarssom

förhållanden,liknandeunderverkarfält elleriningarna är

motståndsrörelsen.organiseradedenmedlemmar av

för-utomordentligasådanaråderdetkrigsfara ellerSverige iär3 § Om om
ellerSveriges gränserutanförkrigdet ärföranleddaärhållanden attavsom

föreskrivaregeringenfårkrigsfara, atti krig ellervaritSverige harattav
2ipersonaldengälla förskalllagen angessom

2 ochiförhållandenföreligger sådanainte längre§ När det avses4 som
personalförgällaupphöraskalllagenföreskriva attregeringenskall3 §§, att

2inämnssom

förgällaocksåskall5 § Lagen

krigsfångar,

Sverige ärvilketkrig under neut-vidinterneratsharkrigsdeltagare som

ralt,

krigsdeltagareinterneradeellerkrigsfångarblandvistasutlänningar som
vård.andligsjukvård ellerför utövaatt

åläg-lagentillämpningmedför fårgällerinte längrelagen6 § Den avsom
lag-tid dåförfarande underförersättningsskyldighetochdisciplinpåföljdgas

eller henne.för honomgälldeen

disciplinansvarig.gäller för benämnslagen7 § Den som
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Disciplinansvaret

Disciplinförseelse

8 § disciplinansvarigEn uppsåtligen åsidosättereller oaktsamhet vadsom av

han eller hon på instruktioner,grund förmäns eller andra chefers order el-av
i övrigt iakttaler skall i tjänsten skall åläggas disciplinpåföljd för disciplin-

förseelse. ringaI fall skall någon påföljd dock inte åläggas.

9 § Disciplinpåföljd får inte han eller inte inomåläggas någon, hon tvâom
år från förseelsen har underrättats enligt 25 § vad anförs honommotom som
eller henne eller fått 21 1986:765anmaning enligt § tredje stycket lagen

instruktionmed för riksdagens ombudsmän eller motsvarande bestämmelse i

fråga Justitiekanslern.om

Disciplinpåföüder

10 § Disciplinpåföljderna varning,är extratjänst, löneavdrag och utegângs-

förbud.

11 § Varning innebär felandeden erinras han föreller hon fram-att attom
tiden skall iaktta sina skyldigheter i tjänsten.

12 § Extratjänst innebär den felande vid femhögst tillfällen utöver denatt

vanliga tjänsten skall utföra handräckning eller någon särskild uppgift.annan
Vid varje tillfälle får högst fyra timmar i anspråk för uppgiften. Omtas ex-
tratjänsten inte jour- eller beredskapstjänstgöring,än får dockannatavser
tiden fram till den vanliga tjänstens början inästa dag anspråk.tas
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disciplin-skadligt på densådan den inverkarExtratjänsten får inte attvara
tjänstbarhet.ansvariges hälsa eller

innebär avdrag på13 för trettio dagar och§ får bestämmas högstLöneavdrag

inteavdrag kanersättning. Om sådantmotsvarande någotdagersättning eller

avdraget.betala beloppskall den felandegöras, ett motsvararsom
dagersätt-dagersättning löneavdragetskallFör den erhåller motsvarasom

till viss andelövriga skall löneavdraget bestämmasningen tillägg. Förutan

ersättning-fjärdedelskall högstutgående ersättning. Andelen utgöra avenav
motsvarande dager-inte understiga beloppfår dockdag. Avdraget ettperen

sättning tillägg.utan

inom kasem-förlagd14 § Utegångsförbud innebär förbud för den är ettsom
minstbestämd tid,underområde, läger eller motsvarande område att enen
upplåtetutanför områdefemton fritid vistas det äroch högst dagar, på som

område.viss avdelning utanför del sådantåt eller etten en av
utegångsförbudetfartyg skallförlagd ombord påFör den är ett avsesom

förbud lämna fartyget.att

det krävsutegångsförbud,15 § får tillsammans medLöneavdrag åläggas om

disciplinförseelsen har be-verksamhet därhänsyn till ordningen inom denav

gåtts.

Ãtalsanmälan m.m.

disciplinförseelse och16 begått§ Om disciplinansvarig kan haantas enen
gjort sigskäligen misstänkas hasitt förfarande kan ävenhan eller hon genom
inteåtal för brottet,eller hon anmälas tillskyldig till brott, skall han an-om
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följer 17nat av

Åtalsanmälan17 § behöver inte i frågagöras om
brott för vilka svårare straff böter inte föreskrivs,än

2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande 4 7 §,kap. snatteri

8 2kap. §, egenmäktigt förfarande 8 8kap. §, bedrägligt beteende

9 kap. 2 §, undandräkt 10 2kap. §, olovligt förfogande 10 4kap. §,

olovligt brukande 10 kap. 7 §, svikande försvarsplikt 18 6kap. §,av
lydnadsbrott 21 5kap. § och rymning 21 kap. 7 §.
Åtalsanmälan skall dock alltid göras, om

brottet riktar sig någon utanför den organisation där den misstänktemot

tjänstgör,

2. mâlsäganden har förklarat han eller hon föra talanatt attavser om
enskilt anspråk, eller

3. det finns skäl påföljden inte kommer vidatt anta att böter.att stanna

18 § Om någon åtgärd har vidtagits för anställa åtal disciplinan-att mot en
svarig, får disciplinärende inte inledas eller fortsättas i frågaett det förfa-om
rande med åtgärden.som avses

Beslutande myndigheter

19 § Frågor disciplinförseelse eller åtalsanmälan i frågaprövas dis-om om
ciplinansvariga tjänstgör eller har tjänstgjort vid Försvarsmaktensom av
chefen för det förband, den skola eller det utbildningscentrum där den disci-

plinansvarige tjänstgör eller tjänstgjort.har Regeringen eller, eftersenast re-
geringens bestämmande, Försvarsmakten får föreskriva någon chefatt annan
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kommendörkaptenselleröverstelöjtnantsverksamhetsstället lägstav
frågorna.fårtjänstegrad pröva

fullgörvärnplikt ellerfullgjorteller hardisciplinansvarige fullgörOm den

enligt lagenFörsvarsmaktengrundutbildning vidfullgjorteller har

kvinnor någon ängrundutbildning förfrivilligl99xzxxx annanstans somom
bestämmande,regeringensefterregeringen eller,första skalli stycket,anges

elleröverstelöjtnantslägstchef, dockföreskriva vilkenFörsvarsmakten av
disciplinförseelsefår frågortjänstegrad, prövakommendörkaptens omsom

och åtalsanmälan.

tjänstgörcheferandra19 § får överlämna åt20 chef i§ En somavsessom
chef,motsvarandekompanichef ellerdock lägsteller henne,under honom en
befäl,under deraspersonal stårdisciplinförseelsefrågorprövaatt somavom

förutsättningunder att

brott,inte kan utgöraförfarandet antas

och2. förseelsen har erkänts

extratjänstpåföljd varning ellermedföra svårare änförseelsen inte bör

tio dagar.för högsteller löneavdragfem dagarutegângsförbud i högsteller

hostjänstgjorthartjänstgör ellerdisciplinansvariga21 § I fråga ensomom
disciplinför-frågorFörsvarsmakten prövasstatlig myndighet än omannan

myndigheten.åtalsanmälanseelse och av
tjänstgjort kommun,hosdisciplinansvarige tjänstgör eller harOm den en

förening,bolag,ellerkyrklig kommunlandsting eller ett sam-ett en enen
frågornasammanslutning, prövasenskildstiftelse ellerfallighet, avannanen

får åtöverlämnaTotalförsvarets personalverkpersonalverk.Totalförsvarets

discip-frågorinrättning prövachefer vid sådanförmån och andra att omen
under dem.lyderåtalsanmälan personallinförseelse och somav
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22 § biträda chefer disciplinärenden skallFör de har handläggaatt attsom
finnas auditörer.

Auditörerna skall lagfarna. förordnas regeringen eller, efterDevara av
regeringens bestämmande, myndighet.av annan

23 § Innan disciplinpåföljd i frågabeslutas eller åtalsanmälan görs omen en
disciplinansvarig, frånskall yttrande inhämtas auditören. Ett sådant ytt-en

rande behövs dock inte 20 förut-ärendet enligt § eller, under denär prövas

sättningar 20i enligt 21vid prövningsom anges
Auditören medansvarig för myndigheten fattar el-är de beslut på hanssom

ler hennes tillstyrkan.

Handläggningen disciplinärendenav

24 § Disciplinärenden skall handläggas skyndsamt.

25 § Muntligt förhör skall med disciplinansvarige.hållas den Denne skall

därvid underrättas vad anförs muntligthonom eller henne: Ommotom som
förhör inte kan behövligt, får skriftligen, varvidunderrättelsen ske denanses
disciplinansvarige skall sig i saken.att yttrauppmanas

Om det behövs, skall anmälare och uppgifter iäven andra kan lämnasom
saken höras muntligen skriftligen.eller

Protokoll förasskall förhören.över

26 § Vid muntligt förhör den disciplinansvarige förhörsvittnemed skall ett

möjligt närvarande.om vara
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någondomstol ellervidsakkunnig bör höras27 § Om vittne ellerett omen
bevis,föremålhandling ellerskriftligföreläggas företebör ettatt somen

denområdeinomden tingsrättskall detta hosansökan personvarsen om
såda-sI frågaåtgärden.berörsvistas skall höras eller sättannat omavsom

rättegångsbalk-iföreskrivsgälla vadi tillämpliga delaråtgärder skall somna
huvudförhandling.bevisupptagning utomen om

harrdel vadfåinnan ärendet avgörs28 disciplinansvarige skall§ Den somav

sig det,övertillfälleutredningen och beredasframkommit under att yttra

obehövligt.det inte uppenbartärom

vadgrundas påskallåtalsanmälan29 disciplinförseelse och§ Ett beslut om
utredningen.kommit fram underharsom

utgången.bestämtskall framgå de skälAv beslutet som

och auditörensbeslutetdisciplinansvarige skall underrättas30 § Den om

ändring beslutet.yttrande hur begärsamt avman
skall skeunderrättelsenbeslutet bestämmer munt-Den meddelar omsom

Under--sätt.delgivning eller på någotligt, vanligt brev, annatgenomgenom
åläggsbeslutetskriftligt, denalltid skerättelsen skall dock genomsomom

det.disciplinförseelse begären

disciplinpåföljd, får ärendet31 särskilda skäl inte krävs någon§ Om det av

avskrivas.

för Justitiekans-ochriksdagens ombudsmän32 för§ Bestämmelser rättom
sådanahandläggningochi disciplinärendenanmälanlern göra avatt om

för riksdagens1986:765 instruktionmed6 §ärenden finns i lagen om-
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budsmän i 6 § 1975:1339och lagen Justitiekanslerns tillsyn.om

Verkställighet disciplinpåfölidav

33 § Beslut disciplinpåföljd skall verkställas möjligt efter detsnarast attom
beslutet vunnithar laga kraft den disciplinansvarige.mot

Om det behövs hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplin-av
förseelsen har begåtts eller någon särskild anledning, får idet be-av annan
slut extratjänst eller utegångsförbud förordnas beslutet skall verkstäl-attom

las intedet har vunnit laga kraft.trots att

34 § Extratjänst får inte verkställas tjänstefriapå dagar. Detsamma gäller

utegångsförbud i högst fem dagar.

35 § Verkställigheten extratjänst eller utegångsförbud får uppskjutas ellerav
avbrytas, det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sinom

helhet räknas verkställighetstid.som

36 § Om flera beslut utegångsförbud helt eller delvisär verkställbaraom
samtidigt, skall påföljderna läggas samman med varandra. Den sammanlagda

verkställighetstiden får dock inte överstiga tjugofem dagar.

Från den sammanlagda verkställighetstiden skall tidden avräknas under vil-

ken verkställighet redan har skett.

37 § Om den har ålagts utegångsförbud efter bliröverklagande slutligensom
ålagd Iöneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken förbudet har

verkställts. En dags utegångsförbud skall två dagars Iöneav-motsvaraanses
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drag.

dis-innanverkställts denden inte hari den mån38 § Extratjänst bortfaller

upphört.tjänstgöringsskyldighet harciplinansvariges

disciplinansvarigesdenefter detverkställas39 får inte§ Utegångsförbud att

upphört.tjänstgöringsskyldighet har

beslut-meddelatharskall denverkställas,inte kanOm utegångsförbud som
meningen.37 § andratillämpningmedtill löneavdragomvandla detet av

gällerbetalas,intemotsvarande beloppochOm löneavdrag inte kan göras

böt-indrivninguppbörd ochföreskrivetverkställighet vad är avomsomom
till fängelse.förvandlasfår dock inteObetalda belopper.

från detårverkställts inomhardet intebortfaller i den månLöneavdrag tre

kraft.disciplinpåföljd lagabeslutet vannom

Tvångsmedel

Försvarsmakteninomförmanföreskrifter ärenligt särskilda40 § Den som
Försvarsmakten,vidtjänstgördisciplinansvarigfår omhänderta omsomen

ellerFörsvarsmaktenanvändsinom område ellerdenne utrymmeett avsom

allmän platsklädd i militär uniform på

ellersig självinte kan handeller honanträffas berusad hanså taatt om

ellernågonför sig själv ellerfarautgör annan,annars en
ord-ordningen ellerallmännadenhan eller hon störuppträder så att

disciplinen.fara förellerinom Försvarsmakten utgörningen en
ingripande åt-mindreräcker meddetfår inte ske,Omhändertagande om

gärder.
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41 § Den med 40stöd § har omhändertagit någon skall skyndsamtsom av
anmäla detta till 19sådan chef i inteHar omhändertagandeten som anges
redan upphört, skall denne omedelbart det skall bestå.pröva om

42 § Har omhändertagandet föranletts berusning, skall den omhändertagneav
så det kan ske undersökas läkare, tilldet behövs med hänsynsnart av en om
hans eller hennes tillstånd.

43 § Den omhändertagne skall så möjligt förhöras och underrättassnart som
anledningen till omhändertagandet.om

44 § Den omhändertagne frigesskall så det kan för ho-skesnart utan men
eller henne själv och då det inte finnslängre anledning ha honom el-nom att

ler henne omhändertagen. Frigivandet skall alltid timmaräga åttasenastrum
efter omhändertagandet, det inte uppenbarligen ligger i den omhändertag-om

intresse få kvar kortare tid därutöver.eget att stannanes

45 § Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel, påträffas hos densom som
har omhändertagits på grund berusning, skall ifrån honom eller henne.tasav
Sådan egendom skall bevisligen förstöras, inte särskilda skäl talar för attom
egendomen återställs efter frigivandet. Frågan härom prövas sådanav en
chef i 19som anges

Första stycket får tillämpas i frågaäven injektionssprutor och kanyler,om
kan för insprutninganvändas i människokroppen. Detsamma and-gällersom

föremål, särskiltär ägnade användas för missbruk ellerattra som av annan
befattning med narkotika.

46 § Om det finns anledning disciplinansvarig tjänstgör vidanta att en som
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el-Försvarsmaktentillhörsig föremålFörsvarsmakten olovligen bär på som

enligt för-honhan ellerfår inneha, kaninteler han eller honsom annars
föremål-eftersökandeförkroppsvisitationförordnande underkastas avmans

en.
skåp,förordnandeenligt förmansföremål fåreftersökande sådanaFör av

disciplinan-dendisponerastillhör ellerväskor egendomoch avsomannan
finns där. Enföremålenfinns anledningdetsvarige undersökas, anta attom

anslutning tillstickprovsvis eller ifår ocksåsådan undersökning göras en

särskilda skäl.undersökning, företasstörre avsom
Åtgärder militärtinomvidtas endastfårandra styckenaenligt första och ett

Försvarsmakten.disponerasområdeområde eller ett annat avsom

disciplinpåföljdKlagan beslutöver om

chefdisciplinpåföljdhar ålagts47 § disciplinansvarigEn som av-av ensom
19ichefhos denomprövning besluteti 20 § får begära avsessomavses

21 § andraichefdisciplinpåföljdDen har ålagts avsesen somavensom
personalverk.Totalförsvaretsbeslutet hosomprövningstycket får begära av

frånfem dagarskriftligen inomskallenligt första stycket görasEn begäran

beslutsådantbeslutet. Motdisciplinansvarige fick delden dag då den ettav
förkommit inharordning. En begäranfår inte föras i senttalan somannan

skall inte prövas.

23ibestämmelsernastycket, skallenligt förstaDå ärende omprövasett -

31 §§ tillämpas.

utegångsförbudextratjänst ellerbeslut48 omprövning§ I ärenden omavom
detförordnaverkställbart,beslutet ärbeslutet, attfår den omprövar omsom
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tills vidare inte får verkställas.

49 § Ett beslut chef i 19 § eller myndighetav en som avses avsesav en som
21 §i ålägga någon disciplinpåföljd får den disciplinansvarige överkla-att av

besvär hos den tingsrätt inom verksamhetsställedomkrets detgas genom vars
den disciplinansvarigedär tjänstgör är lokaliserat eller, verksamhetsställetom

inte lokaliserat i Sverige särskildaär eller skäl föreligger, tingsrätthos den

regeringen bestämmer.som

50 § Beslutet överklagas tillställsöverklagandet den har med-attgenom som
delat beslutet. I överklagandet skall beslut dendet överklagas ochanges som
ändring i beslutet yrkas.som
Överklagandet skall ha kommit till den har meddelat beslutet inomsom

tio dagar från den dag då klaganden fick del beslutet.av
Tingsrätten skall, sedan handlingarna i ärendet överlämnats dit, pröva om

överklagandet har kommit i tid.rätt Ett överklagande kommit försom
skall avvisas.sent

§51 I fråga överklagande tillämpas 1946:807lagen handläggningom om
domstolsärenden i den intemån föreskrivs i denna lag. Därvid gäl-annatav

ler beträffande överklagandet föreskrivsvad ansökan i den lagen.som om

52 § Tingsrätten skall vid avgörande saken bestå lagfaren domareav av en
och nämndemän. Vid handläggning i övrigt ärendet tingsrättenärtre av
domför med lagfaren domare.en

53 § Tingsrätten får, det överklagade beslutet verkställbart, förordnaärom
det tills vidare inte får verkställas.att
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det allmännadisciplinansvarige ellerfår den54 § Tingsrättens beslut av
be-Om tingsrätten har meddelattill hovrätten.överklagas besvär ettgenom

verkstäl-avslagit yrkande33 eller§ andra stycketslut i attett omavsessom
särskilt.beslutet förasfå får talantills vidare inte skall ske,lighet mot

får inte överklagas.Hovrättens beslut

allmän åklagare.talanförs det allmännas55 § tingsrätten och hovrättenI av

Justitiekans-och förriksdagens ombudsmän56 för§ Bestämmelser rättom
7finns i § lagendisciplinförseelseändring i beslutlern sökaatt om

§och i 7 lagenombudsmän1986:765 instruktion för riksdagensmed

fyra veckorskall inomTalan väckas1975:1339 Justitiekanslerns tillsyn.om

meddelats.från det beslutet har

disciplinpåföljdfår docki första stycketanledning talanMed av som anges
från allmän synpunkt.påkallatendast detåläggas eller skärpas ärom

ersättningsärendenHandläggningen av

disciplinan-tillpersonligt brukför57 § Om materiel har utlämnats ensom
19 §chef iförlorad eller skadas, fårsvarig går samt ensom avsesen

ersättningsskyldighet21 beslutachef i §myndighet och en-omsom avsesen
Om ellerförlusten1972:207 eller henne.ligt för honomskadeståndslagen

regeringenmindre belopp,visstinte sammanlagt överstigerskadan ett som
ichefåläggasfår ersättningsskyldighet ocksåbestämmer, som avsesav en

20

disciplinansvari-denanställa åtalvidtagits förOm någon åtgärd har motatt

förfarandei fråga deteller fortsättasersättningsärende inte inledasfår omge,
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med åtgärden.som avses

58 § Inleds disciplinärende disciplinansvarig förfaran-och kan detett mot en

de ärendet föranleda ersättningsskyldighet för honom eller henne,som avser

frågan i disciplinärendet såvida inteskall ersättningsskyldighet prövasom
särskilda skäl talar det.mot

59 § 23 30Bestämmelserna i §§ skall tillämpas vid handläggningen av-
ersättningsärenden.

Överklagande beslut ersättningsskyldighetav om

60 § En disciplinansvarig har ålagts ersättningsskyldighet chefsom av en
20i § får begära omprövning beslutet chef ihossom avses av en som anges

19 Om ersättningsskyldigheten har ålagts 21chef i §av en som avses
andra stycket, får den disciplinansvarige begära omprövning beslutet hosav
Totalförsvarets personalverk.

Vid omprövning enligt första stycket skall bestämmelserna i 47 § andra och

tredje styckena tillämpas.

61 § Ett beslut chef 19i § eller myndighetav en som avses av en som avses
21i § ålägga ersättningsskyldighet får överklagas disciplinansvari-denatt av
hos tingsrätt. Bestämmelserna 49i 52 §§, 54 § första förstastycketge me--

ningen och andra 55stycket § vidgäller sådant överklagande.samt

Om överklagandet hos tingsrätten endast fråga ersättningsskyldig-avser om
het, skall dock vad stadgatär rättegången i tvistemål tillämpas. Av-som om

talan beslut både disciplinpåföljd och ersättningsskyldighet, skallettser om
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påkallat,det ärtingsrätten, disciplinansvarige begär det ellerden annarsom
tvis-särskilt mål i förersättningsskyldighet denhandlägga frågan somom

temål stadgade ordningen.

57 §enligt får verk-62 ersättningsskyldighet meddelats§ Beslut somom

kraft.ställas sedan vunnit lagadet har

1986:644 disciplinförseelserDenna lag i kraft den då lagenträder avom,
tillämpas iskall dockDen äldre lagenkrigsmän, skall upphör gälla.attm.m.

ikraftträdandet.meddelats förefråga beslut harom som
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4. Förslag till

Lag ändring i civilförsvarslagen 1960:74om

Härigenom föreskrivs i fråga civilförsvarslagenü960:74om

deLs 11-21 §§, 77 § 79och § 1-3 skallatt upphöra gälla,attmom.

dels rubriken före llnärmast § skallatt utgå,

dels 40 § 1 78 81och § skall följandeatt ha lydelse.mom.,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

mom40 § 1

Det åligger kommunen att

a sina myndigheter lämna länsstyrelsen biträde i sådana frågorgenom

rörande kommunens civilförsvarsverksamhet har samband med desom
särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid kommunen bland

har på därom gjord framställningannat tillhandahållaatt tillgängliga, för

civilförsvarsverksamheten erforderliga byggnadsritningar, kartor och dylikt;

b i enlighet med gällande organisationsplan inrätta och lednings-utrusta

centraler och andra skyddade uppehållsplatser för civilförsvarsorganisationen

verkskyddet vidtagautom andra byggnadsanordningarsamt ävensom reserva-
nordningar är avsedda uteslutande för civilförsvarsverksamhetenssom

Lagen 1984:1026.omtryckt
Senaste lydelse av
12 § 1992:1406
17 § 1992:1406
20 § 1992:1406
79 § 1991:278

:Senaste lydelse 1992:1406
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omfattningberedskap, i denhöjdunderså ockförsörjning med vatten

bestämner,länsstyrelsenbeslutefter dennasellercivilförsvarsstyrelsen

vidtagauppehållsplatserskyddadeoch andra samtledningscentralerutföra

oaktatcivilförsvarsverksamhetcn,avseendeåtgärderbyggnadstekniskaandra

organisationsplanen;iupptagitsickeåtgärderna

anläggningi befintliganordnasskallskyddsruminrätta ochc utrusta som
avseddpå mark, ätillbyggnad ellersamband medbyggnadeller somutan

förleredelservidtagaplats,allmän ävensompark ellerför gata, torg, annan
myndighetregeringen ellerenligt vadstycket och,10 § tredjeiavsessom

iordiingställahöjd beredskapunderförordnar,däromregeringen utsersom
till skyddsrum;därutrymmen avsessom

anordnirgarna;omförmäldaoch cbunderhålla de underd vårda och

återkmimandemedgermedeltillgängligaomfattninge i den genomsom
tillfredsstäl-hari kommunenskyddsrummenkontrollerabesiktningar att en

åtgärdas;bristerfel ochtillochskyddsförmågalande attse
civilförsvzrsverk-administrationförlämpliga lokalerf tillhandahålla av

elleråvilarhärutinnan icke ägareskyldighetmåni densamheten samt,
ochmaterielförvaringbyggnad, föranläggning ellerinnehavare avav
övning;o:hutbildningförcivilförsvarsverksamheten ävensomutrustning för

ochför avlöningg annansvara
civil-till personal,ersättning vars

20enligt §försvarstjänstgöring

kommunalfullgjord iskall anses

anställning;

vidberedskzphöjdg undervid samthöjd beredskaph under samt

idenövning,ochutbildningövning, i denutbildning och om-om-
organisationsplanenfattningorganisationsplanenfattning an-an-
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giver, till civilförsvarsorganisa- giver, till civilförsvarsorganisa-

tionens förfogande tionens förfogande tillhörigställa tillhörig ställa

materiel och egendom; materiel och egendom;samt samtannan annan

i förbereda hutbyggnaden förbereda utbyggnadenav av

skyddade 57i skyddade i 57utrymmen utrymmensom avses som avses

första§ stycket d förstabistå fas- § bistå fas-stycket dsamt samt

tighetsägaren med förse tighetsägarenanlägg- förse anlägg-medatt att

ningen eller byggnaden ningen ellermed sådana byggnaden med sådana

utrymmen. utrymmen.

Är Ärnågon jämlikt 15 § eller be- någon jämlikt bestämmelse i

2 6 2 6stämmelse i 7eller kap. eller 7 kap. eller före-a, a,

eller föreskrift, skrift,meddelats med meddelats med stödsom som av

stöd dylik bestämmelse, dylik bestämmelse, 80eller eller jämliktav

jämlikt 80 § andra stycket skyldig § andra skyldig fullgörastycket att

fullgöra något och underlåter något och underlåter det, fårhanatt

det, fårhan länsstyrelsen eller länsstyrelsen eller kommunen, om

kommunen, denna dennahar be- har besluta i saken,att attom

sluta i saken, förelägga föreläggahonom honom lämpligt vite.

lämpligt vite. Länsstyrelsen får Länsstyrelsen får också i sådant

också i sådant fall lämna erfor- fall lämna erforderlig handräckning

derlig handräckning ning eller ning eller ombesörja föreskriven

ombesörja föreskriven åtgärd åtgärd härförkostnadensamt samt uttaga

kostnaden härför den försumlige,den i den hanmånuttaga av av

försumlige, i den han icke ickemån på på grund stadgande i dennaav

grund stadgande i i denna grund ilag stadgande denna lagär ärav av
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berättigad för berättigad till ersättning för kost-till ersättning

naden.

81

i begåtts under högstaTill böter eller fängelse högst år eller, brottetett om

tvåberedskap till fängelse i högst år dömesoch är att grovt,anse som

den civilförsvarspliktigärsom

eller eljest inskriven Civilförsvars-i

avsiktochorganisationen i attsom,

skyldigheter,undandraga sig sina

underlåter efter vederbörlig kal-att

inställd Civilförsvars-lelse tillsig

eller eljest olovligentjänstgöring

undanhåller frånsig tjänstgöring;

Civilförsvars-den undersom

åtlyda vadtjänstgöring vägrar att

vederbörande befäl under tjänsten

befallt ellerhonom rörande denna

eljest under Civilförsvars-som
tjänstgöring elleruppsåtligen av

oaktsamhet, åsido-ringa,ärsom

vad åligger honomsätter en-som

ligt reglementen, instruktioner eller

andra allmänna bestämmelser eller

särskilda föreskrifter;

Senaste 1992: 1406.lydelse
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3. den uppsåtligen lämnar den uppsåtligen lämnaro-som som

oriktig uppgift förhållande, riktig uppgift förhållande,om om

15han enligt § eller 47 § han enligt 47 § första styck-varom varom

första stycket e pliktig lämna e pliktigär är lämna upplys-att et att

upplysning; ning;

4. den i strid särskilt den i strid särskiltmot motsom som

meddelat bortflyttningsförbud läm- meddelat bortflyttningsförbud läm-

narsin vistelseort eller över- sin vistelseort eller över-som nar som

träder särskilt meddelat inflytt- träder särskilt meddelat inflytt-

ningsförbud; ningsförbud;

5. den uppenbart vanvårdar 3. den uppenbart vanvårdarsom som

materiel, utrustning eller materiel, utrustning ellerannan annan
egendom, han mottagit ci- egendom, han mottagit ci-som av som av
vilförsvarsmyndighet för förvaring; vilförsvarsmyndighet för förvaring;

den skälig anledning den skälig anledningutan utansom som

vägrar låta civilförsvarsmyndig- civilförsvarsmyndig-vägrar låtaatt att

het eller kommun besiktiga anlägg- het eller kommun besiktiga anlägg-

ning eller efter 65byggnad vad i § ning eller byggnad 65efter vad i §

sägs; sägs;

den förfråganvid jämlikt den vid förfrågan jämliktsom som
66 § vägrar upplysning 66lämna § vägrar lämna upplysningatt att

eller vid förfrågan ellersådan eller vid sådan förfrågan ellersom som

i samband med undersökning eller i samband med undersökning eller

granskning i nämnda granskning i nämndasom avses pa- som avses pa-

ragraf söker vilseleda myndighet ragraf söker vilseleda myndighet

förhållande,rörande i rörande förhållande, isom avses som avses

förstaparagrafs stycke; paragrafs första stycke;samma samma
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vetskapden medden med vetskap attatt omsomomsom
8civilförsvarsmyndighet jämlikt8jämliktcivilförsvarsmyndighet

i anspråkbeslutati anspråk kap.kap. beslutat tagataga egen-egen-
innehaves honom,dom,innehaves honom,dom, som avsom av

behöri-försummarbehöri- ellereller försummar vägrarvägrar attatt

tid tillhandahållaeller itid tillhandahålla rätteller i rätt gengen

ellermyndigheten egendomenellermyndigheten egendomen

egendomenavhända sigavhända sig egendomen attatt genomgenom
omöjliggörpåomöjliggör eller sätteller på sätt annatannat

anspråk;tagande ii egendomensegendomens tagande anspråk;

samtsamt

åsidosätterden eljest9. eljest åsidosätterden somsom

föreskrift, meddelats med stödföreskrift, meddelats med stöd somsom

lag, ellerbemyndigande i dennai ellerbemyndigande denna lag, avav

liknande beslut,föreläggande ellerföreläggande liknande beslut,eller

ellermeddelats enligt lagenenligt lagen ellermeddelats somsom

föreskrift sades,enligtenligt föreskrift sades, som nysssom nyss

åliggan-åliggan- dock därmeddock därmed avsesavses omom

fullgörande vite kanfullgörande vite de, förde, för kan varsvars
7878 föreläggas enligtföreläggas enligt

belagdenligt denna paragrafHar gärning, ärnågon övertygats om som

skäligt, förklara egendom,straff, i den finnesmed må rätten, mån det som

för egendomen dessundanhållits gärningen, förverkad. I stället kangenom

förverkat.värde förklaras

kraftDenna träder i denlag .
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Förslag till

Lag förskydd anställningom m.m.

1 § Bestämmelserna 9 l99x:xxxi kap. lagen totalförsvarsplikt skallom

gälla även med avseende tjänstgöringpå någon fullgörsom

åt det allmänna på grund skyldighet i lag lagen l99x:xxxänav annan

totalförsvarsplikt,om

2. reservofñcer,som

vid krigsorganisation inom totalförsvaret frivilligtpå grunden av

åtagande,

4. vid Försvarsmakten för tillgodose särskilda behov förpersonalatt av
beredskapsändamål eller

i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den
.
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6. Förslag till

arbetsförmedlingstvångLag om

Härigenomföreskrivs följande.

tillämpningför lagensFörutsättningar

för totalförsva-särskild viktverksamhet§ Om behövs för ärl det att avsom
höjd beredskapråderfår regeringen detupprätthållas, närskall kunnaret

2 tillämpas.förordna 4 §§ skallatt -

arbetskraftarbetsförmedling och uthyrningFörbud privatmot av

föreskrivabehövsi omfattning detfår den2 § Arbetsmarknadsstyrelsen som
inskränk-offentligaarbetsförmedling denförbud än samtmot omom annan

arbetsförmedling.sådanning i rätten utövaatt annan

företrädesbestämmelserArbetvörmedlingstvång och

fårverksamhet Ar-arbetskraft inom viss3 § tillgodose behovetFör att enav
anställaarbetsgivareförförordna förbudbetsmarknadsstyrelsen att enom en

arbetsförmedling med dessoffentlig ellerinte anvisatsarbetstagare ensom av
skallförordnandeVid sådantarbetsförmedlingstvång.medgivande ett anges

företrädesbestäm-företräde skall lämnasvilketarbetskraft,det behov av

melse.

får för-fyllt, denbehovet inteföreträdesberâttigade ärSå länge det som
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medlar arbete inte lämna arbetssökande anvisning eller medgivande att taen

arbete inom den verksamhet för vilken arbetsförmedlingstvångannat gäller.

4 § Har avtal anställning träffats i strid förordnandeett arbets-motom om
förmedlingstvång och kan anställningen inte godkännas med hänsyn till en
företrädesbestämmelse, får Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden
vid vite förelägga arbetstagaren frånträda anställningen.att

5 § Föreskrifterna 3i §§och 4 gäller inte, om
a anställningen endast tillfällig,är

b arbetstagaren underär eller sjuttio år,översexton

c i anställningsförhållandeparterna är makar eller sambor ellerett om ena
eller hans make eller sambo den andraparten är avkomling ellerpartens

eller fosterbarn eller dess avkomlingstyv- eller syskon, halvsyskon eller

fostersyskon.

Straf

6 § Den bryter förbud enligt 2 § eller föreskrift 3mot enligt §ettsom en
första stycket första meningen skall dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Denna lag träder i kraft den
.
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till7. Förslag

totalförsvarspliktFörordning om

föreskriver följande.Regeringen

Uppgiftsskyldighet1 kap.

olkbokföringsmyndi gheterF

Totalförsvaretsvarje tilll juli årSkattemyndighet skall före den1 § perso-

i ochfolkbokförd länetsvensk äruppgift varjenalverk sända sommanom

17fyller är.under åretsom

betydelseregistreringsåtgärdvidtagit2 skattemyndighet har§ När avenen
skall myndighetentotalförsvarspliktig,inskrivning eller redovisningför av en

personalverk åtgärden.Totalförsvaretsunderrättasnarast om

uppgiftSkattemyndighetenlämna3 Totalförsvarets personalverk skall§ om

Skattemyndig-värnplikt eller civilplikt.inte skyldig fullgöraden är attsom
har läm-i förhållandenskerändringarheten skall underrättas somsomom

uppgiften.inats

skattemyndig-personalverk skall denTotalförsvarets4 § framställningPå av
totalför-förbestämmer fastställaRiksskatteverkethet personnummer ensom

sådantsvarspliktig saknar nummer.som
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Vårdinrättningar

5 § Den eller de nämnder leder omsorgsverksamheten i landsting el-ettsom

iler kommun vårdinrättning,chefsöverläkare vid där vård meddelassamten

med stöd lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård eller lagenav om
1991:1129 rättspsykiatrisk tillvård, skall Totalförsvarets personalverkom

a före den l juni varje år lämna uppgift varje 15svensk denom man som
maj inskriven i vårdhem specialsjukhuseller för psykiskt utvecklingsstör-var

da eller intagen på vårdinrättning med stöd någon de nämnda lagarnaav av
och under året fyller 17 år,som

b fortlöpande lämna uppgift den inskriven för värnplikt, civil-ärom som
plikt eller i utbildningsreserv och in vårdinrättningpå med stödtasen som

någon de nämnda lagarna utskrivseller därifrån.av av

6 § Den förestår vården vid hem i 12 § l990:52lagenettsom som avses

med särskilda bestämmelser vård skall till Totalförsvaretsom av unga perso-
nalverk

a före den 1 augusti varje år lämna uppgift varje svensk denom man som
15 juli intagen i hemmet 3med stöd § nämnda lag och under åretvar av som
fyller 17 är,

b fortlöpande lämna uppgift den inskriven för värnplikt,är civil-om som
plikt eller i utbildningsreserv och intas i hemmet 3med stöd §en som av
nämnda lag eller utskrivs därifrån.

Kriminalvårdsstyrelsen

7 § Bestämmelser skyldighet för Kriminalvårdsstyrelsen lämna Total-attom

försvarets personalverk uppgift intagning i och avgång från kriminal-om
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1970:517 rättsväsendets informations-finns i kungörelsenvårdsanstalt om

system.

Riksförsäkringsverket

Totalförsvaretsföre 1 juli varje år lämna8 Riksförsäkringsverket skall den§

17 66totalförsvarspliktig och årvarje mellanpersonalverk uppgift somom
1962:381 för-allmäntilläggspension enligt lagenfolkpension ellerhar om

säkring.

skolorUtbildningsmyndigheter och

högskoleservice och rektornskolverk, Verket för9 § Socialstyrelsen, Statens

skall på begäranstatsunderstödutbildningsanstalt eller skola medför aven
totalförsvarspliktigas studie-uppgifterpersonalverk lämnaTotalförsvarets om

förhållanden.

Vägverket

personalverk lämnaTotalförsvarets10 begäran§ Vägverket skall på upp-av

gifter körkortsregistret.ur

Telestyrelsen

Totalförsvarets personalverk lämna11 § Telestyrelsen skall begäran av

certifikat inom radioområdet.uppgifter om
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.Sjöfartsverket

12 § Sjöfartsverket skall på begäran Totalförsvarets personalverk lämnaav

uppgifter sjömansregistret adresser till totalförsvarspliktiga samtur om om
deras behörigheter och tjänstgöring fartyg.på

Lujifartsverket

13 § Luftfartsverket skall på begäran Totalförsvarets personalverk lämnaav
uppgifter certifikat inom luftfartens område.om

2 kap. Mönstring och inskrivning

Hd för mönstring

l § Totalförsvarets personalverk skall kalla totalförsvarspliktig till mönst-en
ring det kalenderår han fyller 19när år, han intesenast vistas utomlandsom

eller det föreligger särskilda skäl.annars

Informationsskyldighet

§2 Totalförsvarets personalverk skall vid mönstringen lämna de totalför-

svarspliktiga råd upplysningaroch värnplikten och civilplikten rät-samtom

vapenfri.ten att vara

3 § För varje totalförsvarspliktig har skrivits in i utbildningsreservsom en
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antecknasskall

placerad ochbefattningsgrupp hani vilken är

vapenfri.2. han har rätt att varaom

Underlag för inskrivning

l99xtxxx2 1 §uppgifter enligt kap. lagenSkyldighet lämna4 § to--att om

Rikspolisstyrelsen,länsstyrelserna,föreliggertalförsvarsplikt på begäran av
Överstyrelsen för civillTelestyrelsen,räddningsverk, Socialstyrelsen,Statens

ochinvandrarverk, Närings-jordbruksverk, Statensberedskap, Statens

Svenska kyrkans centralstyrelse.teknikutvecklingsverket och

Totalförsvarettsinskrivna skall lämnatotalförsvarspliktiga5 § Den vill fåsom
för inskrivningen.underlag behövspersonalverk det som

Personregister

enligtföra personregisterfår inrätta och6 § Totalförsvarets personalverk

totalförsvarspliktiga.1973:289 och redovisningför inskrivningdatalagen av

3 kap. Inskrivningsnämnder

verksamhetsområdenAntal och

och med de verksamhets-1 § Inskrivningsnämnder finnas till det antalskall

i i bilagaoch benämningar tabellenområden som anges
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Sammansättning

2 § Inskrivningsnämnderna skall bestå det antal valda ledamöterav som

i tabellen i bilagaanges

3 § De valda ledamöterna skall val kommunfullmäktige ochutses genom av
landstingsfullmäktige i de kommuner och landsting i tabellen isom anges
bilaga Valet skall proportionellt förutsättning 2i § lagenvara som anges
1992:339 proportionellt Omvalsätt. inte väljsersättarna proportionellt,om
skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänst-

göring.

En kommun eller landsting har ledamot eller iett ersättareutsettsom en en
inskrivningsnämnd, skall underrätta Totalförsvarets personalverk och den

valet.utsettssom om

4 § Ledamöterna och skallersättarna svenska medborgare. Bestämmel-vara
i 4 kap. 5 § kommunallagen 1991:900 skall tillämpas på ledamöternaserna

och ersättarna.

5 § Om ledamot har vid proportionella val föreavgår tjänst-utsettsen som
göringstidens utgång, skall ersättare inträda enligt den ordning mellanen
ersättarna har bestämts vid valet. Avgår ledamot eller ersättaresom en som
inte har vid proportionella val, skallutsetts ersättare för återstodenutsesen

tiden.av

Ärendenas handläggning

6 § Till inskrivningsnämndens sammanträden skall bland de valda ledamöter-



74

kallas i första hand de företräder kommuner eller landsting varifrånna som

de totalförsvarspliktiga berörs sammanträdet kommer.som av

7 § Ordföranden förslagskall till beslut i ärenden och lämnaupprätta dem

till inskrivningsnämnden.

8 § Inskrivningsnämnden får bestämma läkare, psykologer ochatt annan

personal skall upplysning-vid nämndens sammanträden för lämnanärvara att

i ärendena.ar

9 § Om inskrivningsnämndens skallledamöter inte kan beslut,ettenas om
omröstning Vid omröstningen skall ordföranden först, där-äga röstarum.
efter den ledamoten och sedan och efter levnadsálder. Somyngste var en
nämndens beslut meninggäller den hälften ledamöternaän ärsom mer av

Vid lika ordförandenröstetal har utslagsröst.ense om.

10 § Vid sammanträdena förs protokoll, justeras ordföranden.som av

Ersättning

11 § De valda i inskrivningsnämnd förledamöterna och demersättarnaen

får allmänna reseersättningarmedel arvode med tilläggsbelopp,av samma
och 1982:814traktamenten enligt förordningen ersättning tillsom om

nämndemän och vissa andra inom domstolsväsendetuppdragstagare m.m.

utgår till nämndemän vid länsrätterna.

Ersättning lämnas för tid i studie-då ledamot eller deltaräven ersättareen

besök anledningmed uppdraget i nämnden.av
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Övriga bestämmelser

12 § Andra ärenden i 3 2än kap. § första stycket lagensom avses
199x:xxx totalförsvarsplikt skall avgöras inskrivningsnämndensom av
ordförande.

13 § lnskrivningsnämndens beslut ersättning enligt ll § får överklagasom
hos kammarrätten.

4 kap. Värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt

Verksamheter vilka Civilplikti kan jüllgöras

§l Civilplikt skall fullgöras i de verksamheter i bilagasom anges

Inkallelse m.m.

2 § Den medborgareär iäven och inte bosattär här skallsom staten annan
inkallas till värnplikt eller civilplikt endast han eller hon begär det.om

3 § Inkallelse till värnplikt civilplikteller och kallelse till mönstring och

utredning skall delges den skall inställa sig, inte följerannan annatsom om
4 Bestämmelserna i 5 12-15och delgivningslagen 1970:428 skallav

dock inte tillämpas.

§4 Inkallelse till beredskapstjänstgöring och mobiliseringsövning får ske

radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring får skegenom
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l99xzxxx.beredskapsförordningenberedskapslarm framgår avgenom
sändas till den inkalladeskall dessutominkallelse enligt första stycketEn

med det behövs.posten, om

Grundutbildningen

totalför-befattning för vilken5 fråga varje befattning eller§ I typom av

igrundutbildningens längd ochgrundutbildas skallsvarspliktiga bestämmas

får genomföras i omgångar.vilken utsträckning den

60 ske i sådan6 grundutbildning dagar skall§ Inkallelse till längre änärsom

första kalende-grundutbildningen påbörjas möjligt under dettid kanatt om

tredjefall före utgången detefter inskrivningsbeslutet och iråret vart av
vistasskall inkallas inteefter inskrivningsbeslutet, denkalenderåret somom

särskilda skäl.utomlands eller det föreliggerannars

enligt60 skall7 § Grundutbildning dagar avbrytasskall pågå änsom mer

totalförsvarsplik-5 12 l99xzxxx totalförsvarsplikt, den§ lagenkap. omom

tjänstgörings-frånvarande så mångatige har varit eller komma attantas vara

hög-avrundat tilldagar tiondel det antal dagar, närmastmotsvararsom en av
ledighetFrånvaro på grundtiotal, han inkallad tjänstgöra.är att avre som

tjänstgöringsdag skall därvid inte medräknas.eller under del av en

tjänstgöringstidBeräkning av

8 in för tjänstgöring§ Endast totalförsvarspliktig har kallats underom en

för48 timmar, eller delvis i anspråkkortare tid räknas dygn heltän tassom

till eller från tjänstgöringsplatsen tjänstgöringsdag.resa som
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Ändring inskrivningsbeslut eller beslut krigsplaceringav om

9 § Om det i samband civilpliktmed värnplikt eller fullgörs framkommeratt

totalförsvarspliktigs förhållanden sådana värnplikten eller civil-äratt atten
plikten skall avbrytas eller inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen böratt

ändras, förhållandenaskall utredas.närmare

Ansökan uppskov och avbrottom

10 § En ansökan uppskov skall hos Totalförsvaretsgöras personalverk.om

En ansökan avbrott skall vid detgöras verksamhetsställe där tjänst-om
göringen fullgörs. Ansökan skall skriftlig och innehålla de skälvara som
åberopas. Intyg och andra handlingar önskas åberopade skall in till-som ges

med ansökan.sammans

Allmän gänsteplikt

ll § Statliga myndigheter beslutar vilka arbetstagare och uppdragstagareom
hos myndigheten skall omfattas allmän tjänsteplikt.som av

12 § Arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter bestämmande Arbetsmarknads-av
styrelsen, länsarbetsnämnd fåren

anvisa arbete 6 2i kap. § 199x:xxxlagen totalför-som avses om
svarsplikt,

besluta enligt 6 kap. 3 § lag hos vilka arbetsgivareandra ochsamma om
uppdragsgivare statligaän myndigheter allmän tjänsteplikt skall fullgörassom
och vilka totalförsvarspliktiga hos dessa skall omfattas den all-om som av
männa tjänsteplikten samt
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66 §tjänsteplikten enligt kap.undantag från den allmännamedge sam-

statlig myndighet.inte allmän tjänsteplikt hoslag för den fullgörma som en

statlig myndighetutförFör den anställd hos eller uppdrag åtär ett ensom

2 3 myndigheten.skall beslut enligt första stycket och fattas av

199x:xxx8 total-13 § ersättning enligt kap. 4 § lagenEn ansökan omom

skallAnsökanförsvarsplikt skall hos Arbetsmarknadsstyrelsen.göras vara

handlingarandraskriftlig och innehålla skäl åberopas. Intyg ochde somsom

tillsammans ansökan.önskas åberopade skall in medges

Förmåner5 kap.

i förordningen§ till totalförsvarspliktiga finns1 Bestämmelser förmånerom

199x:xxx förmåner till totalförsvarspliktiga.om

6 kap. Krigsplacering

krigsplaceringMyndigheter får begärasom

199x:xxx3 15 § lagen1 § Framställning krigsplacering enligt kap. omom
totalförsvarspliktigaitotalförsvarsplikt får Försvarsmakten frågagöras omav

2myndighet i kap.tjänstgöra i övrigtskall där och som angessom av en

4
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Underrättelser

2 § Beslut krigsplacering får fattas den beslutetutan attom som avser ges
tillfälle sig.att yttra

3 § Totalförsvarets personalverk skall underrätta totalförsvarspliktigen om
innehållet i beslut varigenom han eller hon krigsplaceratshar enligt lagenett

l99xzxxx totalförsvarsplikt.om

kap.7 Handläggningen vissa ärendenav

Brott totalförsvarspliktenmot m.m.

l § Om totalförsvarspliktig fullgör värnplikt, civilplikt eller allmänen som
tjänsteplikt förklarar sig inte vilja fullgöra tjänstgöringen, skall han eller hon

informeras vad gäller för den fullgöravägrar tjänstgöringen.attom som som
Om tjänstgöringen förenadär med bruk och den skyldigärav vapen som
fullgöra tjänstgöringen förklarar brukatt oförenligäratt motav vapen annan

med hans eller hennes allvarliga personliga övertygelse, skall information

lämnas vapenfri.rätten Av informationen skall framgå förutsätt-attom vara
ningarna för denna och prövningsförfarandet.rätt Sådan information skall

dock inte lämnas till den redan har ansökt vapenfri.rätt attsom om vara

2 § Om inskrivningsbeslutet eller krigsplaceringen inte ellerändras någon

ansökan vapenfri interätt den 1görs i skall hanattom vara av som avses
eller hon beordras fullgöra tjänstgöringen. Innan sådan skallorderatt en ges,
betänketid lämnas längst till dag.nästa
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199x:xxx total-10 9 23 i kap. § lagen§ Religiöst samfund omavsessom
vittnen.försvarsplikt sekten Jehovasär

l §10skall anmäla brott i kap.4 § Totalförsvarets personalverk avsessom
åklagarmyndigheten polis-I99X:XXX totalförsvarsplikt till ellerlagen om

uteblivit folkbokförd och bifogamyndigheten den hari den där ärort som

utredning finns i saken.den som

gärning har föram-5 för§ Den domstol målavgör ett en somom ansvarsom
4g§ översända kopia domen eller beslutetlett anmälan enligt skall en aven

kraft.vunnit lagatill Totalförsvarets personalverk, avgörandet harnär

Hämtning

uteblivit från värnplikt eller6 totalförsvarspliktig§ Hämtning en somav
40understigercivilplikt får inte tjänstgöringstiden dagar.göras, om

8 Verkställighetsföreskritterkap.

i frågal förordning meddelas§ Föreskrifter för verkställigheten dennaav

om
efteruppgiftsskyldighet enligt l kap. l 4 §§ Riksskatteverketav sam--

råd med Totalförsvarets personalverk,

fråga2. genomförande Försvarsmakten igrundutbildningens längd och av
Överstyrelsen eftervärnplikt för civil beredskap samråd med deochom av

2 § i fråga civilplikt,centrala myndigheter i kap. 4som anges om

krigsplacering totalförsvarspliktiga fullgöra värnpliktskallsom avav
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Försvarsmakten och krigsplacering totalförsvarspliktiga skall fullgöraav som
Överstyrelsencivilplikt för civil beredskap efter samråd med Försvars-av

makten och de 2centrala myndigheter kap. 4angessom
4. hämtning Totalförsvarets personalverk efter Rikspolissty-samråd medav

relsen,

övriga bestämmelser Totalförsvarets personalverk.av

Denna förordning träder i kraft den .

Genom förordningen upphävs

hämtningskungörelsen 1942:840,

kungörelsen 1942:841 med vissa föreskrifter angående efterspaning av
värnpliktiga m.f1. för överlämnande frånorder eller andra meddelandenav
militär myndighet,

1959:147kungörelsen viss lots- och fyrstaten tillhörande personalsom
skyldighet fullgöra militärtjänstgöring,att

4. allmänna tjänstepliktskungörelsen 1961:461,

kungörelsen 1966:414 med vissa bestämmelser vapenfria tjänste-om
pliktiga,

kungörelsen 1969:379 inskrivning och redovisning värnpliktiga,om av
7. kungörelsen 1969:380 värnpliktigas tjänstgöringom m. m.

uppskovskungörelsen 1973:939,

förordningen 1977:577 grundutbildning och övning inom civilför-om

svaret,

10. förordningen 1977:1188 ersättning icketill militära ledamöter iom
inskrivningsnämnd,

1 värnpliktsutbildningsförordningen 1980: 1035,

12. förordningen 1981:642 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdsper-om
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sonal m.m.

Om regeringendet i lag eller i författning har beslutats aven en som

hänvisas föreskrift i denna för-till föreskrift har ersattsen som genom en

ordning tillämpas föreskriften.i stället den nya



Bilaga 1

VerksamhetsområdeInskrivnings- Landsting eller Antal
nämnd väljerkommun valda-som
Kansliort ledamöter ledamö-

möter

Södra inskriv- Jönköpings län Landstinget 1
ningsnämnden Kronobergs län Landstinget 1
Kristianstad Kalmar län Landstinget 1

Blekinge län Landstinget 1
Kristianstads län Landstinget 1
Malmöhus län Landstinget 1

inskriv-Västra Hallands län Landstinget 1
ningsnämnden Göteborgs och Landstinget 1
Göteborg Bohus län Göteborgs

kommun 1
Älvsborgs län Landstinget 1
Skaraborgs län Landstinget 1

östra inskriv- Stockholms län Landstinget 2
ningsnämnden Uppsala län Landstinget 1
Solna Södermanlands län Landstinget 1

Gotlands kommun Kommunen 1
Östergötlandsin-Bergslagens län Landstinget 1

skrivningsnämnd Värmlands län Landstinget 1
ÖrebroKarlstad län Landstinget 1
Västmanlands län Landstinget 1
Kopparbergs län Landstinget 1

Nedre Norrlands Gävleborgs län Landstinget 1
inskrivningsnämnd Västernorrlands län Landstinget 1
Östersund Jämtlands län Landstinget 1
övre Norrlands Västerbottens län Landstinget 1
inskrivningsnämnd Norrbottens län Landstinget 1
Boden



2Bilaga

FÖRSVARETCIVILAVERKSAMHETER I DETA.

beredskapspolisen.1986:616förordningenPolisverksamhet enligt om

1960:74.civilförsvarslagenenligtCivilförsvarsverksamhet

Hemskyddsverksamhet.

1982:763 och tandvårds-enligt och sjukvårdslagen4. Verksamhet hälso-

1985:125.lagen

hälsoskyddsområdet.miljö- och5. Kommunal tillsyn inom

1980:620.socialtjänstlagenenligtBarn- och äldreomsorg

teleanläggningar.reparationUnderhåll och av
ochoch reparation järnvägar vägar.Underhåll av

vid flygplatserna.Räddningstjänst

10. Veterinärverksamhet.

ll. Flyktingmottagning.

fördistributionsnäten12. reparationUnderhåll och av

elenergi.

andraochinom Svenska kyrkan13. sociala insatserSjälavårdande och tros-

begravningsverksamhet.samfund samt

FÖRSVARSMAKTENVERKSAMHETER IB.

sjukvård.Hälso- och

Veterinärverksamhet.

Posthantering.

neningen lagen6 § andra stycket andra1Tjänstgöring i kap.4. avsessom

l99xzxxx totalförsvarspliktom
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Förslag till

Förordning frivillig grundutbildning för kvinnorom

Regeringen föreskriver följande.

Antagning m.m.

l § l99x:xxxEn ansökan antagning till utbildning enligt lagenom om

grundutbildning för kvinnor in Totalförsvaretsskall till personalverk.ges

Den har in före 1 tillansökan den november år skall kallasgett ettsom en

antagningsprövning följandeunder det året.senast

2 § Till utbildningen får endast kvinnorantas som

svenska medborgare,är

2. under antagningsåret fyller lägst 19 24år och högst år,

kan bedömas ha förutsättningargoda tillgodogöra sig utbildningen.att

3 § Totalförsvarets personalverk skall på grundval resultatet antag-av av

ningsprövningen de kvinnor skall genomgå grundutbildning.anta som

4 § Den har antagits till utbildningen skall Totalförsvarets personal-som av

verk skrivas till befattningsgrupp eller befattning enligt gäl-vaden en som

ler för totalförsvarspliktiga har genomgått mönstring enligt lagensom

l99x:xxx totalförsvarsplikt.om

Personalverket för redovisningen de kvinnor har antagits tillsvarar av som

utbildningen och skall kalla dem till utbildningen.
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Utbildningen

5 § Utbildningen skall börja efter antagningen.snarast

Utbildningen slutföra utbildning-får inte börja kvinnan hinnerän attsenare
25det år hon fyller år.senasten

6 § Utbildningen utbildningskall genomföras motsvarandemedgemensamt

manligaför totalförsvarspliktiga, inte särskilda skäl föranleder annat.om

Skiljande från utbildningen m.m.

199x:xxx7 § En kvinna utbildningen 8 § 2skall skiljas från enligt lagen

beräk-grundutbildning för kvinnor frånvarotid överstiger ellerhennesom om
utbildningen skallöverstiga tiondel utbildningstiden. Skiljande frånnas en av

inte ske, sig utbild-kvinnan frånvaron bedöms kunna tillgodogöratrotsom

utbildningenningen på tillfredsställande kvinna skiljs frånEnsätt.ett som
får börja följande utbild-eller fortsätta utbildningen under det närmastom

25 utbildningenningsåret kommer äldre år det år dåäven hon änattom vara
slutförs.

8 § Frågor skiljande från utbildningen Totalförsvaretsprövas perso-om av
nalverk.

Till Personalverket sin vilja utbild-skall kvinnan också meddela slutaatt

ningen.

Överklagande

9 § Totalförsvarets inskrivning skil-personalverks beslut i ärenden ochom
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jande från utbildningen får överklagas hos Totalförsvarets tjänstepliktsnänmd.

Andra beslut enligt förordningdenna får inte överklagas.

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnds fårbeslut inte överklagas.

Verkställighetyöreskrift

10 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet 199x:xxxlagenav om
frivillig grundutbildning för kvinnor meddelas inom det civila försvaret av
Överstyrelsen för civil beredskap och i övrigt Försvarsmakten.av

Denna förordning träder i kraft 1980:1024den då förordningen om,
militär grundutbildning för kvinnor skall upphöra gälla.att
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9. tillFörslag

inom totalförsvaretdisciplinansvarFörordning om

föreskrivs följande.Härigenom

myndigheterBeslutande m.m.

inom total-19 199x:xxx disciplinansvarFöreskrifter enligt § lagen1 § om

Försvarsmakten.försvaret meddelas av

Auditörer

Ersättare

auditör. Vice2 flera vice§ auditör finnas eller ersättareFör kan au-en en

förhindradauditören utövaditören skall inträda i auditörens ställe, ärnär att

tjänsten.

Uppgifter

23 199x:xxx22 §§3 § följer och lagenEn auditör skall vadutöver avsom

totalförsvaretdisciplinansvar inomom

disciplinförscelse i denvid handläggningen ärendenärvara ut-ett omav

sträckning det behövs,som

frågor disciplinpåföljd,råd i verkställighetlämna om av
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tillsyn handläggningen disciplinförseelse ochöver ärendenutöva av om

ersättningsärenden,

i4. lämna råd andra rättsliga angelägenheter,

5. i utbildning information tillämpningen lagenmedverka och om av
l99x:xxx disciplinansvar totalförsvaret rättsligainom andrasamtom

ämnen.

örordnandeF

4 § Auditörer och vice auditörer skall Försvarsmakten, de skallutses av om
Överstyrelsenbiträda chefer i fredsorganisation,Försvarsmaktens och förav

civil beredskap de skall biträda chefer i det civila försvaret. De skall ut-om
förordnandemed tills vidare, dock längst för period år.ses en av sex

Innan auditör viceeller auditör förordnas, skall inhämtas frånyttrandeen

den chef han eller hon skall biträda.som

Om den chef auditören eller vice auditören biträder förordnandetsom anser
bör förlängas, behöver tjänsten inte kungöras ledig till ansökan. Den som
meddelat förordnandet skall månader innan förordnandet upphörsenast tre

underrättas detta förlängas.börattom

auditören5 § Om både auditören viceoch förhindrade auditörs-är utövaatt

tjänsten, skall den förordnadem lämpligutsett attsom en annan person
uppehålla tjänsten.

6 § Auditörer viceoch auditörer tjänstgöringmed i Försvarsmaktens utlands-

styrka skall förordnas Försvarsmakten. I fråga sådan anställning skallav om
i övrigt förordningen 1984:309 utlandsstyrkan inom försvarsmaktenom
tillämpas.
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tjänstgöring krigsorganiserade7 § Auditörer och vice auditörer med i den

framställning militärbe-Försvarsmakten krigsplaceras i befattningarna på av

fälhavaren.

8 1976:600 offentlig anställning§ Föreskrifterna i 15 kap. 4 § lagen om

skall tillämpas innehar eller uppehåller tjänst auditör el-på den som en som

vice auditör.ler

9 § tillsättning tjänst auditör eller vice auditör fårBeslut över-om en somav
tjänstepliktsnämnd. Tjänstepliktsnämndens beslutklagas hos Totalförsvarets

får inte överklagas.

Handläggningen disciplinärendenav

Utredning

disciplin-10 § chef vid verksamhetsställe därHar förman eller etten annan
fått kän-ansvariga tjänstgör grund anmälan eller på något sättpå annatav en

disciplinförseelse,disciplinansvarig hanedom kan begåttatt antas enom en
disciplinärendet inledas. Om därvid framkommerskall utredning deten av

misstänkasden disciplinansvarige sitt förfarande skäligen kan attatt genom
åtalsanmälanha gjort sig skyldig till brott, skall skallprövas göras.även om

Åtalsanmälan inom distrikt11 § in till den åklagarmyndighetskall varsges

lokaliserat.verksamhetsstället är

efterFormulär till åtalsanmälan fastställs Försvarsmakten samråd avav
Överstyrelsen för civil beredskap.
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Även12 § åtalsanmälan skall vid inledasgörs verksamhetsstället denom en
utredning brottet behövs för bevis inte skall förlorade förgå ellerattom som

utredningen inte skall försvåras.avsevärtatt

13 § Finner chef enligt 20 § 199x:xxxlagen disciplinansvaren som om
inom totalförsvaret frågorrätt disciplinförseelse,pröva integetts att attom

förutsättningarna 20någon i § 1 3 lagen föreligger, skall han eller honav -
överlämna disciplinärendet till den behörigär ärendet.avgöraattsom

l4 § Utredningen i disciplinärende leds den har rättett avgöraattav som
ärendet. Om särskild förhörsledare anlitas, skall han eller hon chefen vara
för den hörde och, denne tjänstgör vid Försvarsmakten, lägst kom-om vara
panichef eller chef.motsvarande

15 § Bestämmelser anlitarätt ombud eller biträde 9finns i § för-attom
valtningslagen 1986:223.

Förhör disciplinärendeni

16 § Om den disciplinansvarige lämnar sitt samtycke och det kan ske utan

nackdel för utredningen, får den har förseelsenanmält och de övrigasom
skall höras närvarande den disciplinansvarigenär hörs.personer som vara

Om anmälaren närvarande vid förhöret,är skall han eller hon höras först.

Därefter skall disciplinansvarigeden och andra kan lämna uppgifter isom
ärendet höras.

17 § Den disciplinansvarige och de övriga hörs skallpersoner som uppmanas
lämna sammanhängande berättelse det sakenatt rör.en om som
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Protokoll förhöröver

18 § förhör skall antecknas:I protokoll över ett

bostads-ochden disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer

adress,

avdelning där han2. tjänstegrad befattning, det verksamhetsställe ocheller

för förhöret,eller tjänstgör tid och platshon samt

förhöret, för-befattning hålleroch tjänstegrad eller på dennamn som

närvarande,hörsvittnen och de övriga ärsompersoner
betydelse för utred-vid för förhöret4. de handlingar tidpunkten är avsom

ningen,

betydelse föri övrigt bedömsförhörsutsagor liksom vad ut-vara avsom

redningen.

19 möjligt muntliga bety-§ Protokollet skall så återge utsagor avnoga som

delse för utredningen.

tillfälle påuppläst för sig ellerDen hörs skall få förhörsutsagan attsom
det finnseller hon skall tillfrågasnågot granska Hansättannat utsagan. om

godkännas. Enerinra förhörsutsagan kannågot innehållet, elleratt mot om
Därefter fårerinran föranleder ändring, antecknas.inte någon skallsom

inte ändras.utsagan

20 § flera fårNär hörs förhållande, återgesutsaga genom enom samma en
hänvisning till förut Om integjord stämmer överens,utsagornautsaga.en
skall det i vilka skiljer sig.hänseenden deanges som

21 särskild§ Protokollet skall under förhörsledaren och,skrivas om enav

protokollförare anlitas, denne.av



93

22 § Protokollet skall färdigställas dröjsmål och överlämnas med övrigautan

handlingar i ärendet till den skall avgöra ärendet.som

23 § Formulär till protokoll förhör fastställsöver Försvarsmakten efterav
Överstyrelsensamråd med för civil beredskap.

Beslut

24 § Beslut avskriva ärende får fattas den behörigäratt ett attom av som
besluta i disciplinärendet.

25 § Av beslutet i disciplinärende skall framgå:ett

den disciplinansvariges fullständiga tjänstegrad el-namn, personnummer,
ler befattning, tjänstgöringstid verksamhetsställe och avdelning där hansamt

eller tjänstgör,hon

disciplinpåföljden,

vilken skyldighet den disciplinansvarige har åsidosatt, tiden ochsom
platsen för förseelsen övriga skäl för beslutet,samt

4. dagen för beslutet,

fattat beslutet och, i förekommande fall, auditörens yttrande,vem som

hur beslutet skall överklagas.

26 § Formulär till beslut i disciplinärende fastställs Försvarsmakten ef-ett av
Överstyrelsensamråd med för civil beredskap.ter

27 § En chef i 19 § lagen l99x:xxx disciplinansvar inomsom to-avses om
talförsvaret skall med biträde auditören minst gång varje halvårav en grans-
ka de beslut har fattats chef 20i § lag.som av en som anges samma
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Registerkort disciplinärendeni

Över28 § handläggningen disciplinärenden föras registerkortskall somav

skall innehålla uppgift om:

disciplinansvariges fullständiga tjänstegradden namn, personnummer,

eller befattning verksamhetsställe och avdelning där han eller honsamt

tjänstgör,

disciplinförseelsen,anmälan misstanke omom

auditörens yttrande sådant avgetts,om

4. disciplinärendet,beslutet i

5. förhör utredning,och annan
40 l99x:xxx disciplinan-omhändertagande enligt § lagenbeslut omom

inom totalförsvaret,svar
7. fråntagande enligt 45 §egendom lag,sammaav

46 §kroppsvisitation enligt lag.samma
20i §föras i fråga ärendenRegisterkort behöver dock inte som avsesom

l99x:xxx totalförsvaret.disciplinansvar inomlagen om

Försvarsmaktenfastställs29 § till registerkort i disciplinärendenFormulär av
Överstyrelsenefter för civil beredskap.samråd med

Verkställighetsåtgärder

utegångyörbudExtratjänst och

utegångsförbud får verkställas omedel-30 extratjänst eller§ Ett beslut om
skriftligen begär det.bart, den disciplinansvarigeom
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31 § Det ankommer på den beslutat extratjänst eller utegångsförbudsom om
till påföljden verkställs. Han eller hon bestämmeratt att närmare verk-se om

ställighetstidens början och slut. Innan beslut utegångsförbud verk-ett om
ställs skall han eller hon utreda det samtidigt finns andra beslut ute-om om
gångsförbud för den disciplinansvarige inteännu verkställts.som

32 § Verkställighet extratjänst eller utegångsförbud skall ske i följdav en
uppehåll, inte följer 34 § lagen 199x:xxxutan disciplinan-annatom av om
inom totalförsvaret.svar

En dag är tjänstefri den disciplinansvarige enligt fastställd tjänstgörings-om
plan inte skulle ha tjänstgjort någon del den dagen.av
Verkställigheten extratjänst eller utegångsförbud i högst fem dagar fårav

inte påbörjas eller, avbrott har skett, fortsätta vid sådan tid den dis-attom
ciplinansvariges möjligheter utnyttja påföljande tjänstefri dag försvårasatt en
i avsevärd grad.

33 § Den förordnar verkställighet beslut extratjänst ellersom om av om
verkställighetstidenutegångsförbud skall skriftligen besked till denge om

disciplinansvarige och till den enligt hans eller hennes bestämmandesom
skall kontrollera verkställigheten.

Den kontrollerar verkställigheten utegångsförbud får ålägga densom ettav
disciplinansvarige siganmäla eller på sätt visaatt han eller honannat att un-
derkastar sig påföljden. Ett sådant åläggande får inte medföra någon väsent-

lig olägenhet vad självautöver påföljden innebär.

Formulär till skriftligt besked i förstasägs stycket fastställs För-som av
Överstyrelsensvarsmakten efter samråd med för civil beredskap.

34 § Frågor elleruppskov med avbrott i verkställigheten skall prövasom av
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disciplinansvarigemeddelas dendisciplinpåföljden ochbeslutatden harsom
får inte överklagas.i sådana ärendenBeslutgenast.

Löneavdrag

till på-löneavdrag35 beslutat§ Det ankommer på den attatt seomsom

följden verkställs.

dagpenning och för den är36 för erhåller§ Löneavdrag skall den somsom
beräknasföljd anställning därtilltjänstgöringsskyldig vid Försvarsmakten av

Den1965:601.20 anställningsförordningeni §enligt de grunder angessom
totalförsvarsplikt199x:xxxförordningendagpenning enligterhåller omsom

med beloppför månadskall därvid ha lön mot summan avsvararsomanses
30 dagar.dagpenning underhans eller hennes

dagersättningmotsvarandefår understiga belopplöneavdraget inteAtt ett

inom total-l99x:xxx disciplinansvar13 §tillägg framgår lagenutan omav

försvaret.

avlöningstillfällen.flera37 får fördelas på§ Verkställighet löneavdragav

skriftligendisciplinansvarige38 inte skall den§ löneavdrag kanNär göras

fick deleller honfrån det hantillfälle inom fjorton dagar attatt senast avges
löneavdraget.beslutet betala det belopp motsvararsom

fastställs39 verkställigheten löneavdrag§ behövs förFormulär avavsom
Överstyrelsen förRiksskatteverket ochefter samråd medFörsvarsmakten

civil beredskap.
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Tvångsmedel

40 § Chef 19 l99x:xxx disciplinansvar inomi § lagen total-som avses om

försvaret förhör disciplinansvarig harden skall hålla medutser som en som
40omhändertagits enligt § lag.samma

Om på grund kommit fram under förhöret finnsdet vad inte längreav som

anledning till ha disciplinansvarige omhändertagen, denden skallatt som

hållit förhöret chef i förstaunderrätta den stycket.genast som avses

41 § Den har omhändertagits skall förvaras i för lämpligändamåletsom en
intelokal, läkare föras tillhar beslutat den omhändertagne skallattom en en

militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus och kvarstanna där.ett

Den den omhändertagne i förvaringslokalen ifrån ho-sätter skall tasom

eller henne alkoholdrycker eller andra berusningsmedel eller andranom

föremål, den omhändertagne med hänsyn till omständigheterna börintesom

medföra. Den omhändertagne skall regelbundet till hans eller hennesses om
tillstånd anledning till det.ger
Om det behövs skall den lokal där den omhändertagne förvaras understå

bevakning. Den omhändertagne skall ha möjlighet påkalla uppmärksamhetatt

ringledning eller lämplig anordning.genom annan

42 § I fråga behandlingen den omhändertagits skall lagenom av som
1976:371 behandlingen häktade och anhållna m.fl. gälla i tillämpligaom av
delar.

43 § Lokaler för förvaring Omhändertagna skall så beskaffade detattav vara
inte kan uppstå för omhändertagnasde hälsa.men

Försvarsmakten får meddela de ytterligare föreskrifter behövs isom
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omhän-hälsoskyddshänseende för verkställigheten bestämmelsernaav om

dertagande.

l99x:xxx disciplinansvar44 § frigivande enligt 44 §Beslut lagen omom
omhändertagit disciplinan-inom totalförsvaret får fattas den har denav som

svarige.

frigivandet föremål tagits hand återlämnas,Före skall annatomsom om

eller andrainte följer 45 § disciplinansvar inom totalförsvaretlagenav om

särskilda bestämmelser.

Överklagande disciplinpåfoljdbeslutav om

6 199x:xxx discip-45 1 §§ Ett den i lagenbeslut åläggaatt omsom avses
Stockholmslinansvar disciplinpåföljd överklagas hosinom totalförsvaret

tingsrätt.

disciplinärende46 § tingsrätten iTill överklagande överlämnas till ettsom
fick beslutet ochskall fogas uppgift den disciplinansvarige delnär aven om

fattat be-in till chef myndighet haröverklagandet kom den ellernär som

slutet.

vunnit47 § Sedan tingsrättens beslut i disciplinärendeeller hovrättens ett

avskriftoriginalhandlingarna tillsammans medlaga kraft, skall de erhållna en

myndighet har fattat beslutet.beslutet översändas till den chef eller somav
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Ersättningsärenden

48 § Om förlusten eller skadan på materiel inte överstiger kronor fårettusen

frågan ersättningsskyldigheten prövas chef i 20 § lagenom av en som avses
199x:xxx disciplinansvar inom totalförsvaret.om

49 § Bestämmelserna i 14 28 45och 47 §§ skall tillämpas vid handlägg-- -
ningen ersättningsärenden.av

50 § En disciplinansvarig får tillfrågas han eller hon medger ersättaattom
förlorad eller skadad materiel, har lämnats till honom eller henne försom
personligt bruk, endast det är skadeståndsskyldighet enligt ska-utrett attom
deståndslagen 1972:207 föreligger och den disciplinansvarige har underrät-

detta.tats om

Denna förordning träder i kraft den då förordningen 1987:187 om,
disciplinförseelser krigsmän, skall upphöra gälla.m.m. attav
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10. tillFörslag

1960:377civilförsvarskungörelseniFörordning ändringom

1960:377,civilförsvarskungörelseni frågaRegeringen föreskriver om

gälla,34-39 42 §§ skall upphöra28, 30-32, ochdels attatt

28 § skall utgå,rubriken föredels närmastatt

total-ordetcivilförsvarspliktiga skall bytas16i § ordetdels motutatt

försvarspliktiga .

Kungörelsen 1986:1046.omtryckt
1989:76032 §Senaste lydelse av



101

Uppdraget1

1 Direktiven

Regeringen beslutade 16 1991den maj tillkalla särskild utredning föratt en

grunderna för personalförsörjningöver totalförsvarets pliktsys-att se genom

utredningensI direktiv Dir 1991:40 följande.bl.a.tem. angavs

Utredningen bör ifrånutgå del totalförsvarets personalförsörj-att storen av
ining framtidenäven skall pliktsystem. Därför bör dentryggas ettgenom

klarlägga hur bäst och effektivast med stöd pliktsystem skallett ta ut,man av
utbilda och krigsplacera människor för tjänstgöring inom totalförsvarets olika
delar. Totalförsvarets behov personal skall tillgodoses plikt-av som genom

skall klarläggas.system

Den nuvarande lagstiftningen svåröverskådlig splittrad iär och och inte alla
avseenden heltäckande för totalförsvarets olika behov. En pågår föröversyn
närvarande värnpliktslagstiftningen och den lagstiftning reglerarav av som

civiladen delen totalförsvaret. Detta arbete kan till delstor ettav ses som
författningstekniskt reformarbete och avsikten inteär i det sammanhangetatt
samordna för värnplikt civilförsvarsplikt.och Utredningen bör där-systemen
för undersöka de grundläggande pliktbestämmelserna samlas ikannu om en
lag totalförsvarsplikt där också prioriteringar olikamellan områden görs.om
I samband härmed bör ställning till det i sådan möjligtlag ärtaman om en

lägga fast övergripande totalförsvarsplikt omfattar flestade med-att en som
borgarna. De specifika bestämmelser behövs inom olika områdenmera som
kan liksom regleras i särskilda lagar exempelvis värnpliktslagen.nu som

frågaI författningsregleringen i direktiven vidare följande.om angavs

Utredningen bör lämna förslag till erforderlig författningsreglering. I upp-
draget ingåbör 1939:727lagenöver förbud uppsägning elleratt motse om
avskedande arbetstagare med anledning värnpliktstjänstgöringav av m.m.

uppskovskungörelsen 1973:939 och reglering tilldenna för-samt anpassa
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härvid särskilt frågan befrielseslagen i övrigt. Utredningen bör lösa om av
civilförsvarsorganisationen.brandpersonal isom avses

iförsvarsplikt för polismän reglerasUtredningen också denbör över somse
1943:881 krig.lagen polisens ställning underom

Kommittén Pliktutredningen.namnetantog

27 regeringen tillkalla särskild utredare förmaj 1992 beslutadeDen atten

anledning Pliktutredningensförslag författningsreglering medlämna till av

personalförsörjning för total-pliktsystem förkommande förslag ett nyttom
1992:71 bl.a. följande.till utredningenförsvaret. I direktiven Dir angavs

vilken inriktning dehand informeratsJag har pliktutredningen underav om
utredningens bedömningJag delarkommande förslagen kommer ha. attatt

omfattande författ-krävaförslagen för genomföras kommerkunna attatt en
människor för tjänst-pliktningsreglering. Eftersom det gäller med ta utatt

i sinlagform. Detta ställergöring, i utsträckning hamåste regleringen stor
Pliktutredningen parlamenta-krav utarbetade lagmotiv. ärpåtur noggrant en

läm-sammansättning deninte görriskt kommitté och harsammansatt somen
författningsreglering.kompliceradpad omfattande ocharbeta framatt en

med erforder-pliktutredningenmöjlighet givetvis förstärkaEn skulle attvara
utsträckning lag-ilig juridisk emellertid detkompetens. Jag att storanser

motivering till dessaförfattningsförslagtekniska fram ochmedarbetet taatt
så-därförsärskild utredare. Jagkan bedrivas effektivare attanser enav en

före-pliktutredningengrundval vaddan utredare tillkallas för påbör att av
heltäck-författningsreglering. Regleringen börframslår förslag tillta vara

följd-tillförordningartill lagar ochande och innefatta förslag såväl somnya
författningar. motivera sina för-ändringar Utredaren bör äveni nuvarande

specialmotivering till sina lagförslag.framslag och då särskilt arbeta

förslag skall för-pliktutredningensinte fortsatta beredningenFör denatt av
möjligt ochpåbörja sitt arbete såutredarenbör den särskilde snart somsenas

fullgör sittpliktutredningenparallellt medtill början bedriva detta att ar-en
pliktutred-kontakt medfortlöpandeI detta utredaren habete. skede bör en

för denna. Utredar-sitt arbeteredovisa resultatetningen och kontinuerligt av
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bör under tiddenna biträda pliktutredningenäven lämnaatten genom syn-
punkter på utredningens arbete från juridisk synpunkt.

Arbetets bedrivande

Utredaren bör först inrikta sitt arbete på fram förslag till övergri-att ta en
pande totalförsvarspliktlag och bör beredd förslagredovisa sitt iattom vara
den delen samtidigt pliktutredningen sitt förslag 31lämnar densenastsom

1992.december Utredaren skall därefter fortsätta sitt arbete med arbetaatt
fram förslag till den ytterligare författningsreglering behövs för attsom ge-
nomföra pliktutredningens förslag.

1 Arbetets bedrivande

Utredningen har bedrivit arbetet vid sammanträden. Vid diskuteratsdessa har

förslag till författningstexter och motiven till dessa. Vidare ihar experter ut-
Överbefálhavaren, Överstyrelsenredningen företrätt för civil beredskap,som

Värnpliktsverket, Statens räddningsverk, Arbetsmarknadsstyrelsen och

Vapenfristyrelsen lämnat synpunkter på olika sakfrågor. Utredningen har hål-

lit fortlöpande kontakt Pliktutredningen,med utredningenockså infören som
redovisathar sina övervägande i frågor.vissa

Under arbetets gång har visatdet sig möjligt i lag samtligasamlaattvara en
bestämmelser totalförsvarsplikten kräver lagform. Eftersom lagför-om som
slaget därigenom har blivit omfattande än det skulle ha blivit med enbartmer

övergripande lag, har det inte varit möjligt redovisa det förränatten genom
detta 1993.betänkande i april Detta har i sin medfört följdänd-allatur att
ringar till den lagen inte kan läggas fram Utredningen iatt ettnya nu. avser

betänkandet redovisa arbetet i den delen.senare
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uppläggning1.3 Betänkandets

den föreslagna lag-FörfattningsförslagrubrikenBetänkandet innehåller under

förgrundutbildningfrivilligtotalförsvarsplikt förslag till lagsamt omen om
övriga lagförslagoch deinom totalförsvaretkvinnor, disciplinansvarlag om
verkställighets-förslag tillrubrik återfinnsUndervi lämnar. sammasom nu

utgångspunkter för vår2 vikapitel någraföreskrifter till lagar. Idessa anger

lagarna.3 motivering till dekapitel lämnar vireglering. I nya
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utgångspunkter2. Några

2.1 Totalförsvarets personalverk

författningsreglering medförslag tillEnligt uppdrag skall vi lämnavårt

för total-pliktsystemanledning Pliktutredningens förslag ett nyttomav

försvarets personalförsörjning.

1992:139 TotalförsvarspliktPliktutredningen SOUhar i sitt betänkande

personal-168-172 myndighet Totalförsvaretsföreslagit statligs. att en ny -
redovisningregistreringbildas med för uttagning, ochverk avansvar-

det civila försvaret. Personal-främst pliktpersonal för det militära ochbåde

serviceorgan, dvs. stöd åt deverket skall enligt förslaget främst ett gevara
organi-förmyndigheter har s.k. bemanningsansvaroch motsvarande ensom

sation krig. myndigheten skallunder beredskap och i Den överta ansvarnya
därefter kanoch uppgifter från Värnpliktsverket Vapenfristyrelsen,och som

läggas ned.

funktions-Enligt Pliktutredningens förslag skall inom det civila försvaret de

för verksamhetenansvariga statliga myndigheterna och andra ansvararsom
personalfrågorna inom områden. Per-behålla det direkta för sinaansvaret

föruppgiftersonalverket komma utföra del åt dematt ansvararsomavses en

uppgift enligt utredningen såverksamheten verkets huvudsakliga skallmen

verkställande karaktär.uteslutandegott som vara av

utbildningsanord-Totalförsvarets biståFrågan personalverk också skallom
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med tillsyn och service avseende bl.a. handläggning ärendennare av om

pliktuttagnas sociala och andra förmåner och hanteringen ekonomiad-ceav

ministrativa frågorna enligt Pliktutredningen ytterligare övervägande ikräver

samband med verkets organisation bestäms. gäler enligtDetsamma utred-att

frågor medinflytande, discip-ningen de pliktuttagnas beslut i ärexden omom

linförseelse och den uppföljning och utvärdering verksamheten ärav som

nödvändig.

Vi i författningsförslag från Pliktutredningms förslaghar våra utgått att om

inrätta Totalförsvarets personalverk genomförs. I överensstämmelseatt av

föreslår vi Totalförsvarets får förmed det personalverk mönst-att ansvaet

för inskrivning efter mönstring. Verketringen svenska och dessamänav av

utbildning.skall också uppdrag utbildningsanordnare inkalla tillpå av

redovisa pliltpersonalenFör Personalverkets uppgift registrera ochatt att

neningutföras rationellt enligt ha detskall kunna på bör verket vårsättett

totalförsva-et. Vårt förslagövergripande för denna verksamhet inomansvaret

inskriv-bygger därför Totalförsvarets personalverk skall beslut:på att om

sådanning krigsplacering pliktpersonal. Det gäller alltsåoch även perso-av

SCIlVSin förmönstringefter mindre omfattande utredningnal änsom en

änsstyrelserna.i civilförsvaret. Sådan inskrivning i dagtjänstgöring görs av

uppgifterframlagts överföra dessaFörslag har i sammanhang attannat om

till kommunerna.

för totalforsvaretsförslag inte läggaAvsikten med vårt är att ansvaret perso-

befatning med in-nalförsörjning Totalförsvarets personalverk. Verketspå

statligakrigsplacering inskränker sig till på framstälanskrivning och att av

kyrkliga tllhandahållamyndigheter, landsting och kommunerkommuner,
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personal behövs för bemanna sådana krigsorganisationer.den attsom organs
för bemanningen förutsätts liggaAnsvaret alltså hos andra myndigheter än

Totalförsvarets personalverk.

2.2 Försvarsmakten

ÖverbefälhavarenInom det militära försvaret förär det närvarande be-som
slutar inriktningen uttagningen och utbildningen de värnpliktiga. Iom av av

författningsförslagvåra vi frånhar utgått de nuvarande myndigheternaatt

inom den egentliga försvarsmakten omorganiseras till enda myndighet,en
Försvarsmakten, i enlighet med det förslag 1991:041Utredningensom om
lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret LEMO skisserat i be-

tänkandet SOU 1991:112 och statsmakterna beslutathar prop.som om
1991922102 s.42-53, 12, 338.FöU rskr. Denna omorganisation beslutadär

träda i 1994,kraft den 1 juli innandvs. våra författningsförslag kanatt

beräknas ha kraft.iträtt

2.3 Det civila försvarets organisation

1980-taletUnder betydandehar reformarbete inletts i fråga civiladetett om
försvarets organisation. Riksdagen uttalade i principbeslut prop.ett

1984851160, 388FöU:11, rskr. varje kommun -lokalt skulle samordnaatt

beredskapsåtgärderna inom kommunens område. Civilförsvarslagsutredningen

CFL-utredningen drog i 1989:42betänkandet SOU Det civila försvaret

riktlinjerna för det civila försvarets organisation och lämnade även ettupp
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omfattade det civila försvaretförfattningsreglering helaförslag till somen
förslagi CFL-utredningenstjänsteplikterna. bärande tankeinklusive En var

civilaför detskall ha samlatvarje inom sitt områdekommun ettatt ansvar
förslag harCFL-utredningensorganisation verksamhet.försvarets och re-

lagstift-regeringskansliet. Den föreslagnainommissbehandlats och beretts

1992 försvarsbeslut prop.genomförts. I årsningen har inteännu

338 riksdagen122-123, godkände199192:102 113, 12 rskr.FÖU ens. s.
inriktning kommunala beredskapenutvecklingen denför den fortsatta motav

befolknings-genomförandetnivån församlat på den lokalaett avansvar
framhöll krävsförsvarsutskottet dåräddningstjänsten. Somskyddet och

ordning.genomförandet sådanlagstiftning för av en

författningsreglera det ci-ingår inteuppdragI Pliktutredningens och vårt att

inte tagit ställningVi därförorganisation och verksamhet. harvila försvarets

Vårttotalförsvaretinom denna deltill ansvarsförhållandena börhur avvara
utformning detsådantotalförsvarsplikt har viförslag till lag attgett enom

civilapersonalförsörjningen inom de:förkan tillämpas oavsett ansvaretvar
i bestämmelsentill uttryckfrämstförsvaret placeras. Detta kommer .

däribland kom-offentliga2 möjlighet för mängdkap. l § organ,ensom ger
totalför-för skriva inbehövsgenomföra de utredningar attatt sommuner,

in-civila försvaret. När det gällersvarspliktiga för tjänstgöring i det t.e.

praktiskafunnitkrigsplacering har vi däremottill tjänstgöring ochkallelse

SomTotalförsvarets personalverk.för uppgifter samlas hosskäl tala dessaatt

emellertid interegleringen i denna delframhâllits innebärredan att ansvaret

del skalltill någonpersonalförsörjningen inom olika verksamheternaför de

uppgift sig tillinskränkerTotalförsvarets personalverk. Verketsligga hos att

personalförsörjningsn inomförbeställning det harpå ansvaretorgan somav
erforderliga plilitper-tillhandahållaförsvaret denfunktion det civilaaven
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sonalen.

följdändringar civilförsvarslagstiftningenNär det gäller de vi föreslår isom

från ansvarsfördelningen och kom-har vi utgått den nuvarande mellan staten

endast gjort ändringar blivit nödvändiga på grundoch de attmunerna som av

vissa uppgifter överförts tillfrån länsstyrelserna Totalförsvarets personal-

verk.

2.4 Bolagisering inom civila försvaretdet

utbildasFör närvarande vapenfria tjänstepliktiga Vattenfallhos bl.a. AB.

Fr.o.m. den l juli 1993 kommer Televerkets i bo-även verksamhet skeatt

lagsform. Privaträttsliga subjekt utbildning pliktpersonalhandhar börsom av

i fortsättningen behöriga viss myndighet denna personal,utövaatt motvara

besluta förmåner ledigheter,och tillämpa det disciplin-t.ex. att samt attom

förgäller personalen. I våra förslag till lag total-ansvarssystem som om

försvarsplikt och lag disciplinansvar inom totalförsvaret har vi därförom

möjlighet föröppnat sådana enskilda subjekt hos vilka totalförsvarspliktiga

tjänstgör fatta erforderliga beslut i dessa avseenden.att
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Specialmotivering

3.1 Lagen totalförsvarspliktom

1 kap. Totalförsvarsplikten

§1

Enligt de mål för det svenska totalförsvaret statsmakterna har lagt fastsom
se 198687:95, FÖU ll, 310t.ex. rskr. skall totalförsvaret såprop. vara
uppbyggt och organiserat det hela folketsär angelägenhet. Enligtatt våren
mening bör lag totalförsvarsplikt inledas med föreskrift åter-en om en som

detta mål. Bestämmelsen bör kunna utformas så totalförsvaret ärger att en
angelägenhet för hela befolkningen.

2§

Totalförsvarets personalbehov tillgodoses i dag anställningsavtal, sär-genom
skilda avtal tjänstgöringsskyldighet och lagstadgade tjänstgöringsplikter.om
Denna lag reglerar tjänstgöringsplikterna.

I paragrafen läggs fast totalförsvarets personalförsörjningatt skall tryggas
plikt, vi benämner totalförsvarsplikt. Totalförsvarspliktengenom en som er-

sätter den nuvarande värnplikten, vapenfria tjänsteplikten, civilförsvarsplik-

skyldigheten för civilförsvarspliktigaten, i vissa fall tjänstgöra utanföratt
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civilförsvarspliktigaför1984:272 skyldighetenligt lagencivilförsvaret om
enligttjänsteplikten lagensärskildadencivilförsvaret,utanförtjänstgöraatt

veterinär-sjukvårdspersonalochför hälso-1981:292 tjänsteplikt samtom
enligttjänstepliktcnoch den allmännatjänsteförlängningenpersonal m.m.,

tjänstgöringsskyldigheten för1959:83tjänstepliktslagenallmänna samt ar-

1976:6002 §5 lagenbestämmelsen i kap.enligtbetstagare hos omstaten

vidare denparagrafenanställning. I avgränsasoffentlig personergrupp av

totalförsvars-vilkentid undertotalförsvarsplikt och denunderkastadärsom
dessaochgällandeplikten kan göras mot personer.en avvar

eller hon ärhantotalförsvarspliktigVarje svensk medborgare är oavsett var

ibosattockså för och ärgällerTotalförsvarspliktenbosatt. en somvar
Sverigeifår bosattmedborgarskap. EnSverige omoavsett anses varaperson

folkbokfördI allmänhet ärvistas här.stadigvarandehan eller hon personen

tillräckligt under-fallflestadärför i de allraDetbosättningsorten. är attpå

för konstaterai Sverigefolkbokförd påsöka är attort omenen personom
emellertid deneller inte. Det ärtotalförsvarspliktenomfattaseller honhan av

där-Sverigei ärbosattavgörande. Den ärbesättningen ärfaktiska somsom

folkbokföringsförhållandena.totalförsvarspliktigför oavsett

fyl-kalenderårdet närfrån ingångenTotalförsvarsplikten gäller personenav
70 Detfyller år.han eller honkalenderårdet när16 till utgångenler år av

ivadförhållande tillfem ihöjd med ården gränsen ärinnebär övre somatt

gräns-med den övreöverensstämmercivilförsvarspliktengäller fördag men
tjänsteplikten.allmännadensjukvårdspliktenför hälso- och samten
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3§

I paragrafen kortfattat de skyldigheter för den enskilde följeranges som av
totalförsvarsplikten.

Totalförsvarsplikten innebär skyldighet för den totalförsvarspliktige atten

medverka vid utredningar sina personliga förhållanden. De be-närmareom

stämmelserna detta finns i 2 5kap., kap. 1 § 6 5och kap. Denom som
inte följer kallelse inställa sig personligen för utredning 2enligt kap.,atten

straffas enligt bestämmelserna i 10 kap. för detta. Han eller hon kan också

förhämtas utredningen skall kunna genomföras. Den underlåteratt attsom
skriftligen lämna efterfrågade uppgifter kan vid vite föreläggas göra detta.att

Tjänstgöringsskyldigheten viktigasteär det åliggandet följer total-som av
försvarsplikten. Av bestämmelsen framgår varje totalförsvarspliktig äratt

skyldig tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning hans elleratt som
hennes kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter. 2 3I och kap. finns be-

stämmelser utredning och inskrivning, syftar till undvikaatt attom som

någon enskild åläggs tjänstgöring går hans eller hennes för-utöveren som

måga.

De övriga skyldigheter i paragrafen bl.a. de behandlas iärsom avses som

7 kap. Dessa syftar bl.a. till myndigheterna inom totalförsvaret skallatt

kunna nä totalförsvarspliktiga kommuniceraoch med tjänstgöringdem när

inte fullgörs.
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4§

allmäncivilplikt ellervärnplikt,fullgörasTjänstgöring enligt lagen kan som
repeti-grundutbildning,omfattarcivilpliktenVärnplikten ochtjänsteplikt.

krigstjänstgöring. I den allmännaberedskapstjänstgöring ochtionsutbildning,

totalförsvarspliktigutbildning. Omingår däremot inte någontjänsteplikten en
skyl-anställningsavtaletgrundpåeller hon i allmänhetanställd, hanär är av

skallarbetsuppgifternaförutbildning behövsdig genomgå den attatt som

höjdfullgöras under beredskap.kunna

sedan längemilitära del harinom totalförsvaretsvärnpliktigaUtbildningen av
det civilarepetitionsutbildning. Inomgrundutbildninggenomförts ochsom

övning. Vi föreslårutbildning ochförsvaret används i dag begreppenäven

utbildningencivila försvaret organiserardetäven när det gälleratt man nu
hindrarrepetitionsutbildning. Dettagrundutbildning kompletterandemedsom

grundtotalförsvarspliktig påtillräckligtinte det kan attatt avsomenvara
färdig-kunskaperna ochanställning grundläggandeexempelvis har deen

irepetitionsutbildning eller,befattning endastheterna för genomgåren

ingen utbildning alls.undantagsfall,

beredskapstjänstgöringenmilitära delen totalförsvaretInom den motsvararav
27 2beredskapsövningar enligt § värn-tjänstgöring i formnärmast mom.av

28tjänstgöring enligt §krigstjänstgöringenpliktslagen medan motsvarar

civilförsvarspliktigabestämmelser förl värnpliktslagen. Motsvarandemom.
finns i i 12 1 civilförsvarslagen.dag § mom.

enligthöjdtjänsteplikten endast fullgöras under beredskapDen allmänna kan

lagstift-1992:1403 Liksom enligt nuvarandelagen höjd beredskap. denom
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ningen kan tjänstgöring ske skyldighet utföra arbetsuppgift-sådan attsom en

i den ordinarie anställningen eller efter särskild anvisninger en av en myn-

dighet. Därutöver föreslår vi nyhet den frivilligt åtagit sigatt attsom en som

inom höjd beredskap skyldigtjänstgöra totalförsvaret under skall gö-attvara

det med tjänsteplikt.allmänra

5§

Enligt första stycket skall värnplikten fullgöras hos myndigheten Försvars-

iVärnplikten skall därför främst fullgöras i sådan verksamhetmakten. som

1983:276verksamhetsförordningen bedrivs inom huvudprogram-dag enligt

marinförband, flygvapenförband och operativ ledningarméförband,men

tjänstgöring i verksamhet utanför dessa kan kommaäven programmenm.m.

grundutbildning Försvarsmakten ansvarig föri fråga. Härmed åsyftas ärsom

inom Försvarsmaktentjänstgöringen efter inledande utbildningdärmen en

deförläggs utanför Försvarsmakten. Exempel härpå värn-i verksamheter är

pliktiga isbrytare och i Försvarsdepartement-tjänstgör på Sjöfartsverketssom

1994minskar l juli kommerNär försvarsmaktens omfattning den värn-et.

ingår i försvarsmaktenpliktiga finnas i verksamheter i dagäven att mensom

radio-faller utanför myndigheten Försvarsmakten, Försvaretsdå t.ex.som

anstalt och Värnpliktsverket.

Värnplikten alltid inledas grundutbildning. Dettaskall med överensstäm-en

civilplikten finns intevad gäller i dag. det gällermed När mot-mer som

svarande krav.

liksom svenskaEnligt bestämmelsen i andra stycket i dag endast mänär
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skyldiga fullgöra värnplikt. Bestämmelsen enskildesbegränsar också denatt

skyldighet fullgöra värnplikt med hänsyn till hans levnadsálder. Ingen äratt

skyldig fullgöra värnplikt före det kalenderår fyller 19han år. Detnär äratt

höjning i förhållande till i Vi tillgodosergränsen vad gäller dag.en av som

därmed önskemål avskaffa möjligheten plikt imed anspråkett att att ta un-
deråriga för militärtjänst vilket har framförts kommittéden övervakarav som
efterlevnaden 1989 års FN-konvention rättigheter.barnensav om

Enligt den nuvarande värnpliktslagen upphör värnplikten regel vid ut-som
gången det kalenderår den omfattasnär värnplikten fyller 47 år.av som av

Detta i det totalförsvarspliktig inte skallmotsvaras systemet attnya av en va-

skyldig fullgöra värnplikt efter denna tid. I sak föreslår vi i denna delattra

endast mindre ändring. 2Enligt § värnpliktslagen kvarstår värnplikten viden

krig eller krigsfaraomedelbar för den inkallatshar till tjänstgöring såsom
länge behovet kräver det. Enligt vår bedömning finns det inte generelltett

behov i krigstid förlänga tjänstgöringstiden bortom det kalenderår närattav

den totalförsvarspliktige fyller 47 år. Om sådant behov skulle uppstå iett en
viss situation, ibör det stället tillgodoses särskild lagstiftning. Vi fö-genom

därförreslår i lagen totalförsvarsplikt inte förs in någon motsvarighetatt om

till 2bestämmelsen i § värnpliktslagen.

6§

Paragrafen behandlar de verksamhetsområden inom vilka civilplikt kan full-

göras.

Enligt första stycket skall regeringen förordning avgränsa de verksam-genom
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hetsområden inom totalförsvaret och organisationerde där civilpliktange

skall fullgöras. förslag tillI vårt förordning vi uttömmande uppräk-gör en

ning dessa verksamhetsområden se 4 kap. 1 § 2och bilaga till förord-av

ningen totalförsvarsplikt.om

Liksom enligt den nuvarande regleringen kan civilplikten fullgöras utanför

civilförsvaret och iäven Försvarsmakten. Vi har i andra förstastycket

denmeningen för Civilpliktengränsen dennaså överens-angett yttersta att

med vadstämmer i dag gäller för civilförsvarspliktigas skyldighet attsom

tjänstgöra inom totalförsvaret. Civilplikten får följaktligen inte förenadvara

med egentliga stridsuppgifter än det fråga ordnings-är ellerannat om om

bevakningsuppgifter. I begreppet egentliga stridsuppgifter innefattar inte

ivapenbruk självförsvar.

Enligt 7 § i förslagvårt till frivilliglag grundutbildning kvinnor fårom av
kvinna har avslutat frivillig grundutbildning i Försvarsmaktenen som en

skrivas in för civilplikt. Efter sådan inskrivning kommer hennes tjänst-en

göringsskyldighet regleras lagen totalförsvarsplikt. Denna civilpliktatt av om

kan emellertid ha innehåll den tjänstgöring fullgörssamma som som som

värnplikt. För möjliggöra detta föreslår i andra stycket andra meningenatt

den i Försvarsmakten har avslutat grundutbildning enligt lagenatt som en om
frivillig grundutbildning för kvinnor skall skyldig fullgöraattvara samma
tjänstgöring värnplikt. Sådan tjänstgöring är hon dock inte skyldig attsom

fullgöra efter utgången det kalenderår hon fyller 47när år.av
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7§

principen endast den harfast grundläggandeparagrafen denl läggs att som

skyldig fullgöra sådan tjänstgö-civilpliktskrivits in för värnplikt eller är att

3 Skyldig-i lagens kap.Inskrivningen enligt bestämmelsernaring. skall ske

inskrivning.tjänsteplikt förutsätter intefullgöra allmänheten att

förhållandenpersonligaUtredning2 kap. om

1§

myndigheter fårutredning totalförsvaretsdenna paragraf behandlas denI som

iförutsättningar tjänstgöratotalförsvarspliktigasför fastställagöra attatt

kanutredning,olika verksamheter inom totalförsvaret. En sådan varasom

totalförsvarspliktiginnanmindre ingående, skall alltideller göras enmer
totalförsvars-förutsättning föriskrivs in. Inskrivningen sinär atttur enen

civilplikt.fullgöra värnplikt ellerpliktig skall skyldig attvara

totalförsvarspliktige har förut-denGenom utredningen skall klarläggas om

värnplikttotalförsvaret i formfullgöra tjänstgöring inomsättningar att av

tjänstepliktenför den allmännacivilplikt. bestämmelseeller En motsvarande

fysiska psykiska6 5 skall bl.a. den ochfinns i kap. Utredningen avse

särskilddet finnsprestationsförmågan undersöks och någonhos den omsom

tjänstgöringen.risk för prestationsförmåga nedsättsdennaatt genom

regelutredningenNär gäller svenska medborgare skalldet män är somsom

Särskilda bestämmelseringående och vid mönstring.göras omenvara
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3mönstring finns 2 §§.i och

Även vid sådana utredningar inte sker vid mönstring krävs i mångasom en

fall den omfattas utredningen inställer sig personligen till in-att ettsom av

skrivningssamtal. frågaI mindre krävande befattningar inom det civilaom

försvaret kan det däremot många gånger enkelt konstateraattvara om en

uppfyller förutsättningarna för tjänstgöring inte.eller Någonperson mer

ingripande utredning behöver då inte detgöras räcker med myndig-utan att

heten skriftligen eller telefon inhämtar de nödvändiga upplysningarna.per

Enligt bestämmelsen i paragrafen varje totalförsvarspliktig skyldigär påatt

begäran den utredande myndigheten lämna uppgifter sig själv. Myn-av om

digheten få uppgifterna skriftligenhar rätt de begärda eller muntligen. Enatt

totalförsvarspliktigbegäran kan också gå på företer handlingar,ut att en

behörighetsbevis, betydelse för han eller hon skall kunnaärt.ex. som av om

i för vissanspråk tjänstgöring. Den totalförsvarspliktigär ärtas en som

också skyldig medverka till utredningen personligen inställa sigatt attgenom

till samtal. Endast utredningen vid mönstring 2 3 §§sker enligt ochom en

föreligger emellertid skyldighet genomgå medicinska och psykologiskaatten

undersökningar.

Mönstringen utförasskall Totalförsvarets praktikenpersonalverk. Iav

kommer den vid regionalagöras något dess kontor. När det gälleratt av

mindre ingripande utredningar mönstring bör utredningen kunnaän göras

andra myndigheter. Regeringen har därför möjlighetäven delege-getts attav

utföra sådana utredningar till andra statliga myndigheterrätten såsomattra

länsstyrelserna. utförsDet kan också lämpligt sådana utredningarattvara

exempelvis den kommun där omfattas utredningendenav som av senare
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därför utformats skyldighet förBestämmelsen harskall tjänstgöra. som en

tilltotalförsvarspliktig lämna uppgifter och med-ävenoch är attvar en som

kyrkligautförs landsting och kom-verka vid utredningar kommuner,som av

utföra utredningarutsträckning dessa skall sådana ärI vilken organmuner.
totalförsvaret bliri samband med deras roll inomfråga får lösas atten som

förslag inte ställnings-föremål lagstiftning. Vårt innehåller någotför ny

paragrafen emellertid möjlighet lå-Genomtagande i den delen. öppnas atten

landsting och kyrkliga kommuner utföra sådana utred-även kommuner,ta

civilpliktningar totalförsvarspliktiga kan leda till inskrivning för ochsomav

inte utföras vid mönstring.skallsom en

1986:223 totalförsvarspliktigAv 17 § förvaltningslagen följer äratt en som

föremål utredning enligt denna paragraf innan ärendet skallför avgörsen

uppgifter tillförts ochunderrättas har ärendet någonsom genom annanom

också få sig sådana uppgifter. Dettatillfälle över gäller ävenyttraatt om

utredningen fram till inskrivning medför inskrivninginte leder någon eller en

i önskemålen. Skyldigheten för myndighethelt enlighet med de attegna en

uppgifter innebär varit föremål förkommunicera också denatt ut-som en

redning, det inte begärs, skall få del såväl resultaten deäven om av av un-

idersökningar gjorts den utredning övrigt har inhämtatssom av somsom

och för beslutet. Undersökningsresultaten meddelasläggs till grund kansom

skriftligen. personlig inställelse, sker det-muntligen eller Vid utredning med

lämpligen samband inställelsen.i medta

2§

Svenska mönstring. Skyldigheten förskall regel genomgå denmän som en-
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skilde genomgå mönstring läggs fast i första stycket.att Mönstringen är en
särskild förrättning, förutsätter personlig inställelse. Vid mönstringensom
skall göras ingående utredningar den totalförsvarspliktiges förmågamer av

fullgöra värnplikt och civilplikt, Mönstringenatt skall alltid utföras Total-av
försvarets personalverk. Att mönstring förutsättningär för vissa inskriv-en
ningar framgår bestämmelserna i 3 kap.av

Om det redan uppgifterde Totalförsvarets personalverk före kal-genom som
lelsen till mönstring har tillgängliga uppenbartär den är skyldigatt attsom
genomgå mönstring har så nedsatta kroppskrafter eller sådant hälsotill-ett

stånd han saknar förmåga fullgöra såväl värnpliktatt civilplikt, detärsom
både onödigt och olämpligt kalla honom till mönstring. Det gälleratt t.ex.

handikappade Förutsättningarnagravt fullgöra tjänstgöring inomattpersoner.
totalförsvaret bör då bedömas efter skriftligt förfarande och alltsåett utan
någon personlig inställelse. Förvaltningslagens bestämmelser är tillämpliga

på handläggningen sådantäven Svenskaärende. män borett utom-av som
lands skall regel inte kallas till mönstring.som

I andra stycket regleras när skyldighet genomgå mönstring föreligger.att

Ingen totalförsvarspliktig skyldigär genomgå mönstring före det kalender-att

år han fyllernär 18 år. Som regel skall mönstringen genomföras senast un-
der det kalenderår totalförsvarspliktigenär den fyller 19 år. Han får då på ett
tidigt stadium oftaoch i anslutning till han går gymnasieskolan klarlagtatt ut

han kommer i anspråk för tjänstgöring i fall,och, så i vilkenatt tasom om-
fattning tjänstgöring kommer utkrävas honom. Skäl kan i fin-vissa fallatt av

genomföra mönstringen vid tidpunkt. Endastatt särskildanas en senare om
finnsskäl totalförsvarspliktigär dock skyldig genomgå mönstring efteratten
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sighållithankanskäl24 Ett sådantfyller år.han attkalenderår närdet vara

Bestämmelsentidigare.kallelsenås medinte kunnatoch därför harundan en

efter utgångenmedborgarskapsvenskasittförvärvathardeninnebär att som
tillskall kallas mönst-regel inte24fyller århankalenderår närdet somav
alldeles sär-harhanundantagsfall, såsomsällsyntaEndast i mycket attring.

befattning kräver mönst-tillutbilda sigförkvalifikationerskilda att somen

genomgå mönst-sådanbli aktuellt låtaring, skulle det kunna att personen

ring.
,

mönstring,genomgåpåskyldighet3 9 § föreliggerEnligt kap. nyttatt omen
skallmönstringefter tidigareinskrivningenför bedömadet behövs att enom

eller hävas.ändras

mönstringtotalförsvarspliktiga genomgårför manliga svenskaAnsvaret att

självmantskyldigalltsåpersonalverk. IngenTotalförsvarets ärligger på att

Denmönstring.förmyndighet genomgåsig uppsöka någonanmäla eller att

inställakallelsetill efterinskränker sigtotalförsvarspliktiges skyldigheter att

anledningnågonhindrar emellertid denför mönstring.sig Inget att som av

ini-personalverkTotalförsvaretssjälvmönstring hosinte har genomgått tar

ställning tillpersonalverk har dåtiativ Totalförsvaretstill detta. att ta om en

tillgäng-på denbedömningen kaneller görasmönstring genomförasskall om
fåtotalförsvarspliktige har således ingen rättutredningen.liga Den att

mönstring.genomgå

3§

totalförsvarsplik-i denmönstring skall skeframgårAv bestämmelsen att en
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tiges personliga och den omfattanärvaro skall medicinska och psykolo-att

giska undersökningar och utredning hans personliga förhållanden.annan av

Undersökningarna och den övriga utredningen skall naturligtvis inte vara mer
ingående eller omfattande vad förkrävs syftet, dvs.än uppnå be-att attsom

den totalförsvarspliktigesdöma förutsättningar fullgöra den tjänstgöringatt

i fråga.kan komma De medicinska undersökningarna hansskallsom avse

hälsotillstånd och fysiska förutsättningar i övrigt. De psykologiska undersök-

ningarna, består och samtal, skall klarlägga mentala förut-detestersom av

sättningarna klara tjänstgöra i krig inskrivningunderlag föratt att samtav ge

till chefsbefattningar.

Utredningen skall allmänt de förutsättningar totalför-även mer avse som en

svarspliktig har tjänstgöra i olika befattningar och verksamhetsområdenatt

totalförsvaretinom och tjänstgöra på olika iplatser landet. Genom utred-att

ningen skall sålunda klarläggas totalförsvarspliktigeden far-har särskildaom

digheter eller intressen kan betydelse.som vara av

Vägran medverka vid mönstringen inte straffbelagd. Bedömningenäratt av
förutsättningarna fullgöra värnplikt eller civilplikt får i fallsådant gö-att ett

på den utredning på kan inhämtas totalförsvars-densättannatras som om

pliktige. Däremot personligär förutsättning för mönstringnärvaro atten en

skall ha Denägt inte självmant inställer sig, får hämtas ochanses rum. som

straffasskall också för sin han inte har haft giltigt skälutevaro, att ute-om

bli.
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4 §

26motsvarighet i § värnpliktslagen, åläggerBestämmelsen, har visssom

landsting, enskilda vârdinrättningar till Totalförsvaretskommuner och att

personalverk lämna sådana uppgifter totalförsvarspliktigas hälsotillståndom
personligaoch förhållanden i Övrigt behövs för mönstringen. Bestäm-som

melsen kräver lagform. Den omfattningen informationsskyldig-närmare av
verkställighetsföreskrifter.heten och hur den skall kanutövas regleras genom

När det gäller de statliga myndigheterna skyldighetendet tillräckligtär att att

lämna uppgifterna fast förordning.läggs genom

5§

Enligt denna bestämmelse, gäller vid mönstringsåväl utred-som som annan
ning enligt 1 skall inställa sig personligen ikallelse utfärdas god tid.atten
Tiden mellan utfärdandet och dagen för inställelsen bör regel intesom vara
kortare månad. Omän någon kallelse med kortare varsel,accepteraren en
finns det emellertid inget hindrar kallelsen med verkanattsom samma som

sker enligt överenskommelsen.annars

Den har mottagit kallelse för skyldigär del anmälaatt snarastsom en egen
till den har utfärdat kallelsen, han eller hon inte kan inställa sigsom om
enligt kallelsen. Syftet med bestämmelsen underlätta förär denatt som ge-
nomför mönstringar och andra utredningar planera verksamheten ochatt att

bedöma totalförsvarspliktig har giltigt för utebli.skäl attom en

Enligt den lagstiftningennuvarande Värnpliktig eller civilförsvarspliktigär en
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vid straffansvar skyldig anmäla han eller hon laga förfall för-äratt om av
hindrad inställa sig till inskrivningsförrättning. Vi föreslåratt anmäl-atten
ningsskyldigheten utvidgas till varje hinder totalförsvarsplik-att avse som en
tig sig förha inställa sig enligt kallelsen. Vid den kontakt medattanser

myndigheten uppkommer i samband med fårsådan anmälan sedansom en
klaras myndigheten hindret giltigt skäl för honomut utgöratt ettom anser
eller henne utebli eller inte. Om totalförsvarspliktig uteblir hanatt trots atten
eller hon vid kontakten med myndigheten har fått hindret intebesked be-att

traktas giltigt skäl, får hämtning genomföras. En totalförsvarspliktigettsom
skall då också anmälas till föråtal utevaron.

Vi föreslår vidare straffsanktionen slopas intenär det gäller anmälaatt att

frånvaro för vilken finns giltigt skäl. Vi räknar med risken bli hämtadattatt

till mönstringen skall tillräckligtutgöra påtryckningsmedel för förmåett att

totalförsvarspliktiga har giltigt skäl utebli detta. Vianmäla utgåratt attsom
då från kallelsen innehåller upplysningar hur den har kallats skallatt om som
förfara det blir omöjligt inställa sig. Av kallelsen framgåbör ocksåatt attom
den gäller till dess den har utfärdat den lämnar besked något annat.som om

3 kap. Inskrivning m.m.

Inskrivning efter mönstring

1§

På grundval resultatet från mönstringen skall bedömning dengörasav en av
undersöktes förutsättningar fullgöra värnplikt och civilplikt. Resultatet kanatt
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förut-tjänstgöring ellersådanförutsättningar fullgöravisa har atthan attatt

Totalförsvaretsskallförutsättningarna saknas,Omsättningarna saknas. per-

värnplikt ellerskyldig fullgörainteenligt 3 § han ärsonalverk besluta attatt

förutsättningar fullgöra värn-totalförsvarspliktiga harDecivilplikt. attsom
skrivasdärefterochi befattningsgruppercivilplikt, skall placerasplikt eller

in.

detsåväl Försvarsmaktenförfinnas definieradeBefattningsgrupper skall som

inom För-Befattningsgruppernakravproñler.civila försvaret och bygga på

ÖB plutonsbefálsvärn-förslagframlagtenligt nyligensvarsmakten är ett av
MSO ochGB, meniga soldaterPB, gruppbefálsvärnpliktigapliktiga

145-146 föreslagit1992:139 harSOUspecialister SP. Pliktutredningen s.

civila försvaret skallbefattningsgrupper inom detmotsvarandeatt en-vara

chefer förstås ispecialister. Medhetschefer, gruppchefer, ochmanskap para-

chefer.tjänstgörabefälsuttagna integrafen de kommeräven att somom

grundvali befattningsgrupper skall påPlaceringen de mönstrade göras avav
förutsättningarframkommit ochvad vid mönstringen har attom vars enssom

Tillingår i de olika befattningsgrupperna.tjänstgöra i de befattningar som
psykolo-för ligga från medicinska ochgrund bedömningen skall värdena de

undersök-undersökningarna i övrigt framkommit dengiska och vad som om

utbildning, färdigheter i övrigt.kunskaper ochtes

i befattnings-Syftet med varje mönstrad totalförsvarspliktigplaceraatt en
civil-främst inskrivning för värnplikt ochbeslutär att styragrupp senare om

plikt till befattning för vilken lämplig. För skrivs ihan denär enen som

utbildningsreserv uppgiften placering i viss befattningsgrupphansger om en

vidare värdefull information möjligheterna i anspråkhonomatt tasenareom



127

civilpliktmed för olika uppgifter.

Totalförsvarets personalverk skall skriva in alla totalförsvarspliktiga som en-
ligt resultatet från mönstringen visarvad har förutsättningar fullgöra värn-att

plikt civilplikt.eller Av dessa skall emellertid endast så många skrivas in för

värnplikt civilplikt finnsoch det behov och för utbilda.attsom av resurser
De övriga skall skrivas in i utbildningsreserv.en

skrivs in för värnpliktDen skall alltid grundutbildning.genomgå Dettasom

framgår bestämmelsen i 1 5 § förstakap. stycket. Av bestämmelsen iav

4 kap. 1 § framgår längden på grundutbildningen kan variera 220mellanatt

615och totalförsvarspliktigdagar. En efter mönstring skrivs in för civil-som
plikt skall ocksåregel genomgå grundutbildning omfattar änsom en som mer
60 dagar. Undantagsvis kan förekomma den in förmönstrade skrivs civil-att

plikt kortare grundutbildning ingenmed eller grundutbildning alls. En sådan

inskrivning kan bli aktuell, vid mönstringen visar sigdet den totalför-attom

svarspliktige grund sitt utbildning förpå yrke eller total-gör större nyttaav

försvaret sådan inskrivning inskrivning för värnpliktängenom en genom en
civilplikteller med lång grundutbildning.en

Inskrivning för värnplikt, för civilplikt grundutbildning 60med längre änen

dagar eller i utbildningsreserv förutsätter alltid skrivs inden haratten som
mönstringenomgått g.

denOm har genomgått mönstring missnöjd i frågaär med beslutettsom om
inskrivningen, få frågankan han prövad inskrivningsnämnd.på nytt av en

Bestämmelser detta finns i 11 kap.om
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§2

sidan inskrivning förparagrafen hur skall mellan åI regleras valet göras ena

civilplikt sidan inskrivning i utbildningsreserv.värnplikt och och å andra en

Som i anslutning till 1 § skall vid mönstringen de totalför-endastangetts

svarspliktiga in för värnplikt eller civilplikt det finns behovskrivas som av

och för utbilda. innebär,Det det gäller Försvarsmakten,näratt attresurser

totalförsvarspliktiga skrivas in för värnplikt krigsbefatt-så många skall att

ningarna ordinarie och reserv kan besättas med utbildad personal samt att

personal finns tillgå för dem i förtid förersätta avgår ochatt att attsom upp-

rätthålla beredskapen i fred. På mönstringenmotsvarande skall vid in-sätt

skrivning för civilplikt i regel i den utsträckning det finnsgöras endast som

behov och grundutbilda totalförsvarspliktiga för tjänstgö-sådanattresurser

ring. I paragrafens första har därför intagits enligtmening bestämmelseen

vilken endast det antal totalförsvarspliktiga skall skrivas in för värnplikt och

civilplikt i krig behövs i i civila försvaret eller förFörsvarsmakten, detsom

Försvarsmaktens fredstida beredskap. De totalförsvarspliktiga det sålun-som

da inte finns behov eller grundutbilda i skrivas iskall ställetattresurser

utbildningsreserv.en

I paragrafens andra regleras vilka totalförsvarspliktigamening skallsom

skrivas för värnplikt och civilplikt respektive i utbildningsreserv. Enligten

den princip kommit tillhar uttryck i bestämmelsen skall de bäst lämpadesom

varje befattningsgrupp fullgöra grundutbildning skrivasoch alltså förur

värnplikt eller civilplikt. De övriga skall skrivas i utbildningsreserv. In-en

skrivningen i utbildningsreserv skall befattningsgruppergöras så allaatten

blir irepresenterade reserven.
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3 §

Om resultatet från mönstringen visar den totalförsvarspliktige saknaratt

förutsättningar fullgöra såväl värnplikt civilplikt, skall Totalförsva-att som
personalverk intebesluta han skyldigär fullgöra sådan tjänst-rets att att

göring. Skyldigheten fullgöra allmän tjänsteplikt påverkas inte så-att ettav
beslutet.dant Beslutet beslut befrielse §närmast enligt 4motsvarar ett om

värnpliktslagen.

Vid bedömningen totalförsvarspliktig förutsättningarsaknar attav om en
fullgöra värnplikt eller civilplikt bör de kriteriernanuvarande i 4 § första

stycket 1 2och punkterna värnpliktslagen tjäna Omutgångspunkt. någonsom
på grund sjukdom eller orsak har sin fysiska eller psykiskaav av annan pres-
tationsförmåga nedsatt i sådan grad han inte kan fullgöra värnplikt elleratt

civilplikt eller han löper särskild risk tjänstgöringen få så-attom genom en
dan nedsättning prestationsförmågan, skall han alltså inte skrivas in. Förav

meddela sådant beslut krävs alltså den totalförsvarspliktige saknaratt ett att

förutsättningar tjänstgöra i någon de befattningar fullgörs ci-medatt av som
vilplikt. Det kan fallet han har missbruksproblem ellert.ex.vara om grava

mycket betungande handikapp.ett

I det föreslås torde intedet finnas förnågotsystem utrymme attnya som nu
undanta någon från skyldigheten fullgöra värnplikt eller civilplikt på skälatt

i 4 § första 6stycket värnpliktslagen. Sådana skäl bör vidbeaktassom anges

inskrivningen och leda till den totalförsvarspliktige skrivs i utbild-att en
ningsreserv. Jfr motiveringen till 7 §.
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efterInskrivning utredningannan

4 §

totalförsvarspliktiga efterbehandlar inskrivningBestämmelsen en annanav
utredning till inskrivningmönstring. kan endast ledautredning En sådanän

civilplikt fårOm inskrivningen för med grundutbildning,för civilplikt. sker

60denna inte längre dagar.änvara

totalförsvarspliktig skrivs in för civilpliktinte nödvändigtDet är att somen
grundutbildning. En totalförsvarspliktig kanenligt paragrafdenna genomgår

grundutbildning i Försvarsmakten,sitt yrke utbildning,på grund och t.ex.av
befattning i civila för-ha tillräckliga färdigheter för upprätthålla detatt en

grundutbild-eller hon skall inte genomgåHan dåsvaret. tvungen attvara en
skrivitsning. Om civilplikten inte omfattar grundutbildning, skall den insom

krigsplaceras 12 meningen. föreliggeromedelbart enligt § andra Skyldighet

därefter fullgöra repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigs-att

enligttjänstgöring bestämmelserna i 4 kap.

föremålOm utredning enligt denna paragraf visar varitden haratten som
för utredningen inte lämplig fullgöra civilplikt, ytterligare be-någotär äratt

slut från den utredande myndighetens sida inte nödvändigt. tillI vadmotsats

gäller vid mönstring alltså inte nödvändigt eller möjligt be-är det attsom - -
sluta skyldighet inte föreligger fullgöra plikten.att att

Även utredning enligt paragrafen visar totalförsvarspliktig ärattom en en
lämplig för tjänstgöring inom totalförsvaret, det inte nödvändigt beslutaär att

inskrivning. De genomförda utredningarna kan visa flera totalför-attom
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svarspliktiga det finnsän behov lämpliga förär den avsedda tjänstgöring-av

en.

Även inskrivning för civilplikt enligt denna paragraf skall beslutas Total-av
försvarets personalverk. Anledningen till denna ordning all registreringär att

dem i anspråk med värnplikt eller civilplikt enligt förslaget skalltasav som

samlad hos myndighet.enda Denna kommer därigenom ha denattvara en
erforderliga överblicken pliktpersonalen. Avsiktenöver kommunerär ochatt

villandra totalförsvarspliktiga i anspråk för uppgifter inom totalför-tasom

skall kunna framställa sina önskemål detta till Totalförsvaretssvaret om per-
sonalverk. En sådan begäran kan vissa särskilda elleravse personer vara mer
allmän och vissa kvalifikationer.med Personalverkett.ex.avse personer
skall skriva in totalförsvarspliktigade omfattas sådan begäran,som av en om

inte hinderdet påmöter grund de redan ianspråktagna förär andraattav
uppgifter inom totalförsvaret. Bestämmelsen alltså inte Personalverket,ger
lika litet detnär gäller Försvarsmakten, inflytandenågot på planeringensom

verksamheterna inom det civila försvaret.av

Om begäran inskrivning enligt denna paragraf kvarstår även sedan deten om

klarlagts den begärs inskriven redan ianspråktagen föräratt som en annan
uppgift inom totalförsvaret, skall Personalverket hänskjuta frågan hansom
eller hennes tjänstgöringsförhâllanden till militärbefálhavaren och civilbefål-

havaren för det område där den begärs inskriven bosatt. Sedanärsom en
Överenskommelse träffats på denna nivå, Totalförsvaretsskall personalverk

inskrivningbesluta i enlighet med överenskommelsen. Om undantagsvisom

någon sådan överenskommelse inte träffas,kan skall totalförsvarspliktigeden

behålla sin tidigare krigsuppgift. Av allmänna lydnadsförhållanden inom

statsförvaltningen följer därutöver statlig myndighet i sista hand kanatt en
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till regeringen.hänskjuta sådan frågaen

paragrafutredning enligt denna kan deninskrivning efterBeslut avom en

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd.enskilde överklagas hos

bestämmelser inskrivningGemensamma om

5§

totalförsvarspliktig skrivs inParagrafen skall beslutas,vad om enanger som
6civilplikt omfattar grundutbildning. §för värnplikt för Ieller som anges

inskrivningen för civilpliktavseende, sker intevad gäller i detta somomsom
omfattar grundutbildning.

till vilken befattning eller be-Enligt första punkten skall bestämmas typ av

syftar. varje befattning väljasfattning grundutbildningen För skall densom

Vid mellan olika befattningar hänsyn skall tillbäst lämpad. valetär tassom

den totalförsvaret kan komma visssåväl attnytta att en personsom av
i personliga förutsättningar eller hontjänstgör befattningen de hansom som

för tjänstgöringen.har

totalförsvarspliktig förutsättningar tjänstgöra i vissI vad mån har att enen
efter omständigheter.befattning samlad bedömning fleraskall avgöras aven

förOm totalförsvarspliktig har utgångspunkten han i ochmönstrat, är atten
isig för befattningar inom den befattningsgrupp vil-lämpad deär som ryms

blivit placerad. De omständigheter tillkommer därutöverken han har ärsom

belägen förhållande tillfrämst i hemorten ochutbildningsorten är person-var
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liga förhållanden i övrigt. Av bestämmelsen i 7 § framgår särskild viktatt
också skall fästas vid de önskemål den utredningengenomgår har isom som
fråga få tjänstgöra i olika befattningar. Före inskrivningatt någonom av som
inte har genomgått mönstring till chefsbefattning eller specialistbefattningen
måste bedömning också göras han eller hon lämplig förär så-en av om en
dan befattning.

Enligt andra punkten skall förband,de skolor, myndigheter och andra orga-
nisationer där grundutbildningen huvudsakligen skall fullgöras bestämmas vid

ställen,inskrivningen. Om grundutbildning skall fullgöras vid flera sådana

skall samtliga dessa framgå beslutet. Om utbildningen endast underav en
viss kortare tid mindre än månad skall genomföras vid exempelvisen en- -
särskild skola eller förband, behöver detta dock inte bestämmas i samband

med inskrivningsbeslutet. I kravet enligt denna punkt ligger såväl förban-att
dets, skolans, myndighetens eller organisationens benämning dess lokali-som
sering vid tiden för beslutet omfattas beslutet. Om förändring sker i loka-av
liseringen efter inskrivningsbeslutet innan grundutbildningen har slut-men
förts, innebärså detta inte inskrivningsbeslutet skall ha fåttatt ett annatanses
innehåll.

Enligt tredje punkten skall grundutbildningens längd bestämmas vid inskriv-

ningen. Den skall i dagar. Om tiden på grund förbiseende elleranges av av
liknande anledning har kommit till antal dagar än föl-att ett annatanges som
jer befattningen, kan förutsättningar föreligga med stöd förvalt-av att av
ningslagens bestämmelser rätta beslutet.

Enligt fjärde punkten skall vid inskrivningen även bestämmas året och må-

naden grundutbildningennär planeradär börja, denna skall pågåatt om mer
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Även da-möjligt.precist det är60 såTidpunkten skalldagar.än somanges
vid tidenkänddenpreciseras, ärskallför inryckningeneller veckan omgen

för beslutet.

6§

omfattar grundut-intecivilplikttotalförsvarspliktig skrivs in förOm somen
skallvilken befattningskall vid inskrivningen bestämmasbildning, upp-som

grund-fall någontotalförsvarspliktig i sådantEftersomrätthållas. utanetten
för sin krigs-färdigheternaochutbildning de nödvändiga kunskapernahar

ivilken befattning kommersjälvfalletuppgift, det så alltidär gott somsom
krigsplaceringomgånginskrivningsbeslutet fattats skallfråga. Sedan har utan

ibefattningen skall bestämmastillske i den aktuella befattningen. Skälet att

enligtöverklagasi del skall kunnainskrivningsbeslutet beslutet dennaär att

bestämmelserna i 11 kap.

7§

tillgenomgående hänsyn deI den mån det kan ske skall vid inskrivningen tas

inskrivas. Sådana önskemål har,framförs den skallönskemål som av som
totalförsvarspliktige skallnaturligt ingen inverkan frågan denpå un-nog, om

värnplikt eller civilplikt. Inte heller bördantas från skyldigheten fullgöraatt

totalförsvarspliktiges alltför det gäller avgöraden önskemål väga när atttungt

enligt l Vid urvalet befäli vilken befattningsgrupp han skall placeras av
Befálsbefattningar-från motivation.bör dock inte helt bort betydelsenses av

befäl.därför möjligt fyllas själva vill blibör så långt med demna som som
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De önskemålen tillmätasbör däremot betydelse för frågan inskriv-egna om
ning skall ske för värnplikt, civilplikt eller i utbildningsreserv för så-samten
dana frågor 5 6 §§.och Det bör dock betonas det den total-ärattsom anges
försvarspliktiges lämplighet förär styrande han skall genomgå ut-scm om
bildning eller föras till utbildningsreserv. De önskemålen får viden egna
denna prövning betydelse endast i lämplighetsbedömningen.momentsom

fallI vissa totalförsvarspliktigsbör personliga förhållanden särskilden ges en
tyngd vid valet mellan olika alternativ. Det kan vidså någont.ex. attvara
mönstringen lämplig för befattningär med lång grundutbildningstiden en

sådan utbildning skulle medföra särskilt försvåra olägenheterattmen en an-
tingen honom själv eller för någon anhörignära beroende hansärsom av ar-
bete eller omvårdnad. Ett praktiskt fall totalförsvarspliktigeden driverär att

jordbruk och endast under ekonomiska uppoffringar kan lämna denett stora

verksamheten under så lång tid krävs för grundutbildning till be-som en
fálsbefattning ihan och för sig för. Det kan också i andra fallsom passar
finnas starka sociala skäl totalförsvarspliktigtalar tvingasmot attsom en ge-
nomgá längre utbildning långt från hemorten. I sådana och liknande fallen

bör valet mellan olika utbildningsalternativ utfalla totalförsvars-så denatt

pliktiges önskemål inskrivning tillgodoses.om

8§

Enligt första förstastycket skall beslut inskrivning innehållameningen ett om
uppgift vad har 5 6 20bestämts enligt Av § förvaltningslag-ellerom som

följer vidare den omfattas i fallbeslutet på begäran haratt varten som av

få del skälen till beslutet. Om totalförsvarspliktig skrivsrätt in iatt av en en
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in-första stycket andra beslutetutbildningsreserv, skall enligt meningen om

befattningsgrupp i vilken harskrivning alltid innehålla uppgift den hanom

placerats.

Enligt totalförsvarspliktig vid mönstringenandra stycket skall redan un-en

fattas grundval resultatet från den utred-derrättas det beslut påom som av

muntligenning har gjorts honom. Beslutet bör meddelas såväl somsom om
ock-skriftligen vid genomgång mönstringsförrättaren. beslutet skallAven av

framgå iaktta för fåså vad den totalförsvarspliktige skall beslutet prövatatt

följer 21 förvaltningslagen.på enligt ll kap. Detta §nytt av

9§

första stycket fastI läggs beslut, varigenom någon skrivits in förharatt ett

värnplikt eller civilplikt i princip får ändringändras. En kan dent.ex.avse
befattning grundutbildningen syftar till eller det förband totalför-därsom en

Ändringensvarspliktig skall genomgå sådan utbildning. också bestå ikan att

inskrivningsbeslutet hävs eller Totalförsvarets förklararpersonalverk attatt

totalförsvarspliktig inte längre skyldig fullgöra värnplikt civil-ellerär atten

plikt. Bestämmelsen tillämplig beslut inskrivning för civilpliktär påäven om
grundutbildning inte 60med överstiger dagar.en som

Om förhållandena ändrats för skrivits för värnplikthar den har så attsom
han inte tjänstgöring,längre kan fullgöra sådan skall hans inskrivningsbeslut

Ändringenändras. innebära i skrivs för civilplikt.kan han stället Den-att

kan omfatta 60längre grundutbildning dagar. En förutsättning föränna en

emellertiddetta han har genomgått mönstring och med hänsyn till be-är att -
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stämmelsen i 24 kap. § han kan kallas till gmndutbildning. Behöveratt-
han inte i anspråk för någon sådan tjänstgöring skall han skrivas in itas en
utbildningsreserv för civilplikteller med kortare grundutbildning elleren
ingen grundutbildning alls.

Om totalförsvarspliktig har skrivits i utbildningsreserv, behöveren en
hans förhållanden inte ha förändrats han skall kunna skrivas in för civil-att

plikt med grundutbildning inte 60överstiger dagar. Ett syfte meden ut-som
bildningsreserven nämligenär totalförsvarspliktiga inskrivnaär däratt som
efter endast enklare utredning enligt 2 kap. skall kunna i föranspråktasen
civilplikt med sådan kort grundutbildning.en

Initiativet till inskrivningsbeslutetändra kan den berörsatt tas av som av
beslutet kan också komma från Totalförsvarets personalverk eller denmen

utbildningsorganisation där han eller hon tjänstgör. Personalverket alltidär

behörigt besluta ändring inskrivningsbeslut. Efter detatt ett att to-om av en
talförsvarspliktig har påbörjat grundutbildning det i vissa fall lämpliga-ären

beslutet fattas den myndighet föratt hans eller hennesre ut-av som svarar
bildning. Personalverket får därför bestämma myndigheteräven andra fåratt

ändra inskrivningsbeslut. Någon myndighetett Personalverket böränannan
dock inte få meddela beslut innebär totalförsvarspliktig undantasattsom en
från skyldigheten fullgöra värnplikt eller civilplikt och inte heller beslutatt

varigenom inskrivningen ändras från civilplikt till värnplikt.

Vi har i lagen inte förutsättningarnågra skall uppfyllda förangett att attvara
inskrivningsbeslut skall få ändras. Naturligtvisett måste ha framkommitdet

något skäl för till ändring beslutet. Som vi redan nämnt kan det emellertidav
för ändring räcka totalförsvarspliktig inskriven iär utbild-atten en som en
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grundutbild-kortarecivilplikt medi anspråk förningsreserv behöver tas en

60 dagar.ning än

inskrivningsbeslutdelbesluteller flera deEn ändring kan ettett somavavse
befatt-totalförsvarspliktigsexempelvis6 innehålla,enligt 5 och §§ skall en

grundutbildning.inryckning tillning tiden för hans eller hennesoch

Sådanadel.iflera gånger, äveninskrivning kan ändrasEtt beslut sammaom
detemellertid endastbör görasändringar inskrivningsbeslutupprepade omav

till-paragrafi denna ärför Bestämmelsernafinns skäl talar det.starka som

ändringsbeslut.tidigarelämpliga också ändringennär ettavser

kommunice-föregåsparagraf i skallregelAtt beslut i dennaett avavsessom
underrättelmotiverat försett medochring med den beslutet gäller,som vara

förvaltningslagen.framgårhur överklagarse om man av

Ändring företasutredningförutsätter normaltinskrivningsbeslut attett enav

totalförsvarspliktig ärbeträffande beslut skall Denden ändras. ärsomvars

ingripandemönstring mindredärför skyldig ellerpå genomgå ut-att nytt en

hennesbedömningen ellerenligt 2 för hansredning kap., det behövs avom
totalförsvarspliktigförutsättningar inom totalförsvaret. Atttjänstgöraatt en

24han fyllermönstring kalenderårinte får genomgå efter det närregelsom
meningen.2 § sistaframgår bestämmelsen i 2 kap. andra stycketår av

ändra in-I andra stycket viktiga inskränkningar i möjligheterna attanges

värnpliktigagäller förskrivningsbeslut. likhet för närvarandeI med vad som

ändringinskrivningsbeslut ändras godkännerkrävs den skallatt somvars en

blir enligt det tidigare be-medför tiden för grundutbildningen längre änatt
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slutet. Därutöver krävs godkännande för inskrivning i utbildnings-att en en
skall få ändras till inskrivning för värnplikt eller för civilplikt medreserv en

grundutbildning 60är längre än dagar. I praktiken kommer sådansom en
ändring förekomma bara i det fallet då den totalförsvarspliktigeatt själv be-

gär det under åberopande han vill bli yrkesmilitär eller plikttjänstgö-att att

ringen utgör merit i hans civila karriär.en

Något hinder finns däremot inte ändra inskrivningsbeslut så denatt ett att

har skrivits in i utbildningsreserv i stället skrivs för civilplikt medsom en

grundutbildning inte 60överstiger dagar. En sådan ändring in-en som av
skrivningsbeslutet föregåsmåste dock utredning enligt 2 kap. lav en
Eftersom den totalförsvarspliktige vid mönstringen redan har genomgått en
ingående utredning kan sådan utredning dock ofta göras mycketen sum-
marisk och inriktas på sådana omständigheter har tillkommit eftersom
mönstringen. Den har skrivits in i utbildningsreserv kan ocksåsom en
skrivas in för civilplikt inte kräver någon grundutbildning. Det kan dåsom

sigröra befattning han kvalifikationerhar för sinom en som genom an-
ställning eller frivillig utbildning inom totalförsvaret.genom en

l0§

Paragrafen reglerar förutsättningarna för i andra fall än de iatt som avses
9 § ändra beslut varigenom totalförsvarspliktigett har skrivits ien en
utbildningsreserv.

En totalförsvarspliktig har placerats i utbildningsreserv underärsom en nor-
mala förhållanden inte skyldig fullgöra värnplikt eller civilplikt medatt en
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60 medgrundutbildning dagar. Regeringen kan dock hän-längre änärsom

totalförsvarspliktigatill Sveriges försvarsberedskap besluta haratt somsyn

plikt.skrivits i utbildningsreserv fullgöra Ett beslut enligtskall sådanen

paragrafen totalförsvarspliktigakan bli aktuellt tillgången påt.ex. om som av

förhänsyn till försvarsberedskapen grundutbildas i Försvarsmakten ärbör

fler total-liten. Motsvarande gäller Sveriges försvarsberedskap kräver attom

försvarspliktiga fullgör civilplikt grundutbildningstiden. Möj-med den längre

ligheten i totalförsvarspliktig kvarstår så längepå detta sätt anspråkatt ta en

totalförsvars-han inskriven i utbildningsreserv. ll § framgårär Av att enen

pliktig kvarstår i utbildningsreserv till kalenderår hanutgången det nären av

30fyller år.

11§

En totalförsvarspliktig har skrivits in i utbildningsreserv kvarstår isom en
30 Inskrivningendenna till det år.utgången kalenderår han fyller fyl-närav

ler därefter börinte någon funktion. Ur redovisningssynpunkt detta komma

till totalförsvarspliktigeuttryck registreringen därefterden inteattgenom av

isker utbildningsreserv i något register.utan annaten

Krigsplacering

12§

En totalförsvarspliktig har fullgjort grundutbildning förstaskall enligtsom

krigsplaceras,meningen han eller hon förvärvathar tillräckliga kunska-om
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och färdigheter för sin krigsuppgift. En krigsplacering innebär placeringper

i befattning i krig behövs i Försvarsmaktens krigsorganisation eller ien som
det civila försvaret.

En totalförsvarspliktig skall i allmänhet krigsplaceras i befattning hanen som
eller hon har grundutbildats till. Av 13 § framgår emellertid krigsplace-att
ringen, det väsentligtär bättre från totalförsvarets synpunkt, i stället fårom
ske i befattning eller verksamhet. Den har fullgjort grund-en annan som en
utbildning i Försvarsmakten kan alltså bli krigsplacerad i personalersätt-en
ningsreserv eller i viss funktion i det civila försvaret. En krigsplaceringen
förutsätter emellertid alltid den blir krigsplacerad har erforderligaatt som
kunskaper och färdigheter för den krigsuppgift han eller hon skall utförasom
och i övrigt lämpadär för denna. Att totalförsvarspliktig efter avslu-en som
tad grundutbildning inte krigsplaceras får skrivas in på till vissa grundut-nytt
bildningar framgår 14av

Om totalförsvarspliktig har skrivits för civilplikt 6enligt § skallen han
eller hon omedelbart krigsplaceras i den befattning skall upprätthållas.som
Detta framgår bestämmelsen i andra meningen.av

I vår reglering krigsplaceringen finns inte den motsvarighet till deav nuva-
rande undantagen från tjänstgöringsskyldighet för värnpliktiga benämnssom
uppskov kollektivoch yrkesledighet. Tanken i ställetär Totalförsvaretsatt
personalverk skall ha det övergripande för ingen totalförsvars-ansvaret att
pliktig krigsplaceras för än uppgift under höjd beredskap. Avsikten ärmer en
emellertid inte genomföra någon ändring i sak.att

En arbetsgivare vill kunna behålla anställd under höjd beredskap fårsom en
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alltså vända sig till Personalverket för fä klarlagt den anställde äratt om
krigsplacerad därföroch inte kan i anspråk under höjd beredskap. Omtas ett

sådant hinder inte föreligger, arbetsgivaren disponerakan den anställde i an-
ställningen höjd föräven under beredskap, eventuellt tjänstgöring med all-

tjänsteplikt.män Om den anställde tillhör nyckelpersonalen, dvs. har vik-en
tig uppgift för produktionen, i företag skall producera underävenett som
höjd beredskap och därför inte sinbör lämna anställning, skall detta anteck-

hos Personalverket i särskilt register, disponibilitetsregistret.det s.k.ettnas

Personalverket skall alltid kontrollera i disponibilitetsregistret finnsdetom
någon anteckning där innan han eller hon krigsplaceras.om personen,

Om myndighet eller frivilligorganisation vill totalförsvarspliktigfåen en en
är antecknad i disponibilitetsregistret krigsplacerad eller arbetsgi-som om en
under höjd beredskap vill disponerakunna totalförsvarspliktig ärvare en som

krigsplacerad, skall Personalverket inhämta frånyttranden i saken samtliga

vill disponera i fråga. Om dessa inte kan skall Personal-som personen enas,
verket såsom i 3motsvarande situation vid inskrivning enligt kap. 4 §- -
hänskjuta frågan till militärbefälhavaren föroch civilbefálhavaren det område

där den begärs inskriven bosatt. besluta i enlig-är Personalverket skallsom

het med den överenskommelse civilbefálhavarenmilitärbefálhavaren ochsom
träffar. Om överenskommelse undantagsvis träffas, skallinte kan den to-en
talförsvarspliktige behålla sin tidigare krigsuppgift. bestämmelsen iAv

ll kap. 4 § följer möjligtbeslut krigsplacering inte över-äratt ett attom
klaga. Vår bedömning nämligen fallenär där myndigheterna inte kommeratt

överens blir så det onödigtär ha särskild besvärsinstans för des-att att en
frågor. Av allmänna lydnadsförhållanden inom statsförvaltningen följersa

likväl statlig myndighet i sista hand kan hänskjuta tillsådan frågaatt en en
regeringen. Det sagda innebär inte genomför tankarna i Pliktutred-att



143

ningens 1992:139 157betänkande SOU inrätta särskild pröv-atts. om en

ningsnämnd för krigsplacering enskilda.avgöraatt av

Vi föreslår denna ordning får den nuvarande uppskovshanteringenersättaatt

och institutet kollektiv yrkesledighet enligt uppskovskungörelsenatt

1973:939 utmönstras.

13§

Bestämmelsen gäller krigsplacering totalförsvarspliktiga har genom-av som
60gått längre grundutbildning dagar. Om totalförsvarspliktig harän en ge-

nomgått sådan grundutbildning, meddet i allmänhet bäst förenligt total-ären

försvarets behov i grundutbildning-han krigsplaceras den verksamhet däratt

fullgjorts. Krigsplacering i verksamhet bör därför väljas endasten en annan
framstårdetta väsentligt från totalförsvarets synpunkt. Dettabättreom som

i Avsiktensynsätt överensstämmer med vad gäller dag. med bestämmel-som
inte heller frångåär den praxis utvecklats vid tillämpningenattsen som av

motsvarande bestämmelse 1i § uppskovskungörelsen.

14§

Om totalförsvarspliktig inte krigsplaceras efter grundutbildning,avslutaden

får skrivashan eller hon in vid ytterligare tillfälle. En sådan in-på nytt ett

skrivning får förendast ske civilplikt grundutbildning medellerutan en
grundutbildning inte 60längre dagar. Bestämmelsen tillämpligär än ärsom

tidigare 60även den grundutbildningen Detnär kortare dagar. saknaränvar
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också betydelse den avslutade grundutbildningen avbröts i förtid ellerom

fullgjordes i dess helhet. Av bestämmelsen i 4 1kap. § andra fram-stycket

går ingen skyldigär sammanlagt genomgå grundutbildningatt underatt mer
615än dagar.

15§

Enligt paragrafen det Totalförsvaretsär personalverk fattar beslutsom om
krigsplacering och ändring sådant beslut. Syftet dennamed ordningettom av

är all registrering pliktpersonal skallatt samlad hos myndighetav vara en
därför också bör för registreringsbesluten. Avsikten emellertidärsom svara

inte Totalförsvarets personalverk skall haatt för olika verksam-ansvaret att

inomheter totalförsvaret bemannas. Detta måste ligga de myndig-ansvar
heter för verksamhet i krig. I förordningen avgränsarsom svarar ut-en

tömmande de statliga myndigheter får framställan enligtgöra dennasom en
paragraf. Att kommuner, kyrkliga kommuner och landsting får sådanagöra

framställningar framgår direkt denna paragraf.av

I motiveringen till 12 § har vi hur Personalverket skall handla, nå-angett om
begär under höjd beredskap få i anspråk totalförsvarspliktigatt tagon en som

krigsplacering eller anteckning i disponibilitetsregistret harredan till-genom

delats krigsuppgift.en

En totalförsvarspliktigs krigsplacering kan komma ändras flera gångeratt un-
der den tid han omfattas totalförsvarsplikten.av
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Uänstgöring utan vapen

l6§

Genom bestämmelserna tillrätt tjänstgöring totalför-utanom vapen ges en
svarspliktig har allvarlig personlig övertygelse inte brukasom en att vapen

uttryckligmot rätt slippa tjänstgöra i Försvarsmaktenattannan ochen att
fullgöra sådan tjänstgöring i det civila försvaret förenadär med bruksom av

Bestämmelserna tillämpligaär på såväl värnpliktvapen. civilplikt.som

Vid mönstring eller vid utredning 2enligt kap. kan det fram-en en annan
komma totalförsvarspliktigatt har samvetsbetänkligheter bruken mot av va-

Detta dåärmot omständighet börpen beaktas inomannan. fören som ramen
den bedömning skall innangöras totalförsvarspliktig skrivs in försom en
värnplikt eller civilplikt. Bestämmelsen i denna paragraf går emellertid läng-

och tillsammans med bestämmelsen 21i § varjere totalförsvarspliktigger en
uttrycklig rätt få slippa tjänstgöring förenadatt är med vapenbruk ochsom
all tjänstgöring i Försvarsmakten.

I paragrafen de grundläggande förutsättningarna för totalför-anges att en
svarspliktig skall rätt vapenfri. Dessa förutsättningaratt överensstäm-vara

med dem i dag gäller för få tillstånd till vapenfrimer tjänst.att Attsom va-
penbruket skall riktat innebär bestämmelsen intemot kan till-vara attannan
lämpas i fråga bruk för andra syften, exempelvis räddnings-om av vapen
tjänstens bruk i samband med ammunitionsröjning.av vapen

Beslutet totalförsvarspliktig fåttharatt rätt vapenfri medfören att vara
hinder för inskrivning i Försvarsmakten föroch vissa befattningar i civiladet
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fram-ändras. Dettaskall denskett,inskrivning harsådanOmförsvaret. en
utbildningsreserviskettharellerinskrivningen sker21 Omgår enav

vapenfri.rättenanteckningmed attkombinerasskall den varaomen

17§

skriftligtotalförsvarspliktig måste göraframgårbestämmelsen enAv att en
T0-hosskall görasAnsökningenvapenfri.för få rättansökan attatt vara

Personalverket bestämmer.myndighetellerpersonalverktalförsvarets somen
22framgårÄrendet DettaPersonalverket.alltidskall avgöras avav

alltid inne-beaktasför kunnavapenfri skall attansökan rättEn att varaom
till brukinställninghennesellerhanssökanden avhålla försäkran attaven

med vadöverensstämmer16 Dettaisådanärmot angessomannanvapen
vapenfri tjänst.1 § lagenenligti gällerdag omasom

18§

regel för-skallvapenfri tjänstnuvarande lagenenligt den som enLiksom om
sådan överty-haskallsökandenmedföra17 § ensäkran att ansessom avses

emellertid ansökanför detta attförutsättning är16 Enigelse som anges
måna-inominskrivningsbeslut ellersökandens förstaföreantingen görs sex
tillinskrivningbeslutfick delhonellerfrån dag då han ett endender omav

förutsättning ärYtterligaremed brukförenadbefattning är envapen.avsom
skälsärskildafinnsintedetlagstiftningennuvarandeenligt denliksom att--

till brukinställningsökandens motprövanärmare annan.vapenavatt
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19 §

Paragrafen behandlar den situationen ansökningen rättatt attom vara vapen-
fri görs än i 18 Liksom enligt vad gäller isenare dag skallsom anges som
ansökan i så fall innehållaäven redogörelse för förhållandende åbe-en som

till stöd för den påstådda inställningen till brukropas motav vapen annan.
Prövningen sökandens övertygelse skall i sådant fall ingåendeav ett vara mer
än ansökan igörs närmare anslutning till inskrivningsbeslutet.om

20§

Enligt 14 § förvaltningslagen skall sökande få tillfälle lämna uppgifteratten
muntligt i ärende rör myndighetsutövningett enskild, det kansom mot en om
ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Bestämmelsen i denna paragraf
går längre och sökanden lämnarätt muntliga uppgifter iatt ärendeger ett om
rätt vapenfri, innanatt ansökan får avslås.vara

2l§

Bestämmelsen, har berörts i motiveringen till 16 reglerar vilkasom kon-
sekvenser beslut totalförsvarspliktigett att har rätt vapenfri skallen att vara

förfå inskrivningen. Om inskrivning inte har skett, innebär beslutet hin-ett
der för inskrivning i Försvarsmakten och för civilplikt förenadär medsom
bruk Om beslutet meddelas efter sådant inskrivningsbeslut,av vapen. ett

kommerskall inskrivningen ändras så det inte i konfliktatt med beslutet om
rätt vapenfri.att vara
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§22

vapenfri prövasansökningar rättskallbestämmelsen attEnligt avvaraom

personalverk.Totalförsvarets

civilpliktvärnplikt ochFullgörande4 kap. av

Grundutbildning

§1

totalförsvarsplik-grundutbildninglängden denparagrafenI som enavanges
har tider-lagstiftningengällandei denfullgöra. Liksomskyldigtig är att nu
intenormaltinräknasI dessatjänstgöringsdagar.antaletiuttrycktsna

utryckningsdagen.ochinrycknings-

detvärnplikten,gällerdetoch, närdet högstastycket endastFörsta anger
till värn-motsvarighetalltså inte någoninnehållerochantalet dagarlägsta

olikaför värn-tjänstgöringstidernauppspaltninggåendepliktslagens långt av

befattningar.pliktskategorier och

kunskapergrundutbildningen3 skall5 §i kap.bestämmelsenEnligt ge

utbildningstidernaEftersomkrigsuppgiften kräver.färdigheteroch gene-som
utbildningsmål-för uppnåerfordrasvadinte skall längre än attrellt somvara

mycket mellanvarieradärför kommalängdgrundutbildningenskan attet,
genomgårtotalförsvarspliktigaflestade allrabefattningar. Förolika som

det högs-betydligt kortare änlängdgrundutbildning dennaskommer att vara
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tillåtna antalet dagar. Av bestämmelsen 5ta i kap. 4 § andra stycket framgår

grundutbildningen regel skall fullgörasatt i sammanhang iettsom men un-
dantagsfall får delas på flera tjänstgöringstillfállen.upp

Av bestämmelsen i 3 kap. 14 § framgår totalförsvarspliktig efteratt en som
avslutad grundutbildning inte kan krigsplaceras kan bli skyldig genomgåatt

ytterligare grundutbildning, dock inte får 60överstiga dagar. Fören som att

tjänstgöringsdagar de totalförsvarspliktigauttaget har genomgåttav av som
de längsta grundutbildningarna inte skall bli orimligt högt har vi för dessa

fall i andra stycket intagit begränsningsregel. Enligt denna får denen sam-
manlagda tiden totalförsvarspliktig genomgår grundutbildning intesom en
överstiga 615 dagar.

2§

Paragrafen innehåller vissa inskränkningar i skyldigheten fullgöra värn-att
plikt och civilplikt med grundutbildning längre 60är dagar.än Denen som

alltså tillämpligär endast på manliga svenska medborgare.

Under normala förhållanden upphör skyldigheten fullgöra värnplikt elleratt

den längre civilplikten, den totalförsvarspliktige inte har kallats tillom

grundutbildning före utgången det kalenderår fyller 24när han år. Be-av
stämmelsen närmast 4 § punkterna 3 5och i denmotsvaras nuvarandeav
värnpliktslagen reglerar befrielse värnpliktig efter naturalisa-som av en som
tion har förvärvat sitt svenska medborgarskap 28det år han fyller år eller se-

och befrielse Värnpliktig har vistats utomlands till dess. Dennare av en som
föreslagna bestämmelsen är däremot tillämplig samtligapå totalförsvars-nu



150

pliktiga.

inomhanstarkt föruppfattning attenligt vårtalarenskildetill denHänsynen
fullgöraskallhankräver enmyndigheterna attfå klarlagttid skallrimlig om

Även myndig-utbildandedeninte.ellertjänstgöringgrundläggandelång ur
alltförinte äråldersspridningen storintressesynpunkt detär atthetens ett

totalför-Omgrundutbildning.sådangenomgårsamtidigt enbland dem som
uppnåttharinnan hangrundutbildningtill enkallatssvarspliktig inte har
värnpliktnågonfrånutgåskall kunna attdärför hanviålder,viss attanser

enligtbörLagenhonom.utkrävaskommercivilplikt inteeller längre att av
Vihänseende. atti dettagälleråldersgräns anserdenmeningvår somange
totalförsvars-denkalenderår närdetvid utgångengånormalt börgränsen av

sändsinkallelsen uttidpunktentill när24 bör knytasår. Denfyllerpliktige

påbörjas.skallgrundutbildningentidpunkten dåtillinteoch

utfärdasgrundutbildningentillinkallelseorderalltsåAvgörande är att omen
självintealltsåtotalförsvarspliktige kantiden. Den genomangivnadenföre

skyldighetsinpåverka attuppskovsökaellersig undanexempelvis hållaatt
tillräckligt hanintesidan attandraåpunkt. Det ärdenna ge-enligttjänstgöra

planerade in-dentiden förkännedomfåttharinskrivningsbeslutet omnom
attdärutöverkrävsgrundutbildning. Det angavstill nyssryckningen som --

skrivits ochordern utHärmedutfärdats.inkallelseorder har attmenasen
försändelsen harblir det datum närdatumetavgörandeDetpostbefordrats.

hand-tagithan harnödvändigtinte emotdäremotDet är attpoststämplats.

lingen.

blirinskrivningeftertotalförsvarspliktiginteParagrafen hindrar att nyen
medcivilpliktgrundutbildning ellermed kortarecivilpliktfullgöraskyldig att



151

enbart repetitionsutbildning, krigstjänstgöring och beredskapstjänstgöring.

Om den totalförsvarspliktige han har blivit inkallad tilltrots grundut-att-
bildning före utgången iden paragrafen angivna tiden inte hunnit påbör-av -

sin grundutbildning förrän längre tid därefter, kan skäl finnas påen att
grund hans ålder ändra hans inskrivning till tjänstgöring.av en annan

Regeringen kan 3enligt kap. 10 § besluta totalförsvarspliktiga haratt som
placerats i utbildningsreserv skall grundutbildas. Ett sådant beslut kanen av-

totalförsvarspliktiga fyller högst 30 år under kalenderår.se Ensom samma
totalförsvarspliktig omfattas sådant beslut skyldigär fullgöraettsom av att
grundutbildning, även kallelsen sänds vidän utgången detutom senare av
kalenderår när han fyller 24 år.

Om särskilda skäl föreligger, bör den totalförsvarspliktige skyldig attvara
fullgöra grundutbildningen han inte inkallats inom de tidertrots att som an-

i paragrafen. Ett sådant skäl kan han har hållit sigges undan frånattvara
mönstringen och därför inte har kunnat imönstras tillräckligt god tid för att
kunna inkallas före utgången det kalenderår när han fyller 24 år.av

3§

Paragrafen behandlar den speciella situation kan uppkomma total-som om en
försvarspliktig är svensk medborgare också har medborgarskap imen en an-

där han är skyldig fullgöra militärstat, tjänstgöring.nan att Bestämmelsen är
endast tillämplig på män. Sverige anslutetär till konvention sluten ien
Strasbourg 6den maj 1963 begränsning fall flerfaldigt medborgar-om av av
skap och angående militära förpliktelser i fall flerfaldigt medborgarskap.av
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totalförsvarspliktig6 följerartikelkonventionensibestämmelse attAv enen
19 har rättårs ålder,uppnårinnan han attmedborgarskap,flerfaldigtmed

också ärhanförpliktelser imilitärasinavälja fullgöra statatt somen annan

effektivitetlängd ochavseende påmedtjänstgöringen därmedborgare om
Sverige. Ifullgjort ihahan skulle ettmed denlikvärdigåtminstoneär som
Sveriges åta-i Sverige.värnpliktfullgöraskyldigfall intesådant hanär att

ibestämmelsetill uttryckkommakonventionen börgande enligt engenom

civilplikt medfullgörtotalförsvarspliktigabestämmelsen börIlagen. ensom

fullgör värn-dem60 jämställas medgrundutbildning dagaränlängre som

plikt.

skyldigtotalförsvarspliktige inte skallförutsättning för den attEn att vara

emellertid detSverigecivilplikten i ärlängrefullgöra värnplikt eller den att

ochtjänstgöringen i den andrafullgöraklart han kommer statenstår att att

skulle hahanlikvärdig med denåtminstonedenna tjänstgöring äratt som

Totalförsva-i hosbestå hanUtredningen detta kanfullgjort i Sverige. attom
tjänstgö-klarläggsdetskriftligen intygar sitt val ochpersonalverk attattrets

i den andrautkrävas honomringen kommer staten.att av

intevalrätttotalförsvarspliktigesrättviseskälpraktiska bör denAv skäl och

1963 konven-årsbundnavästeuropeiska ländertill de ärbegränsas avsom
Även förhållandeikravtotalförsvarspliktige uppfyllertion. den sammaom

militärtjänst-väljer fullgöramotsvarandepå sätttill och attstaten annan
fullgöra värnplikt ellerinte skyldigför alltsågöring den är han attstaten,

i Sverige.den längre civilplikten

omfattarcivilpliktfullgöra värnplikt ellerSkyldighet Sverigeiatt som en

hellerföreligger naturligtvis inte60grundutbildning dagarlängre än enom
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totalförsvarspliktig med flerfaldigt medborgarskap fullgjorthar den militära

tjänstgöringen i den andra innan han påbörjar tjänstgöringenstaten i Sverige.

Därigenom omfattas även de fall rätt slippa fullgöra militärtjänstgöringattav

i den militärtjänstgöringsöverenskommelse Sverige 1959som haravses som
träffat med Argentina och innebär någon med medborgarskap iattsom om
de två intyg styrkerstaterna han har fullgjort militärtjänstgöring iattgenom
Argentina i fredstid skall befriad från sådan tjänstgöring i Sverige.vara

Sverige är emellertid frågai totalförsvarspliktiga flerfaldigamed medbor-om
garskap bunden konventioner iäven andra avseenden. Konventions-genom

regleringen går i allmänhet på den medborgareär iut att än statsom mer en
och stadigvarande bosatt iär någon dem inte är skyldig fullgöra militärattav
tjänstgöring i någon än den där han är bosatt. I förordningenstat harannan
vi tagit bestämmelser enligt vilka totalförsvarspliktiga inte folkbok-ärsom
förda i Sverige inte heller skall kallas till mönstring inkallaseller till värn-

plikt eller den längre civilplikten. Vi uppfyller därigenom kraven i konven-

tionerna den har flera medborgarskapatt och stadigvarande vistasom som

utomlands inte skall förpliktas fullgöra militär tjänstgöring i Sverige.att
Även denna reglering bör gälla i förhållande till samtliga och alltsåstater
inte endast dem i förhållande till vilka Sverige konventionsbundet.är

Repetitionsutbildning

4 §

I paragrafen det högsta antal tjänstgöringsdagar fåranges tas utsom av en
totalförsvarspliktig i form repetitionsutbildning under hela den tidav som
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totalförsvarsplikt. inräknarantaldettaI nor-underkastadhon ärhan eller
förord-bestämmelse istödMedutryckningsdagen.ellerinte in- enmalt av
48 tim-tid änkortaretjänstgöraskalltotalförsvarspliktigfårningen somen
tjänst-frånochtillföråtgårsig de dagartillgodoräknadock resasommar

tjänstgöringsdagar.göringsplatsen som

längdencivilpliktförvärnplikt och oavsettför avgällerBestämmelsen
repetitionsutbild-genomförabehovetintäcker attgrundutbildningen. Den av

totalför-flestade allraFörbefattningarna.kvalificeradei deningen mest
repetitions-kommerförsvaret,civilainom detsärskilt för demsvarspliktiga,

antal dagarhögstadetkortare änbetydligtblii praktikenutbildningen att
totalförsvarspliktigeenskildeför denTill skydd an-paragrafen.isom anges

repetitionsut-fullgöraskyldighetenibegränsning attytterligarei 5 § enges
totalför-ingenbegränsningenden att6 föreslår vi därutöver§bildning. I

grundutbildninggenomgålivstidsinunderskyldigsvarspliktig skall attvara
700ádagar.sammanlagttid änlängrerepetitionsutbildning underoch

5§

totalförsvarspliktigaskyldigheten förbegränsning iParagrafen innehåller en

repetitionsutbildning.fullgöraatt

värn-fullgörsrepetitionsutbildningengällerBestämmelsen somoavsett om
tjänstgöringsda-antaletbegränsasbestämmelsencivilplikt. Genomplikt eller

undertotalförsvarspliktig ettfårutbildningstillfällenoch uttas enavsomgar
itotalförsvarspliktiga kaninnebär tasförslagkalenderår. Vårt attoch samma

enligt denflexibelt sätt änrepetitionsutbildning på nuva-föranspråk ett mer
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rande värnpliktslagen. Vi föreslår därför de myndigheter haratt som ansvar
för utbildningen inte längre skall bundna till med bestämdaett systemvara
övningar friare skall kunna disponerautan den personalresurs de total-som
försvarspliktiga Genomutgör. sådant flexiblareatt genomförsett system
finns det inte heller något behov såsom är möjligt i dagensatt försystem-
värnpliktiga låta totalförsvarspliktiga fullgöra repetitionsutbildning i direkt-
anslutning till grundutbildningen.

Vi har i förslaget inte heller gjort någon uppdelning de totalförsvarsplikti-av
i kategorier eller befattningar och knutitga tjänstgöringstidernagrupper av

till dessa. En följd detta blir de tidsramar vi förattav uttagetsom anger av
repetitionsutbildning för många totalförsvarspliktiga har vidgats jäm-avsevärt
fört med vad gäller i dag. Detta är förutsättning för samtligasom kate-atten
gorier skall kunna inom Genom sådan teknik skapasrymmas ramarna. en
emellertid också formell möjlighet utöka tjänstgöringsskyldighetenatt fören
många i förhållande till vad gäller. Avsikten med förslaget är emel-som nu
lertid inte detta generelltatt skall bli följden. Syftet är i stället att uttaget av
tjänstgöringsdagar i skall detsammastort isett dag detvara attsom men
skall till de krigsuppgifteranpassat totalförsvarspliktigavara mer och desom
förband eller organisationer de ingår i har lösa.attsom

Enligt huvudregeln i bestämmelsen är totalförsvarspliktig inte skyldigen att
under och kalenderår fullgöraett repetitionsutbildning vidsamma än tvåmer
tillfällen och med än 34sammanlagt dagar. Undantag från denna be-mer
gränsningsregel får göras, det finns särskilda skäl genomföra repeti-om att
tionsutbildning i omfattning.större Det kan gälla totalförsvarspliktiga som
med hänsyn till den materiel de skall hantera måste oftareövas ellersom

måste öva mobilisering. Om denna möjlighet tillsom undantag från huvud-
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enskil-dentillviktigt hänsynsärskiltemellertiddet att tasutnyttjasregeln är

ellerbetungande för honomoskäligtblirinteianspråktagandetde så att

henne.

utbildningstidtillåtnaLängsta

6§

skyl-totalförsvarsplikten ärgrundpåingenparagraf framgårAv denna att av

antalhögsta700 Dettadagar.under änutbildninggenomgådig att mer
repetitions-grundutbildning ochutbildningalltjänstgöringsdagar avser -

tillsyftarBestämmelsencivilplikt.värnplikt ellerskerutbildning somsom-
värnpliktsutbildning ochför långi anspråkförstförhindra någon tas enatt att

tjänstgöringsskyldighet.omfattandemedcivilpliktfördärefter skrivs in en
grundutbildningtiden försammanlagdadenförhindraSyftet ocksåär attatt

för denorimligt långblirvärnpliktssystemetrepetitionsutbildning inomoch

enskilde.

beredskapsdänstgörirzgochKrigstjänstgöring

7§

fårkrigstjänstgöringInkallelse tillkrigstjänstgöringen.paragrafen behandlasI

enligtberedskap lageneller högsta,höjd, skärptdvs.endastske om
tjänstgö-totalförsvaret däri delråder denberedskap1992:1403 höjd avom

iSverigeberedskap ärråder högstaEnligt lagenskall fullgöras.ringen om
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Ärkrig. Sverige i krigsfara eller råder det utomordentliga förhållanden på

grund det är krig utanför Sverigesatt gränser eller Sverige har varitav attav
i krig eller krigsfara får enligt lagen regeringen besluta höjd beredskap.om
Vad krigutgör eller krigsfara finns inte definierat i författningstextsom utan
faller i sista hand tillbaka på bedömning regeringen jfren av
Holmberg-Stjernquist, Grundlagarna 1980 360-363 och 421 med hänvis-s.
ningar.

Krigstjänstgöringen inteär tidsbegränsad på sätt än den upphör närannat att
regeringen enligt 9 § andra stycket beslutar den skall upphöra.att

8§

Enligt första stycket får regeringen besluta totalförsvarspliktiga haratt som
krigsplacerats skall fullgöra beredskapstjänstgöring, sådan tjänstgöringom
behövs för Sveriges försvarsberedskap det råder höjd beredskap. Be-utan att

redskapstjänstgöringen kan bli aktuell för erforderlig beredskap skallatt en
kunna upprätthållas också i fredstid, grundutbildningskontingentent.ex. om
innehåller för totalförsvarspliktiga med tillräcklig utbildning och den dis-

ponibla kontingenten och antalet totalförsvarspliktiga under repetitionsutbild-

ning otillräcklig.är Med beredskapstjänstgöring vi inte sådan tjänstgö-avser
ring för insatsberedskapen normalt fullgörs inom för de totalför-som ramen
svarspliktigas grundutbildning och repetitionsutbildning. Regeringen kan be-

sluta beredskapstjänstgöring i direkt anslutning till krigstjänstgöring,om om
förutsättningarna för krigstjänstgöringen inte längre föreligger.

Varje totalförsvarspliktig är enligt andra stycket skyldig fullgöra bered-att
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denundertjänstgöringsdagar180sammanlagt högstskapstjänstgöring under

civilplikt. Dessavärnplikt ellerskyldig fullgöraeller hon ärtid då han att

tillfällen.olikavid fleraanspråkfår itjänstgöringsdagar tas

9§

krigstjänst-beredskapstjänstgöring ochtilltotalförsvarspliktigaInkallelse av
Regeringensregeringen.ännågoninte kunna beslutasgöring bör annanav

tjänst-sådanin tillkallastotalförsvarspliktiga skallskall bådebeslut attange
Regering-beslutet.omfattastotalförsvarspliktigadet antalgöring och avsom

skallkrigstjänstgöringberedskapstjänstgöring ochbeslutaskall närävenen

upphöra.

clvilpliktenvärnplikten ochförbestämmelserGemensammakap.5

under tjänstgöringenskyldigheter

1§

inskränkningarpreciseras deparagrafbestämmelsen i dennaGenom som

totalförsvarspliktigsenskilditotalförsvaret fårinom göramyndigheter en
fullgöraskyldigeller hon ärtid handen då attförhållanden underpersonliga

RFstycket8 3 § förstaibestämmelsen kap.civilplikt. Enligtvärnplikt eller

inskränkningarna innebärEftersom attlagstöd.inskränkningarsådanakräver

sig inomförflyttafritt8 § RF2enligt kap.totalförsvarspliktigs rätt atten
motiveradbestämmelsenskallbegränsaslämna dettariket och avvaraatt
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ändamål 2i kap. 12 § RF.som anges

De inskränkningar i första stycket kan sig uttryck i order fråntasom avses
förmän eller arbetsledare till den tjänstgör eller generellt utfor-som som mer
made tjänstgöringsföreskrifter. Det regleras bestämmelsen ärsom genom
gränserna för vad sådana order och föreskrifter får innehålla.

Avgörande för inskränkning får göras alltsåär det motiveratärom en om av
hänsyn till ellerden verksamhet bedrivs vid det förband det verksam-som
hetsställe där tjänstgöringen fullgörs. Skäl till inskränkningar kan föreligga

det behövs för utbildningen totalförsvarspliktiga. Men åtgärderom ävenav
allmänt syftar till verksamheten skall kunna bedrivas i säkraatt ochsom mer

ordnade former sådantutgör skäl. Upprätthållandet den allmänna ordning-av
och säkerheten alltsåär exempel på skäl motiverar inskränkningar.en som

Inskränkningarna får innebära totalförsvarspliktigs fritt förflyttarättatt atten
Ävensig inom Sverige och utomlands begränsas. inskränk-att andraresa

ningar i de personliga förhållandena kan komma i fråga. Det kan sigröra om
skyldighet bära uniform, förlagd visstatt på iaktta vissasätt, ordnings-vara
regler vid förläggning och uppföra sig enligt vissa Inskränkning-en normer.

kan skyldigheter under såväl tjänstetid fritid. Det liggerarna emel-avse som
lertid i sakens de krav verksamheten ställernatur att på totalförsvars-som
pliktiga under fritid i allmänhet är uttunnade och kan beroendemer vara av

uniform bärs och de totalförsvarspliktiga befinner sig på mi-om om t.ex. ett
litärt område eller inte.

Av andra stycket följer den fullgör värnplikt eller civilpliktatt skyl-ärsom
dig sådanagenomgå medicinskaatt och psykologiska undersökningar som
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prestationsförmå-psykiskafysiska ocheller hennesför utreda hanskrävs att

totalförsvarspliktigamyndigheter därdebestämmelsenSyftet med är attga.
informeradehålla sigskall kunnatjänstgöringstidenundertjänstgör om en

innebärI saktotalförsvaret.inomtjänstgöratotalförsvarspliktigs förmåga att

skyldig under-tjänstgöringen ärtotalförsvarspliktig underäven attden att en
intedockmönstring. Denvidundersökningarsigkasta gerensomsamma

kroppsliga ingrepphenne andraellerpåtvinga honommyndigheterna rätt att

utreda ochmotiveradei 2 7 § RF sådana ärkap. än attavsomsom avses
Bestämmelsentotalförsvaret.tjänstgöra inomförutsättningarnabedöma att

totalförsvarspliktigsyfte blodprovi sådantmyndigheterna rätt taatt av enger
vaccineringar.genomföraviljahans eller hennesdäremot inte att motmen

plikttjänstgö-till följdförhållandenpersonligaInskränkningar i enskildas av

föreslårvi gårinskränkningari Sverige. Dering traditionhar lång somen
praxis. Begräns-stödi tillämpas medredan daginte längre vadän avsom

personalförsörj-mednödvändiga föri rörelsefrihetenningar är systematt ett

kroppsliga in-tillMöjligheternaupprätthållas.ning plikt skall kunnagenom
motiverat.sakligtvadinte ärenligt stycket går längre änandra somgrepp
enskildes rät-inskränker denlagstiftningdärförEnligt vår mening är somen

tigheter motiverad.

2§

32 §fråni överförtsändring sakparagraf harBestämmelserna i denna utan

fullgöratotalförsvarspliktiga skallförinnebär devärnpliktslagen och som

tid under vilkenall denomfattarprecisering. Bestämmelsencivilplikt enen
tid dåfritid ochtjänstgöringsskyldig, alltså äventotalförsvarspliktig är annan
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han eller hon inte i tjänst.är Frågan hur långt lydnadsplikten sträcker sig är
inte helt lätt besvara. Klart är totalförsvarspliktigatt i vissa befatt-att en
ningar kan skyldig bruka fiendeatt med avsikt dödavara motvapen atten
denne. Han eller hon har dock oinskränkt rätt vägra delta i handlingaratten

förbjuds enligt folkrättens regler.som

Utbildningen

3 §

I paragrafen syftet med grundutbildningen och repetitionsutbildningen.anges
Bestämmelsen tillgodose Önskemål i lagtext formuleraatt ettavser att stats-
makternas viljeinriktning främstavseende värnplikten jfr SOU 1985:36

27-29. Den är dock tillämplig även på civilplikten. Vis. har funnit det
lämpligt målen medatt grundutbildningen och repetitionsutbildningenange

för sig.var

Grundutbildningen syftar till de totalförsvarspliktigaatt sådan grund-ge en
läggande utbildning de kan fullgöra de uppgifteratt det förband ellersom
den organisation där de tjänstgör kan komma ställas inför i krig. Utbild-att
ningens praktiska och teoretiska innehåll skall detta mål. Istyras av para-
grafens första stycke har detta uttryckts så grundutbildningen skall deatt ge

krigsuppgiftenkunskaper och färdigheter kräver. Om bortser frånsom man
bestämmelsen i paragrafens tredje stycke inte lagen något utbild-anger om
ningens närmare innehåll eller dess uppdelning i olika faser såsom all-t.ex.
mänmilitär utbildning, befattningsutbildning och förbandsutbildning. Rege-

rin3gen och myndigheterna har här inom tillgängligaett stort utrymme att re-
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eftergrundutbildningeninriktningenochomfattningen avanpassasursramar
emellertidföljer stats-attbestämmelsenAvochbehovskiftande resurser.

grundläggandesådantotalförsvarspliktigvarjeskyldigamakterna enär att ge
krävaskommeruppgifter attdefullgörakaneller honutbildning han somatt

i krig.tjänstgöringunderhenneellerhonomav

krigsbefatt-sinaitotalförsvarspliktigarepetitionsutbildningen övasUnder
skick-utvecklaochbefästarepetitionsutbildningen är attSyftet medningar.

medbestämmelseinnehållerstycketAndrakrigsuppgiften.förligheten en

innehåll.detta

skyldigatotalförsvarspliktiga är attföreliggaskallinteoklarhet attFör att om
tredjeparagrafensiberedskapstjänst harfullgörautbildningenunderäven

ingårrepetitionsutbildningen ävengrundutbildningen ochistycke attangetts
Bestäm-försvarsberedskap.Sverigesupprätthållasyftar tilluppgifter attsom

värnplikt.fullgörtotalförsvarspliktigasikte påhandi förstamelsen somtar
repetitions-grundutbildning ellerfullgörtotalförsvarspliktigaSådana som

utförabeordrasutbildning atttillämpadei sinledfår alltsåutbildning ettsom
uppgifter kanSådanaberedskapsförband.påankommeruppgifter ettsom

in-försvarsmaktens1982:756förordningenenligtingripandenomfatta om
neutralitet,ochfredunderterritoriumSverigeskränkningarvidgripanden av

totalförsvars-anspråkimöjlighetFörsvarsmaktenHärigenom att tagesm.m.
fredstid.ibehövsberedskapupprätthålla denpliktiga för att som
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4§

Av första stycket följer det för varje befattning elleratt befattning ityp av
såväl Försvarsmakten civiladet försvaret till vilken totalförsvarspliktigasom
grundutbildas skall fastställas grundutbildningstid. Härigenom skapasen en
anknytning mellan befattningen i inskrivningsbeslutet och det antalsom anges
dagar under vilka skyldighet föreligger genomgå grundutbildning. Genomatt

denna ordning kommer rättssäkerhetsgarantierna avseende längden den tidav
enskild är tjänstgöra väsentligentvungen kopplade till in-som atten att vara

skrivningsförfarandet och möjligheterna få inskrivningsbeslutet ochatt senare
ändringar detta överprövade. Innehållet i grundutbildningen preciserasav ge

inskrivningsbeslutet och eventuellt beslutade ändringarnom dettasenare av
beslut. Att ändring i inskrivningsbeslut medförett längre grundut-en som en
bildningstid kräver den totalförsvarspliktiges medgivande framgår bestäm-av
melsen 3i kap. 9 § andra stycket.

Enligt andra stycket skall grundutbildningen regel genomföras i följd,som en
det inte för vissa befattningar finns särskilda skälom genomföra idenatt

omgångar. Det får ankomma på regeringen i verkställighetsföreskrifteratt

de befattningar för vilka uppdelningen grundutbildningenange får före-en av
komma eller överlämna detta myndighet. Möjligheten till sådanen en upp-
delning bör tillämpas restriktivt.

5§

I paragrafen har allmänt de kriterier skall vägledande förangett som vara
repetitionsutbildningsdagar.uttaget Den sammanlagda repetitionsutbild-av
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uppfattning bestämmasenligt vårtotalförsvarspliktig börför varje avningen

därfunktiondenellerförbanddetbehovet övakrigsuppgiftensåväl attsom
krigspla-totalförsvarspliktiga ärdär dedvs.skall fullgöras,krigsuppgiften

cerade.

Inkallelse

6§

Totalförsvaretsregel endaststycke framgårförstaparagrafensAv att som
värnpliktfullgöraenskildskyldigheten förfår aktualisera attpersonalverk en

totalförsvars-den ärinkallarverketcivilplikt. skerDeteller att somgenom
skall bestämmaPersonalverketinteAvsiktentjänstgöring. ärpliktig till att

Sådanaske.skalldettain eller närskall kallastotalförsvarspliktigavilka som
myndigheterdeFörsvarsmakten ochi stället görasställningstaganden skall av

totalför-vilkaverksamheter inomförciviladet försvaretinom som ansvarar
myndigheter-verkställauppgift blir endastVerketssvarspliktiga tjänstgör. att

kommerdessatillinkallelser ochsändabeställningar attatt ut segenomnas
Värnpliktsveräordningtill denna ärtill del. Skälettotalförsvarspliktiga attde

Totalförsva-ochverksamhetrutiner för dennaupparbetade atti dag harket

uppgifter, däri-Värnpliktsverketskommer övertapersonalverk, attrets som
uppgifter pådessafullgöraförutsättningar ettfå godakommer attattgenom

tillsidan. Inkallelseåträttssäkerhetsaspekterna sättseffektivt sätt utan att

förordnar.regeringenkunna ske sättkrigstjänstgöring därutöverbör som

del-personligen enligtinkallasdelges dentill utbildning skallInkallelse som

krigstjänstgöring och beredskaps-till1970:428. Inkallelsegivningslagen
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tjänstgöring kan därutöver få delges på sätt, beredskaps-annat t.ex. genom
larm eller radio och TV. Bestämmelser i dessa frågor bör in i för-genom tas
ordning.

I andra stycket stadgas till skydd för den enskilde inkallelse till utbild-att en
ning regel skall utfärdas i god tid. Erfarenheten visar också inkallel-som att

sker med kort oftavarsel leder till sådana svårigheter förser som den inkal-

lade han eller hon inte sällanatt beviljas uppskov med tjänstgöringen. En

strävan bör därför inkallelserna utfärdas i så god tidatt möjligt fö-vara som
inställelsedagen. En inkallelse till utbildning bör utfärdas cirkare måna-sex

der och i fall inte än månad förevart inställelsen. Om sådansenare en- en-
inkallelse måste återkallas, bör det inte ske än månader för instäl-tresenare
lelsedagen. Undantag härifrån får naturligtvis göras den skall tjänst-om som
göra samtycker till inställa sig med kortare varsel elleratt åter-accepterar en
kallelse kortare tid före tjänstgöringens början. Men det kan också i vissaen
situationer föreligga andra särskilda omständigheter föranledabör attsom en
kortare tid mellan inkallelsen och tjänstgöringens början kan godtas. En så-

dan omständighet kan ingårdet övningsmoment inställel-att ettvara attsom
sker med kort varsel. Vi föreslår därför huvudregelnsen inkal-att attom en

lelse till utbildning skall utfärdas i tidgod får frångås, det finns särskildaom
skäL

7§

Enligt bestämmelsen är totalförsvarspliktig skyldig inställa sig tillatten
tjänstgöring enligt inkallelsen och anmäla hindereventuellt inställasnarast att
sig till Totalförsvarets personalverk. I sak innebär regleringen i denna del en-
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värnplik-gäller förvadtillförhållandeiförändringarmindre som nutvâdast
sidanandraoch ånågotÅ anmälningsskyldighetenutvidgassidantiga. ena

Ändring-förfall.lagaanmälaunderlåtenhetenför attstraffsanktionenslopas
för5 §2 kap.ibestämmelsengjortvi hardem genommotsvarar somarna
utred-tillinställelsepersonligochmönstring annanvidsituationmotsvarande

specialmotive-ivi har angettdesammaändringen ärtillMotivenning. som

bestämmelsen.till denringen

Uppskov

§8

repeti-ochgrundutbildningenmeduppskovfrågorbehandlasparagrafenI om
beviljas medkaninteuppskovi sakensligger atttionsutbildningen. Det natur

sådanvidledighetBehovetberedskapstjänstgöring.ochkrigstjänstgöring av
föreskrifter.särskildaenligttjänstledighettillgodosestjänstgöring får genom

totalförsvarspliktig,vidare närframgår8 §10i kap.bestämmelsenAv en
tjänstgö-tillsiginställainte kunnatomständighetervissagrundpå avsom

utebli.skäl förgiltigtring, har att

15 förord-§enligtanstånd,22 § TjKi sakBestämmelsen sommotsvarar om
ocksåcivilförsvaretinomövningochgrundutbildning1977:577ningen om

Vi föreslårcivilförsvarsorganisationen. attinskriven iför den ärgäller som
Ändringarna bestämmel-iuppskov.med begreppetanstånd ersättsbegreppet

språkligenbartövrigt art.ipunkten ärförstai första stycket avsen

närmastbestämmelsetagit invipunkten harandrastycket somförstaI en
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bestämmelsen i 4 § andramotsvarar stycket värnpliktslagen befrielse förom
viss tid på grund tillfälligt nedsatt prestationsförmåga. Uppskov enligtav
denna punkt liksom enligt första punkten förutsätter inkallelse utfär-haratt
dats. Om den tillfälliga nedsättningen prestationsförmågan visar sig redanav
vid mönstringen, bör detta leda till inkallelsen uppskjuts till tidpunktatt en
då hindret för tjänstgöring har fallit bort. Det vidareär förutsättning fören
uppskov den totalförsvarspliktigeatt ansöker uppskov. Om någon ansö-om

intekan görs, denär har kallats in skyldig inställa sig enligt kallel-attsom
detta möjligt.är För totalförsvarspliktig inställt sighar tillsen, om en som

utbildning i motsvarande situation bestämmelsen 12avgör i § 2 frågan om
utbildningen skall fortsätta eller avbrytas.

Sedan uppskov har beslutats bör fråganett den fortsatta tjänstgöringenom
bedömas på inom inte alltför lång tid. Enligt bestämmelsennytt i andraen
stycket får uppskov därför inte beslutas för längre tidett iän år sänderett
räknat från inställelsedagen. När tiddenna har gått ankommer det på To-ut
talförsvarets personalverk på ställning till den framtida tjänstgö-att nytt ta

ringsskyldigheten.

Eftersom totalförsvarspliktig regel skall inkallas till grundutbildningen som
längreär 60än dagar före utgången det kalenderår han fyller 24som närav

år, skall uppskov med sådan utbildning normalt inte beviljas för tiden där-

efter.
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9-§

i det ettvapenbmk systemetärmedförenadinte ärTjänstgöring nyasom
totalförsvarsplik-innebärtjänstgöring. Det atttillalternativ ennormalt annan

allvarligsådanharhantill kännamönstringen attvidredan entig gersom
oförenligärbrukrörande motövertygelsepersonlig somannanvapenav
befattninginskrivasskallinte motregeltjänstgöring envissmed somen

anslut-inärmarehar kommenteratsDettatjänstgöring.sådanförutsättersom
22 §§.163vapenfri i kap.rättenbestämmelsernaning till att varaom -

totalförsvars-förgällerparagraf reglerar vadi dennaBestämmelsen ensom
inkallatsharhonellervapenfri sedan hanansökerpliktig att varaomsom

l ochstycket13 § förstarepetitionsutbildning. Igrundutbildning ellertill
ansökningenfalletför det attbestämmelsemotsvarandefinnsstycketandra

påbörjats.tjänstgöringen harsedangörs

beviljashuvudregeltotalförsvarspliktigskallstycketförstaEnligt somen
innaninkallelsen ut-efterhonellerhanutbildningen,med menuppskov om

förförutsättningEnvapenfri.ansökerpåbörjatsharbildningen att varaom
förenad medärinkallelsentjänstgöringdensjälvfallet avserdetta är att som

ansökningentill dessför tidenbeviljasskall omUppskovetbruk av vapen.
rätt attansökanslutligt. En att varavapenfri har prövats va-omrätt att vara

ansökaninnefattatid skalldennaunder om upp-penfri görs enansessom

skov.

skälSådanadetta.skäl talarsärskildabeviljas, motskall inteUppskov om
beredskapstjänst-krigstjänstgöring ochtillinkallelsevidregelföreligger som

sökandenskälsådantutbildning kan attförVid inkallelse ettgöring. vara
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tidigare har gjort ansökan rätt vapenfri. Utbildningen skallatt dåen om vara
regel påbörjas enligt kallelsen och genomföras med den inskränkningsom

följer andra stycket. Det gäller den tidigaresom ansökningenav oavsett om
avslogs eller inte ledde fram till något beslut, för den återkallades.t.ex. att
Även i vissa andra situationer kan särskilda skäl föranleda utbildningenatt
skall påbörjas oaktat ansökan gjortsatt rätt vapenfri. En sådanatten om vara
situation kan föreligga, det frågaär ansökan inte allvarligtärom om en som
menad, därför den gjordärt.ex. enbart för fåatt uppskov.att

I andra stycket finns bestämmelse sikte falletpå det dentaren attsom som
ansöker rätt vapenfri skall påbörja sinatt tjänstgöring eftersomom vara upp-
skov enligt första intestycket har beviljats. Enligt bestämmelsen, över-som
ensstämmer med vad i dag gäller för värnpliktiga i motsvarande situa-som
tion, får den har gjort ansökan inte iövas bruk eller beordrassom av vapen

bära eller ammunition.att Att han eller hon inte får tillgodoräkna sigvapen

tid med sådan tjänstgöring fullgjord utbildning framgår 18som av

10§

I paragrafen behandlas frågan får besluta uppskov. Enligtom vem som om
25 § TjK görs i dag ansökan anstånd hos truppregistreringsmyndighet-en om

Vi föreslår uppskovsfrågorna skallatt avgöras Totalförsvaretsen. av perso-
nalverk möjlighet för verket delegerautan beslutanderätten till någonatt an-

myndighet. En begäran uppskov 8enligt § skall liksomnan i dag görasom
skriftligt de skäl åberopas ochsamt åtföljd de skriftliga in-ange som vara av

och andra handlingartyg åberopas. Bestämmelser detta har vi tagitsom om
i förordningen.
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§11

TjK,20 §ianståndbestämmelsenparagraf,denna omEnligt motsvararsom
hasärskilt beslutuppdragvissafullgör utantotalförsvarspliktigskall somen

fullgörs.uppdragetvilkenundertiddentillbegränsatärUppskovetuppskov.

underkastaduppdragsådantinnehaft sammaharDärefter den ettär som
Total-Avsikten ärtotalförsvarspliktiga. attandratjänstgöringsskyldighet som
sådanafullgörvilkauppgiftfåskallpersonalverk sompersonerförsvarets om
såcivilpliktvärnplikt ochtillinkallasintedessaochuppdrag att personer

uppdragetlänge varar.

vbrottA

12§

befrielsevärnpliktslagenibestämmelsernanuvarandeenligt de omLiksom
möjligtdeti TjK börhemförlovning attochanståndtid ochviss varaför om
förutsätt-vissaunderrepetitionsutbildningenochgrundutbildningenavbryta

samlas i lagen.dettaregleringenhelaföreslårViningar. att om

tillämplig påintecivilplikt. Den ärvärnpliktsåvälförParagrafen gäller som

beredskapstjänstgöring.krigstjänstgöring eller

Utbild-tjänsten.frånfrånvarogrundpåbehandlas avbrottpunktenförstaI av
frånfrånvarandevarittotalförsvarspliktig haravbrytas,skallningen enom
Skäletnås.inte kommerutbildningsmålet atttidså långundertjänsten atten

elleri tjänstenåsamkatsskadaellersjukdomkan un-frånvarontill somvara
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fritid.der Bestämmelsen omfattar emellertid också olovlig frånvaro to-av en
talförsvarspliktig inte inställer sig till tjänstgöring eller avviker frånsom som
denna.

Enligt andra punkten skall utbildningen avbrytas, totalförsvarspliktigom en
insjuknar eller skadar sig under utbildningen och sjukdomen eller skadan kan

komma leda tillantas så lång frånvaroatt utbildningsmålet inte kom-en att

nås.attmer

I till vad i dag gällermotsats för värnpliktiga vigör alltså inte någonsom
skillnad mellan sjukdom och skada kan orsakad tjänstenantassom vara av

sjukdom och skada intesamt har sådant samband. Enligt deettsom nuvaran-
de bestämmelserna har värnpliktig ådrar sig sjukdom eller skadaen isom en
tjänsten rätt fullgöra återstoden tjänstgöringenatt och får alltså inteav utan

medgivande hemförlovas.eget Han kommer därigenom så länge tjänstgöring-

pågår i åtnjutande de förmåner gäller under dennaen och får ocksåav som
tillgodoräkna sig tiden fullgjord tjänstgöring. Vi dennasom ordningattanser

förlegad,är eftersom den låter tjänstgöringen pågå det står klarttrots att att
utbildningen inte kommer kunna slutföras. Vi föreslåratt därför utbild-att
ningen skall avbrytas även sjukdomen eller skadan kan ha orsakatsom antas

Äveni tjänsten. förrätten totalförsvarspliktig tillgodoräkna sig tjänst-en att
göringstid och vid tillfälleatt fullgöraett utbildningen reglerarsenare vi
lika sjukdomen eller skadanoavsett kan orsakadom tjänstenantas vara av

inte.eller Bestämmelser tillgodoräknande tjänstgöringstid finns i 17om av

I lagtexten har vi inte närmare preciserat längden den tid frånvaronav som
skall ha eller kommavarat för föranledaantas att avbrott i tjänstgö-attvara
ringen. förordningenI totalförsvarsplikt föreslår såvitt gäller grundut-om
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beräknasöverstiger ellerfrånvarotid60 dagaränbildning att somenmerom
frå-Iavbrott.medföraskallinkallelsetidentotaladentiondelöverstiga aven

vi däremotrepetitionsutbildningochgrundutbildningar anserkortareomga
enskilda falletfår i detDettidsgräns.någongenerellt sättainte gårdet attatt

förlo-utbildningsmålet gårgodtaskanfrånvaro utan attlånghuravgöras som

rat.

13§

falli andra äncivilpliktochvärnpliktiavbrottreglerar som avsesParagrafen

12i

tjänstgöringtotalförsvarspliktigsi dagskall liksompunktenförstaEnligt en
vapenfri,rättansökerhonhan eller attavbrytas närhuvudregel varaomsom

särskilda skäldet finnsOmförenad med brukutbildningen är vapen.avom
utbildningenansökningen, skalloaktatskall fortsättatjänstgöringenför att

ivi berörtskäl harsärskildasådanakanVademellertid fortsätta. varasom
föreliggertjänstgöringenavbrytaskäl inteSärskilda9tillanslutning att

total-beredskapstjänstgöring. Enkrigstjänstgöring ochvidnormaltdärutöver

ansöker rätttjänstgöringunder sådan attförstförsvarspliktig varaomsom
tjänstgöring.sinmedavbrottmedgesinteregeldärförvapenfri skall som

totalförsvars-vidare avbrytasutbildningenskallpunktenandraEnligt om en
under tjänstgö-skyldighetersinafullgöraunderlåterellerpliktig vägrar att

viharförordningenIordning. ta-med dagensöverensstämmerDettaringen.
situatio-handla iskallmyndigheternahurreglerarbestämmelsernagit in som

ellerOm sådan vägrantjänstgöra.totalförsvarspliktig vägrar attnär enenner
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underlåtelse inträffar under krigstjänstgöring eller beredskapstjänstgöring

skall anmälan till åtal och lagföring för lydnadsbrott ske före avbrottet.

I andra stycket finns hänvisning till bestämmelsen i 9 § andra förstycketen

det fallet den ansökeratt vapenfri skall fortsättaatt sinsom om vara
tjänstgöring.

l4§

Avbrott skall också igöras totalförsvarspliktigs grundutbildning elleren re-
petitionsutbildning, han eller hon har sådana skäl för detta iom som anges
8 § första stycket 1 och ansöker utbildningen skall avbrytas.att Dettaom

vad gäller i dagmotsvarar enligt bestämmelserna anstånd, vilkasom ärom
tillämpliga även på tjänstgöring har påbörjats.som

15§

omÄrenden avbrott i utbildningen skall avgöras Totalförsvarets personal-av
verk eller myndighet Totalförsvarets personalverk bestämmer. Para-en som
grafen öppnar möjlighet för Personalverket överlåta beslutanderätten iatt

dessa frågor till olika myndigheter inom civiladet försvaret där totalförsvars-
Ärendenpliktiga tjänstgör. i 14 § bör dock alltid handläggassom avses av

Totalförsvarets personalverk.



174

16 §

med materielpersonal ochomfattningi iGrundutbildningen sker dag stor av
Omkrigsansträngningar.totalförsvaretsanspråk ii krig behöver itassom

nödvändigt avbrytadärför blihöjs, detförsvarsberedskap kanSveriges att

ellervärnplikttotalförsvarspliktiga fullgörutbildningenden pågående somav
avbrytamöjlighetregeringenföreslårcivilplikt. På grund därav attatt ges

utbildningsorganisationensför totalförsvarspliktigagrundutbildningen re-om
Motsvarande behovSveriges försvarsberedskap.för höjabehövs attsurser

repetitionsutbildningen.finns inte det gällernär

tjänstgöringstidTillgodoräknande av

17§

tjänst-fråga tillgodoräknandeförsta stycket regleras vad gäller iI avomsom
avbrutits.totalförsvarspliktigs grundutbildning hargöringstid, om en

värnpliktiga total-i för böröverensstämmelse med vad dag gällerI ensom
tillgodoräkna sig nå-grundutbildning inteförsvarspliktig såsom fullgjord

eller hon hargrundutbildningen avbryts innan hantjänstgöringstid,gon om
Enligt degrundutbildningstiden.tjänstgjort viss minsta del hela nuva-en av
tiondel inkal-skall tjänstgöringen ha uppgått tillrande bestämmelserna en av

totalförsvarsplikti-39 § grundutbildningstiden förlelsetiden TjK. Eftersom

220 ochfullgöra värnplikt enligt förslag minst dagarskall vårt ärga som
tjänstgöra615 tid totalförsvarspliktig måstehögst dagar skulle den som en
22 61ochsig tjänstgöring vid avbrott variera mellanför få tillgodoräknaatt
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dagar. Enligt uppfattning den första tiden förvår kort, särskiltär som en
totalförsvarspliktig enligt vad vi föreslår i andra stycket inte skyldigär att

fullgöra ytterligare grundutbildningnågon denna avbryts på grundom av
Åsjukdom eller skada sedan har andra sidangränsen den längreärpasserats.

tiden Vi föreslår därföronödigt lång. regeln i stället innehåller minstaatt en

tid uttryckt i visst antal tjänstgöringsdagar. Därigenom inomett garanteras

värnpliktssystemet endast de har genomgått den allmänmilitära delenatt som
grundutbildningen får tillgodoräkna sig tjänstgöringstid. Denna del ut-av av

bildningen 40uppgår till cirka dagar. Vi föreslår alltså endast denatt som
fullgjort 40har minst tjänstgöringsdagar fåskall tillgodoräkna sig tiden före

avbrottet fullgjord grundutbildning. Bestämmelsen tillämplig vidär såvälsom

värnplikt civilplikt.som

Om uppskovet eller avbrottet sker sedan totalförsvarspliktig fullgjortharen
40 tjänstgöringsdagar, får han eller hon tillgodoräkna sig föredagarna av-
brottet med undantag, nämligen tjänstgöringde dagar då inte fullgjorts påett

frånvaro.grund I andra gårds regleras falletdetmeningarna att to-av en-
talförsvarspliktigs grundutbildning sedan 40 tjänstgöringsdagaravbryts har

fullgjorts och det frånvaroenda skälet till avbrottet sjukdomär på grund av
skada.eller Det därvid betydelse sjukdomenär eller skadan harutan om

åsamkats i tjänsten eller fritiden. fallpå I dessa den avbrutitär harsom
grundutbildningen enligt vårt förslag inte skyldig fullgöra ytterli-någonatt

sådan utbildning. Om han eller hon någon anledning vill fullgöra yt-gare av
grundutbildning ñnnsterligare emellertid få bli inkalladrätt på Iatt nytt.en

personalverkTotalförsvaretssådant fall får med tillhänsyn omständigheterna

i det enskilda fallet bestämma i vilken utsträckning tidigare tjänstgöring-den

Omtillgodoräknas. anledningen till frånvaron tillskall helt eller någon delen

sjukdom ellerär skada, kvarstår skyldigheten fullgöraän åter-atten annan
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stoden tjänstgöringstiden. Det alltså endastär skälet till avbrottet ute-av om

slutande hänföra till inkallades sjukdomär den eller skada grundut-att som

bildningen skall helt fullgjord.anses

Enligt andra stycket får totalförsvarspliktig inte tillgodoräkna sig någonen

utbildning avbryts grundutbildningän har fullgjorts underannan som som

minst 40 tjänstgöringsdagar.

18§

Enligt paragrafen får totalförsvarspliktig inte tillgodoräkna sig tjänstgöringen

fullgjorts 9enligt § andra 13stycket eller § andra stycket. Det överens-som

stämmer med vad gäller i dag.som

Bemyndiganden

l9§

Paragrafen innehåller bemyndigande för regeringen och, efter bemyndi-ett

gande regeringen, myndighet överlämna enskildaåt rättssub-attav en annan

jekt meddela ibeslut enskilda ärenden ledighetrör och förmåneratt försom
totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt. Eftersom sådana beslut innefattarsom

myndighetsutövning enskilda skall bemyndigandet ske med lag.stödmot av
Handläggningen ärendena bör ske med tillämpning de reglerav av om
offentlighet gäller hos myndigheter och besluten bör kunna överklagas.som
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Annan myndighetsutövning kan bli aktuell hos enskilda tillämpningenärsom

bestämmelserna disciplinansvaret dempå fullgör civilplikt hosav om som
enskilda rättssubjekt. förslagetI till lagstiftning disciplinansvaret inomom
totalförsvaret har vi reglerat dessa frågor.

6 kap. Den allmänna tjänsteplikten

1§

I paragrafen behandlas de grundläggande förutsättningarna för totalför-att en
svarspliktig skall skyldig fullgöra allmän tjänsteplikt.attvara

En totalförsvarspliktig är skyldig fullgöra allmän tjänsteplikt endastatt om
höjd, dvs. skärpt eller högsta, beredskap enligt lagen höjd beredskap rå-om
der i den del totalförsvaret där tjänstgöringen skall fullgöras. Fråganav om

sådannär beredskap råder har behandlat i anslutning till 4 kap. 7 Vårt

förslag innebär utvidgning tillämpningsområdet jämfört med vaden av som
gäller i dag. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan förordnande allmänom
tjänsteplikt och tjänsteförlängning komma i fråga endast i krig vidoch krigs-

fara. Enligt vâr mening bör det emellertid också möjligt föreskrivaattvara

allmän tjänsteplikt, det råder förhållandenutomordentliga i Sverigeom om

på grund krigdet utanför Sverigesär eller Sverigegränser haratt attav av
varit i krig eller krigsfara.

Den skyldighetennuvarande för anställd hos inte tillståndstaten att utanen

lämna sin anställning ocksåär begränsad till igälla endast krig och vidatt

krigsfara. Enligt vår mening bör det inte ha någon betydelse för möjligheten
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ellertjänsteplikt hanmed allmäntotalförsvarspliktigi anspråk omatt ta en
möjligtalltsåDet böreller hos någonanställd hoshon är staten varaannan.

totalförsvarspliktiga äri anspråktjänsteplikt ävenmed allmän ta an-somatt

Sverige påförhållanden iutomordentligadet råderställda hos staten, om
varitSverige harellerutanför Sveriges gränserdet kriggrund är attatt avav

krigsfara.i krig eller

lagstift-enligt nuvarandeliksom denhöjd beredskap krävsråderUtöver att

all-skall fullgöratotalförsvarspliktigaregeringen har förordnatningen attatt

Sverigetill viss delbegränsattjänsteplikt. Förordnandet kanmän avenvara

förordnandeförFörutsättningensärskild verksamhet.eller till någon ett en-

nödvändigtjänstepliktallmän ärparagrafen regeringen finnerligt är attatt

skallför kunnasärskild vikt totalförsvaretverksamhetför äratt upp-avsom

rätthållas.

2§

tjänsteplikten.i den allmännastycket innefattasI första vadanges som

tjänsteplikt fullgöraspunkten liksom i dag allmänEnligt första kan attgenom

ligger han elleri sin anställning. I dettatotalförsvarspliktig kvarstår atten
meningEnligt vårenligt anställningsavtalet.skyldig utföra arbetehon är att

olika slaginnehar uppdragfysiskabör därutöver attutanavpersoner som

tjänsteplikten så längeunderkastade den allmännaanställda upp-varavara
olika slagförtroendeuppdragfullgörs. Vi då såväldraget upp-somavavser

innebärfullgöra affårsuppdragSkyldighetendrag i affársförhållanden. att ett

tjänstepliktbeslut allmänslutföras i enlighet med avtalet. Ettdet skallatt om
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kan ända till dess anställningen eftermeddelas eventuellt uppsägnings-en-
tid har upphört. Bestämmelsen avsedd täcka in det förbud iär ävenatt som-
dag gäller för arbetstagare hos lämna sin anställning sär-staten att utanen

dettaskilt tillstånd. föreslagnaGenom den bestämmelsen kommer därför i

hänseende regler för statligtgälla anställda för andra arbetsta-attsamma som

förhållande till den 5 2I nuvarande bestämmelsen i kap. § lagengare. om

offentlig anställning medför Sverigedetta kommer i krig, skyldighet-att, om

för statligt anställd kvarstå i sin anställning blir beroende i vadatten en av

regeringen enligt 1 §mån har förordnat totalförsvarspliktiga skall fullgöraatt

allmän tjänsteplikt.

Därutöver föreslår i andra punkten den har åtagit sig tjänstgöraatt attsom

under höjd beredskap skall skyldig detta med allmän tjänste-göraattvara

plikt. tjänstgöringenAtt sker med allmän tjänsteplikt innebär denatt som

omfattas tjänstgöringsskyldigheten kan straffas inom för bestäm-av ramen

10 3melsen i kap. skyldigheterna enligt avtalet inte fullgörs. För denom

har förbundit sig i krig tjänstgöra hos Försvarsmakten därigenomochattsom

krigsmanblir innebär detta inte förändring i förhållande tillnågon vad som

gäller i dag. Den har ingått sådant avtal redan enligtär dagens reglerettsom

underkastad straffansvar för olovlig och lydnadsbrottutevarosamma m.m.

bl.a. värnpliktiga. Bestämmelsen får därför självständig betydelsesom en

för denendast har tjänstgöringavtalat sådan inte medför statussom om som

krigsman i vidkrig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden.som

Enligt punkten tjänsteplikt fullgörastredje kan allmän denäven attgenom

totalförsvarspliktig utför arbete anvisas honom eller henneärsom som av en

regeringen bestämmer. Bestämmelsen 9 §myndighet allmän-motsvararsom

förordningentjänstepliktslagen. I föreslår liksom enligt denattna nuva-
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myndighetansvarigArbetsmarknadsstyrelsen, ärrande bestämmelsen som

anvisaförsvaret, får behörighetarbetskraft inom civilafunktionen detför att

Möjlighet finnaspunkt. skalltotalförsvarspliktiga enligt dennaarbeten att

Som framgår be-till länsarbetsnämnderna.denna behörighetdelegera av

tjänsteplikt arbetsupp-3 2 får inte heller vid allmäni 1 kap. §stämmelsen

hälsotillståndet medgerkroppskrafterna ochkrävande vadgiften änvara mer
totalför-uppgiften. Det vilar på såväl denför skall utföraden tar utsomsom

förmanenligt den ellersvarspliktiga till uppgifter denna punkt annansom

tillarbetsuppgiftchef beordrar utföranågonnärmast attatt att seensom
omfattasfår utkrävas deninte vad sålundadenna går utöver som avavsom

kravtjänsteplikt enligt denna punkt ställer ingatotalförsvarsplikten. Allmän

ak-kommer därför bliutbildning träning för arbetsuppgiften. Denpå eller att

för enklare uppgifter.främst gäller uppbåda arbetskrafttuell detnär att

enligt förstaEnligt får fullgörs efter beslutandra stycket arbete ettsom

3 Tjänstgöringstycket inte förenat med bruk mot somav vapen annan.vara

innefattar vapenbruk bör endast fullgöras den har genomgåttsådant somav

utbildning för handhanödvändig att vapen.

3§

2tjänsteplikt enligt § förstaEnligt sikte på allmänbestämmelsen, tarsom

regeringen myndighetianspråktagandet ellerstycket förutsätter att somen

vilka arbetsgivare och uppdragstagareregeringen har bestämt avgränsar hos

vilka och uppdragstagaretjänsteplikten skall fullgöras arbetstagaresamt som

vid visshela arbetsstyrkanbeslutet. Beslutet kanberörs t.ex. ar-enavseav

preci-i fall intearbetsgivare. såeller viss Det behöverbetsplats hos varaen
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till vissa Om de skall i anspråk med allmänserat taspersoner. personer som
tiänsteplikt inte kan avgränsas på något sådant varjemåste enskildsätt person

omfattas beslutet eller individualiseras.på sättannatsom av namnges

förordningenI föreslår vi Arbetsmarknadsstyrelsen skall behörigatt attvara
meddela de beslut i denna paragraf det gäller andra arbetsgi-närsom avses

och uppdragsgivare än Arbetsmarknadsstyrelsen får delegerastaten.vare

denna behörighet till länsarbetsnämnderna. För den är anställd hos ellersom
utför arbete åt statlig myndighet föreslår vi den myndighetenatt mot-en ges
svarande behörighet.

Vi föreslår inte någon bestämmelse reglerar konkurrensen mellan åsom ena
sidan allmän tjänsteplikt och å andra sidan värnplikt och civilplikt. Frågor

sådan konkurrens skall avgjorda krigsplaceringsförfarandet.om vara genom
En anställd kan krigsplacerad för fullgöra värnplikt eller civilplikt.attvara

underFöretag och myndigheter skall bedriva verksamhet höjd beredskapsom
skall planläggning tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen i förstagenom

hand till personalbehovet fyllaskan med anställda inte ian-ärattse som
språktagna för krigsuppgifter.andra Om företagets eller myndighetens perso-
nalbehov inte kan tillgodoses på detta fårsätt personal i anspråk medtas

allmän tjänsteplikt enligt 2 § första stycket

4§

En totalförsvarspliktig fåskall del beslut fullgöra allmän tjänste-ett attav
plikt. förSättet hur detta skall gå till variera.kan Det kan ske muntligen el-

ler skriftligt avfattat beslut överlämnas till ellerhonom henne.att ettgenom
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nå-arbetsplats eller påanslagexempelvis påskekan ocksåDet ett engenom

lämpligt sätt.got annat

tjänste-med allmäni anspråktotalförsvarspliktig skall kunnaFör tasatt en
varige-beslutfått dethon har delhan ellerplikt det förutsättningär att aven

totalförsvars-frågansista handI avgörsianspråktagandet skett. enomnom
för brotti måldomstolfått del beslutetpliktig har ett ansvaromenav av

totalförsvarsplikten.mot

21 § förvaltningsla-bestämmelsen ii denna paragrafBestämmelsen ersätter

totalförsvars-dettaunderrättelse beslut. Innebörden är att enavavgen om

beslutet.skriftlig underrättelsepliktig inte har fårätt att omen

5§

tjänstepliktslagen,20 §Paragrafen, i den nuvarande allmännamotsvararsom

uppgiftsskyldighet i frå-för arbetsgivare m.fl.innehåller bestämmelse omen

tjänsteplikten be-betydelse för tillämpningen den allmännaharsom avgor

däremot inteförslag innehållerträffande anställda och uppdragstagare. Vårt

förskyldighetenmotsvarighet till den nuvarandenågon bestämmelse med att

Uppgiftsskyldighetensyfte personligen inställa sig hos myndighet.sådant en

10 7enligt bestämmelsen i kap.får sanktioneras vitesföreläggandegenom

6§

itjänsteplikt detenligt bestämmelserna allmän börLiksom de nuvarande om
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särskilda fall möjligt medge undantag från skyldigheten fullgöraatt attvara

allmän tjänsteplikt. förordningenI föreslår vi sådana undantag skall få be-att

slutas myndigheter behöriga enligt 3 §är beslutaattav samma som om var

allmän tjänsteplikt fullgöras.skall

7 kap. Allmänna skyldigheter

§1

totalförsvars-I denna paragraf vissa skyldigheter alltid gäller föranges som

pliktiga och således inte har något samband fullgörandemed tjänst-som av
göring. Bestämmelserna 34 35och §§närmast värnpliktslagen ochmotsvarar

79 3§ andra stycket civilförsvarslagen. Vi föreslår skyldigheternaattmom.

inte längre skall straffsanktionerade.vara

Första punkten syftar till Totalförsvarets personalverk skall kunna nåatt to-

talförsvarspliktiga med postförsändelser inom rimlig tid. Av bestämmelsen

följer den totalförsvarspliktigär skall underrätta Personalverketatt närsom

ellerhan hon byter bostadsort. Detta sker i allmänhet någon särskild åt-utan

gärd, begäran görs hos få postförsändelser definitivt efter-posten attom en

sända till den adressen. Genom anmäla sin adress hos fåratt postennya nya
i allmänhetockså kraven enligt denna punkt ha blivit uppfyllda. När det gäl-

ler tillfällig bortovaro från den ordinarie bostaden får kraven på totalför-en
intesvarspliktig ställas alltför högt. Han eller hon bör sålunda inte skyl-vara

dig eftersändningordna sin under normalatt post semesterresaav en om

några Detta framgårveckor. försändelserna skall kunna nå honom ellerattav

rimlighenne tidinom och bestämmelserna kallelser och inkallelserattom
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i tid.skall sändas godut

Bestämmelsen i andra punkten i iöverensstämmer drag med vadstora som

dag gäller för värnpliktiga och civilförsvarspliktiga. Tillämpningsområdet är

dock delvis Vi föreslår totalförsvarspliktig begäran skallpåett annat. att en

skyldig bekräfta mottagandet vissa handlingar från myndigheterattvara av
inom totalförsvaret och han eller hon också skall skyldig delatt taattvara av
handlingarnas innehåll. Skyldigheten gäller bara för kallelser till utredning,

inkallelser till tjänstgöring beslut krigsplacering.och Bestämmelsen ärom

tillämplig på dessa handlingar hur de har överbringats. Bekräftelsenoavsett

handlingen har mottagits skall ske på det myndighetensätt begär,att som
undertecknat mottagningskvitto återsänds ellert.ex. att ett postgenom per

via telefax eller mottagandet bekräftas vid Omtelefonsamtal.att ettgenom

totalförsvarspliktig underlåter kvittera försändelse kan myndig-att uten en
heten tillgripa delgivning enligt bestämmelserna i delgivningslagen.

Enligt tredje punkten har totalförsvarspliktig skyldighet välatt ta emot,en

förvara efteroch uppmaning återlämna handlingar och utrustning rörsom
tjänstgöringen tjänstgöringsskyldighetäven när inte föreligger. Det kan röra .
sig handlingar har betydelse bevis för någon särskild kompetensom som som
eller behörighet föra fordon. ID-bricka och tjänstgöringskort hört.ex. att ett

också hit. Den totalförsvarspliktig vidareär är skyldig att ta emot ut-som
rustning. Det kan fråga materiel någon redan inledan-under ettvara om som
de skede mobilisering behöver ha tillgång till. Vapen och ammunitionav en

kan ingå i utrustning. Omsådan totalförsvarspliktig åsidosätter sina skyl-en
digheter vårda och återlämna anförtroddaden egendomen torde ellerhanatt

hon i de flesta fall siggöra skyldig till trolöshetsbrott enligt brottsbalken. I

10 kap. 7 § föreslår också totalförsvarspliktig vid före-vite kanatt en
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läggas fullgöra sina skyldigheter enligtatt denna punkt.

8 kap. Förmåner

1-2§§

Bestämmelserna 17 och 33 §§ värnpliktslagen, 12motsvarar § 5 civil-mom.
försvarslagen och regleringen i förordningen FFS 1986:37 förmåner tillom
frivillig personal m.fl. ersättning till frivillig personal under beredskaps-om
tillstånd ioch krig. Den fastlägger tillrätt ersättning föreligger ochatt anger
de olika ersättningsslagen.

I föreslårsak vi två ändringar i förhållande till vad gäller i dag. Vi före-som
tillslår början totalförsvarspliktig inställer sigatt till mönstring el-en en som

ler utredning inte skall ha tillrätt någon dagersättning respektive dag-annan
penning. Skälet till detta är de belopp i dag utbetalas föratt sådan in-som
ställelse är så obetydliga de inte står i någon rimlig proportionatt till de ad-
ministrativa kostnader förbundnaär med hanteringen i samband medsom ut-
betalningen. Av skäl den särskilda ersättningen iatt dagsamma anser som
skall utgå för tjänstgöring i vissa befattningar slopas under tjänstgöringannan

beredskapstjänstgöringän och krigstjänstgöring.

Vi har regleratinte den tillrätt ersättning totalförsvarspliktig har närsom en
allmän tjänsteplikt fullgörs i anställning eller uppdrag. Avsikten äretten att
anställningen eller uppdraget i sådana fall skall löpa vidare med den enda

skillnaden den utför arbetet under allmän tjänstepliktatt vid straffansvarsom

är förhindrad lämna anställningen eller uppdraget. Omatt särskilda villkor
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anställning eller enligtför det fall arbetet iskulle ha avtalats ettatt upp-en
villko-sålunda avtaladetjänsteplikt, skall defullgöras med allmändrag skall

naturligtvis gälla.ren

förlönenämndinnehåller inte motsvarighet till denVårt förslag heller någon

skall be-enligt tjänstepliktslagentjänsteplikt den nuvarande allmännasom
sedanför villkor inte har avtalats,villkoren arbete någrastämma när ettt.ex.

iersättningen för arbetet uppståkollektivavtal har löpt Skulle tvist ettut. om
fall, den i domstol.sådant bör stället lösas av

3§

total-Paragrafen reglerar till förmåner andra arbetsvillkor förrätten och en

försvarspliktig fullgör enligt 6 2 §allmän tjänsteplikt kap.som

första stycket framgårAv totalförsvarspliktig fullgör sådan tjänst-att en som
göring har till de villkor gäller för lik-rätt på arbetsmarknadensom annars

nande arbete, överenskommelse inte har träffats någon ersätt-om om annan
ning.

Om villkoren inte kan bestämmas enligt första tjänstgjortstycket har den som

enligt andra stycket samtli-till ersättning enligt vad med tillrätt hänsynsom
omständigheter skäligt. Vidär denna bedömning har naturligtvis arbetetsga
och omfattning liksom hur det utförts betydelse.art
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4 §

Paragrafen innehåller 19motsvarighet till § första istycket den allmännaen

tjänstepliktslagen. Enligt bestämmelsen för fordringar på lönstatensvarar

och ersättning totalförsvarspliktig till följdhar fullgjordannan som en av

allmän tjänsteplikt. tillRätten ersättning preskriberas, ansökanom en om er-
sättning inte inom månader frångörs dagen fordringennär förföll betal-tre

ning. Skälet till behålla bestämmelsen är bör denatt att staten garantera en-
skildes förmåner när han eller hon i anspråk med stöd pliktlag.tas av en

5§

Enligt bestämmelsen denär i anspråk med allmän tjänsteplikt påtassom en
denän där han eller hon bosatt berättigad tillär ersättningort antingenannan

för sina resekostnader i samband med fullgörandet tjänstgöringen eller förav
de ökade kostnader flyttning till tjänstgöringsorten föranleder. Be-som en

stämmelsen 19 § andra och tredje styckena i den allmänna tjänste-motsvarar

pliktslagen.

9 Skyddkap. för anställning m.m.

1§

Bestämmelsen förstai stycket 1 § första stycket 1939:727lagenmotsvarar

förbud uppsägning eller avskedande arbetstagare med anledningmotom av

värnpliktstjänstgöring Bestämmelsen innebär ingen får avskedasattav m.m.
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eller från tillanställning följd han eller fullgörsägas honattupp en av en

skyldighet enligt lagen totalförsvarsplikt. alltså tillämp-Bestämmelsen ärom

lig vid mönstring, personlig inställelse vid utredning vid allochen annan

tjänstgöring enligt förutsättninglagen. En för totalförsvarspliktig skallatt en
få tillgodoräkna sig anställningsskyddet den skyldighet har ålagtsär att som

stödmed lagen också fullgörs.av

Bestämmelsen i andra stycket 21 § första stycket civilförsvarsla-motsvarar

Den skydda totalförsvarspliktiga från anspråk skadeståndpåattgen. avser

och andra ersättningar till följd arbetsbeting utförts,avtalade inte harattav

anledningen till detta skyldighetär enligt lagen totalförsvars-attom en om
plikt har fullgjorts.

2§

Paragrafen innehåller hänvisning till 1982:80bestämmelse i lagenen en om
anställningsskydd möjliggör tidsbegränsad anställning i avvaktan på attsom

värnplikt eller civilplikt påbörjas. Enligt 5 § 4 i den lagen får avtalett om
tidsbegränsad anställning träffas, avtalet för tidengäller till dess arbets-om

skall börja värnplikt eller civilplikt, skall pågåtagaren än tresom mer

månader.

3§

Bestämmelsen 2 § andra 1939stycket i medförårs lag. Denmotsvarar en
skyldighet för den anställde innan tjänstgöringen påbörjas förfråganpåatt av
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arbetsgivaren han eller hon vill återinträda i anställningen efteruppge om

avslutad tjänstgöring.

4-8§§

Paragraferna har med endast redaktionella och språkliga ändringar överförts

3från 7 §§ i 1939 lag.års-

9§

Paragrafen 2 1939§ i års lag.motsvarar a

10 kap. Straff m.m.

Strajf

1§

Bestämmelsen 36 § värnpliktslagen 79och § 2 förstamotsvarar styck-mom.
civilförsvarslagen. I sak har endast den ändringen gjortset underlåten-att en

het anmäla laga förfall för från förrättning inte längreatt ärutevaro en
straffsanktionerad. Skälet till denna ändring har i specialmotiveringenangetts

till 2 5kap.
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2§

3 första79 §och38 värnpliktslagen§Bestämmelsen motsvaras mom.av
under-ändringeninnebär denBestämmelsencivilförsvarslagen.stycket att en

straff-inte längre ärfrån värnpliktförlaga förfalllåtenhet anmäla utevaroatt

tillspecialmotiveringeniviSkälet till ändringen harsanktionerad. angett

detutvidgninginnebär vidare2 5 Bestämmelsen5 7 § och kap.kap. aven

ringa oaktsamhet äri detcivilplikt ävenområdet det gällerstraffbara när att

till denmed hänsynutvidgning motiveradärstraffbar. Vi sådanattanser en
Vi inte detcivilplikten.vidi det läggsökade vikt attsystemet ansernyasom
tjänsteplikt.utebli från allmänstraffbart oaktsamhetskall attvara av

3§

total-straffbeläggs uppsåtliga brottbestämmelsen i första stycketGenom mot

från 39 §försvarsplikten. Bestämmelsen uppbyggd enligt värn-är mönster

sådanaLiksom den avsedd straffbelägga endastpliktslagen. denna är att upp-

utbildningen ellermedföra försåtliga ägnade avsevärtbrott är att mensom

civil-gjorts tillämpligi övrigt. emellertid också äventjänsten Den har nu

tjänsteplikt.sådan tjänstgöring, och på allmänplikt, längdenoavsett av en

straffmaximum för sådana brottinnebär betydande skärpningDetta moten av

tjänsteplikt. Vi detta ärtotalförsvarsplikten begås under allmän attansersom

uppgifter fullgörs med allmänmotiverat till vissa demed hänsyn att somav
straff-totalförsvaret.tjänsteplikt betydelse för För brottetskan storvara av

betydelse under vilken formvidare underordnadvärde bör det to-avvara av

totalförsvarspliktig tjänstgör. Vi har skältalförsvarsplikt av sammasom en

allmän-åtalsprövning vid brott deninte heller behållit kravet på särskild mot
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tjänsteplikten.na

Brott föreligger endast gärningen ägnad medföraär föravsevärtattom men

utbildningen frågaeller tjänsten i övrigt. I gränsdragningen vadmotom som
bör enbart disciplinförseelse viutgöra departementschefens uttalan-attanser

den i förarbetena till bestämmelsen i 39den nuvarande § vårnpliktslagen

skall 198586:9vägledande prop. 138-139. I likhet med värnplikts-vara s.

brottet inträder inte straff, gärningen belagd straff 21är med enligt kap.om

brottsbalken. Detta framgår andra stycket.av

Frågor det straffrättsliga påföljdssystemets innehåll och uppbyggnad ut-om

reds för Straffsystemkommitténnärvarande 1992:07.Ju Enligt direkti-av

skall kommittén redovisa sina förslag fore 1994.utgången år I kom-ven av

mitténs ingåruppdrag ställning till fråganäven lämpliga påföljderatt ta om
vid brott tjänsteplikterna.mot

4§

I denna paragraf behandlas brott totalförsvarsplikten Brot-ärmot grovt.som

kan bara begås under höjd beredskap. Brottet skall bedömastet grovt,som

det medfört särskilt för totalförsvaret. Exempel härpå kan attom men vara
någon har nyckelroll i krigsviktig industri avviker och förorsakarsom en en

Ävenproduktionsstopp.långt andra omständigheter kan göra brottetett att

bör bedömas Vikten i kritisk situation följa förmangrovt. attsom av en en

eller chefs order kan i vissa fall så ordervägran börstor attannan vara en

rubriceras grovt.som
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paritet gäller förStraffskalan för bör ligga i med denbrott som rym-grova

krigsmän förhållan-ning lydnadsbrott begås under motsvarandeoch som av

inte överstiga fängelse fyra år.den. Den bör dock

5§

37 81§ andra stycket värnpliktslagen, § förstaBestämmelsen motsvarar

3 24 tjänsteplikts-stycket civilförsvarslagen och § första stycket d allmänna

lagen.

Hämtning

6§

i 40Bestämmelser hämtning värnpliktiga finns dag i § värnpliktslagenavom

1942:840.och i hämtningskungörelsen Bestämmelser hämtning till ci-om

77 § 25vilpliktstjänstgöring finns i civilförsvarslagen. Enligt § allmänna

tjänstepliktslagen handräckningkan länsarbetsnämnd få polismyndig-en av

för genomföraheten beslut enligt lagen.att

Enligt förslag får totalförsvarspliktigvårt hämtas polismyndighe-en genom

försorg civilplikttill värnplikt, eller allmän tjänsteplikt, han ellertens om

uteblir frånhon giltigt skäl denna. Detsamma gäller, för denutan utansom

2giltigt skäl uteblir från mönstring eller tillutredning enligt kap.en annan

vilken inställa fattashan eller hon har kallats sig personligen. Beslutet kanatt

Totalförsvarets personalverk eller, efter delegering, myndighet hosav av en
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vilken tjänstgöringen skall ske. Frågan totalförsvarspliktig har giltigtom en
skäl för sin får myndigheten bedöma på de upplysningarutevaro den harsom
tillgång till. Kostnaden för hämtningen skall den hämtats själv stå för.som
Detta överensstämmer med vad gäller i dag.som

Enligt vår mening kan bestämmelserna i hämtningskungörelsen lämpligen er-
föreskriftersättas meddelas Totalförsvarets personalverk och Riks-av som av

polisstyrelsen. Därigenom fortlöpandekan anpassning rutinerna görasen av
så förfarandet blir effektivt och så onödigatt byråkrati undviks. Genomatt

sådana föreskrifter kan också regleras polisen skall totalför-transporteraom
svarspliktiga längre tillsträcka tjänstgöringsplatsen eller det till-ären om
räckligt lämna honom eller henne påatt transportmedel. I förordningenett

vi Totalförsvarets personalverk efter samråd Rikspolisstyrelsenatt medanger

får meddela de föreskrifternanärmare hämtning.om

Vite

§7

motsvarighetEn till bestämmelsen finns i dag i 78 § civilförsvarslagen. Vårt

förslag innehåller inte någon straffsanktion för underlåtenhet fullgöraatt upp-
giftsskyldigheter skyldigheternaoch enligt 7 kap. l § I stället föreslår

Totalförsvarets personalverk får vitesförelägga totalförsvarspliktigaatt och

inteandra fullgör sina skyldigheter i dessa avseenden. Ett vitesforeläg-som

förstgande aktuelltblir det står klart den omfattas totalför-attom som av
inte har efterkommitsvarsplikten uppmaning lämna efterfrågadedeatten

uppgifterna. Bestämmelserna 1985:206i lagen viten tillämpligär på ettom
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paragraf.enligt dennaföreläggande

Giltigt skäl

8 §

Dengiltigt skäl. ärdefinition begreppetparagraf intagitsharI denna aven
8 rättegångsbal-32 §bestämmelsen i kap.omfattningavsedd ha samma som

funnit lämpligtVi har detförfall i rättegång.ken vad är laga attsom enom
definition begreppet.totalförsvarsplikt införai lagenäven en avom

innebär vårti värnpliktslagendefinition finnsförhållande till denI nusom

omständighetersjukdom inteförslag frihetsberövanden ochatt anges som

skäl. Det krävs dessutomför konstituera giltigti sig tillräckliga attär attsom

tordeskyldighet. Detta överensstämmahinder för fullgörade utgör att en
bestämmelsen. Attvid tillämpningenpraxis har utvecklatsmed den avsom

alltid med-kriminalvårdsanstalt bör intetotalförsvarspliktig intagen iär enen
följerskyldigheterföreligger inte fullgöra deföra giltigt skäl attatt avsom

ha gil-förslag sjömän inteVidare innebär vårttotalförsvarsplikten. att anses

ochinskrivna i sjömansregistretför enbart därför detigt skäl ärattutevaro

blirdethandelsflottan. förslag innebäranställda i den svenska Vårt att myn-

fallet de skäldighetens bedömning i det enskilda avgör to-ensomsom om

haft giltigteller hon skall hatalförsvarspliktig sådana hanär att ansesuppger

frågan alltid kommaskyldigheten. l sista hand kanskäl inte fullgöraatt un-

ellerdisciplinförseelsedomstolsprövning efter överklagande beslutder omav

totalförsvarsplikten ellerstraff för exempelvis brotti rättegång moten om

rymning.
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Vi har vidare det nuvarande uttrycket förfalllaga giltigtmed uttrycketersatt

skäl. Skälet till detta CFL-utredningenvi liksomär i dess förslag tillatt ny
lagstiftning civiladet försvaret uttrycket giltigt förskäl störreattom anser en
krets läsare kan lättare förstå förfallän uttrycket laga jfr SOUattvara
1989:42 92.del I s.

Särskild bestämmelse

9§

Paragrafen innehåller fakultativ regel möjlighet för Totalförsva-en som ger
personalverk inte fortsätta kalla totalförsvarspliktig s.k.rets att ären som

totalvägrare. Bestämmelsen 46 §närmast värnpliktslagen.motsvarar av

I den första punkten behandlar totalförsvarspliktiga har dömts tillsom
fängelse för brott totalförsvarsplikten och enligt vad käntmot ärsom som
kan komma fullgöravägra värnplikt och civilplikt.antas För enligtatt be-att

stämmelsen besluta totalförsvarspliktig inte skall inkallas till värnpliktatt en
civilplikteller krävs till början han eller hon eller flera do-atten genom en
har dömts för brott totalförsvarsplikten till fängelse. När det gällermotmar
påkravet fángelsestraffets längd den praxis har utvecklatsattanser som

vid 46prövningar enligt § värnpliktslagen bör vägledande. Enligt dennavara
krävs beslut inte kallaför Värnpliktig till värnpliktstjänstgöringett att en

dömts till fängelsestraffhan har sådan längd i praktiken minstatt attav en
två månader kommer avtjänas i anstalt. Därutöver krävs den tjänstgö-att att

ring inkallelsen inte kommer fullgöras. Bedömningen enligtattavsersom
denna punkt skall alltid göras Totalförsvarets personalverk innan total-av en
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totalförsvarspliktenförtill fängelse brottförsvarspliktig har dömts motsom
bedömningen skall läggasTill grund förtill tjänstgöring påkallas in nytt.

motiven till brott-framkommiti övrigt hardomarna ochvad omsom genom
dentotalförsvarspliktig för avsikt fullgöraharOm det står klart attatt enen.

inkallelseskrivits in för, skalltjänstgöring eller hon harhan ut-en nysom
fängelsestraff avtjänats. Omerforderligt hari för sigfärdas ochtrots att ett

fullgöras, skall be-tjänstgöringen inte kommerdet däremot kan attattantas

paragrafen.meddelas enligtslut

särskilda undantagvi praktiska skäl behållit detandra punkten harI somav
lagänd-Jehovas vittnen. Efterför medlemmar i sektensedan länge gäller en

mönstring tjänstgöring,värnpliktiga till eller1978 inte sådanaring år kallas

inte fullgöragrund sitt medlemskap kommerde förklarar de på attatt avom
tjänst.värnpliktstjänstgöring eller vapenfrisigvare

prövning och överklagande11 kap. Förnyad

Förnyad prövning

1§

inskrivningsnämnderi paragrafens första stycke skallEnligt bestämmelsen

för-uppgiftTotalförsvarets personalverk och ha till där görafinnas vid att en
blirInskrivningsnämndernavissa beslut Personalverket.nyad prövning avav
intei organisation och alltsåenligt förslag inlemmade Personalverkets ärvårt

totalförsvarspliktig kun-börmyndigheter. beslut viDe attanser ensomegna
2ifå nämnden harprövade angettavna
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I paragrafens andra stycket har tagits in bestämmelser inskrivningsnämn-om
demas sammansättning. Ordföranden i inskrivningsnämnden bör väl för-vara

med verksamheten inom totalförsvaret.trogen Vi det lämpligt ord-attanser
föranden Totalförsvarets personalverk.utses De valda ledamöterna börav
liksom enligt de gällande bestämmelserna ha anknytning till denu en geogra-
fiska områden varifrån de kommermönstrade berörs nämndens be-som av
slut. För åstadkomma sådan lokal eller regional förankringatt och tillgo-en
dose allmänhetens behov insyn i verksamheten bör ledamöterna därför så-av

för närvarande de landsting och kommunerstörre omfattasutsessom av som
nämndens verksamhetsområde. Ledamöterna vid sammanträde medav ett

nämnden bör skäl också kallas så de får ibesluta ärendenattav samma som
totalförsvarspliktiga från de områden varifrån självade valda.äravser

Eftersom landsting och kommuner förpliktas ledamöter och ersättareatt utse

inskrivningsnämndernai måste bestämmelserna nämndernas sammansätt-om
ning och de skall ledamöterna meddelas lagutseom organ som genom

valet8 kap. 5 § RF. De föreskrifternanärmare hur ledamöter skallom av
ske och krav för valbarhet kan däremot in i förordning jfrtasm.m. prop.
1980812185 68. I förordning bör också meddelas föreskrifter nämn-s. om
dernas verksamhetsformer och ledamöternas tillrätt arvode ochom annan
ersättning.

20ch3§§

Om totalförsvarspliktig inte nöjdär med det beslut i samband med mönst-en

ring varigenom Totalförsvarets personalverk har skrivit honom för värn-

plikt, civilplikt eller i utbildningsreserv eller varigenom han har förklaratsen
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enligt vårthancivilplikt, kanellerfullgöra värnpliktskyldiginte attvara
iDettainskrivningsnämnd.på motsvararförslag få beslutet prövat nytt av en

värnpliktiga.forpraktikenii dag fungerarförfarandet detsåsomsettstort
in-första beslutetvisserligen detordningen fattasgällandeEnligt den omnu

inskrivningsnämnden.Värnpliktig formelltskrivning eller befrielse avenav
gradi högemellertidpåminnervid inskrivningsnämndenFörfarandet om en

värnplik-tillbesked denpreliminäramönstringsförrättarensöverprövning av
detförfarandet såsomdärförföreslårinskrivningsprövningen. Vitige vid att

i lagen.till uttryckfungerar i dag också kommer

inskriv-fattas i frågabeslutvid mönstringenförslag innebärVårt ettatt om

civil-värnplikt,skrivs in förAntingen hantotalförsvarspliktige.ning denav
personal-Totalförsvaretsbeslutarutbildningsreserv eller ocksåplikt eller i en

Omcivilplikt.ellervärnpliktinte skyldig fullgöraverk han skall attatt vara
innehålla sådanabeslutetför civilplikt, skallskrivs in värnplikt ellerhan upp-

vidtjänsteman6 får fattas3 5 Beslutetgifter i kap. eller av ensom anges
medmissnöjdtotalförsvarspliktigeOm den ärTotalförsvarets personalverk.

skall dåprövning. Hantill förnyadi del kan han ståndbeslutet någon en
vilkenpersonalverk, iTotalförsvaretsskrivelse tillinom veckortre ge en

fråganskallGör han det,sina önskemål och skälen för dessa.han tasanger
därvidärendethandläggervid Om den tjänstemanpå verket.nytt somupp

fullttillgodosestotalförsvarspliktiges kanfram till önskemålkommer denatt

beslut denönskemålet meddelaskall verket beroende på vad är attettut, --
inskrivningsbesluttidigaretotalförsvarspliktige skrivas ellerskall att ett

innehållatotalförsvarspliktige skrivs in, skall beslutetOmskall ändras. den

genomgåi 3 5 § han inte skalluppgifter kap. eller,sådana omsom anges
6 totalförsvarspliktiges tillgo-3 Om önskemålgrundutbildning, kap. den

vissa förutsättningar, bör han underrättastill del eller underdoses endast en
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tillfälledetta och ändra sina önskemål. Gör intehan det eller fm-attom ges

tjänstemannen önskemålen inte till någon del kan tillgodoses, skallattner

tjänstemannen inskrivningsnämndenöverlämna ärendet till för prövning. In-

skrivningsnämndens beslut kan sedan den totalförsvarspliktige överklagasav
hos Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd.

Om visar sigdet den tjänsteman handlade ärendet hade miss-attsenare som
förstått den totalförsvarspliktiges felaktigtönskemål och trodde sig tillgodose

i självadessa verket beslutade i strid med vad den totalförsvarspliktigemen

avsåg, måste denne frågan igenkunna väcka hos Totalförsvarets personal-

fårverk. Det då formlöstgöras och någon exakt tidsfrist finns angi-utan att

inom vilken det måste ske. Det får dock inte förflyta någon längre tidven
från det totalförsvarspliktigeden fick del beslutet till dess han anmäleratt av
felaktigheten. När frågan totalförsvarspliktigesden förhållanden på dettaom

gångsätt än handläggs hos Totalförsvarets personalverk skall tjänsteman-en

hänskjuta frågan till inskrivningsnämnden, det visar sig hansattnen om
önskemål i den uppkomna situation inte kan tillgodoses fullt ut.nu

2 §I andra stycket har tagits inskrivningsnämndensregel beslut-en om
förhet.

Överklagande

4§

förstaI paragrafens stycke enligtde beslut lagen får överklagas.anges som
Uppräkningen är uttömmande. Enligt första punkten får samtliga beslut som



200

fattat gäller enligt andrainskrivningsnämnderna har överklagas. Detsamma

3 Enligt tredje punkten fårför inskrivning enligt kap. 4punkten beslut om

efter mönstringen i ärenden ändringmeddelatsäven beslut har ettom avsom

Enligt fjärde punkten får beslut Totalför-inskrivningsbeslut överklagas. som

totalförsvarspliktigmeddelat i frågor förpersonalverk har rättsvarets om en

femtevapenfri överklagas. Liksom i dag får enligt punkten beslutatt vara

i i dagTotalförsvarets personalverk meddelar ärenden uppskovom an-som -
Vi föreslår vidare i punkten överklagandestånd överklagas. sjätte ävenatt-

fåskall ske beslut i ärenden avbrott i utbildningen och beslut omav om av

enligttillgodoräknande tjänstgöringstid efter avbrott. Dessa beslut harettav

betydelse för enskilde fåvår mening sådan den han eller hon bör kunnaatt

dem överprövade utomstående instans.enav

Enligt paragrafens andra stycke skall överklagandet liksom hosgörasnu

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Formerna för överklagandet regleras

i förvaltningslagen. Genom förvaltningslagens bestämmelser blirnärmare att

tillämpliga förlängs tiden för mönstringöverklagandet beslut videttav en

från den nuvarande fristen enligt 29 § värnpliktslagen tilltvå veckor treom

veckor från delgivningsdagen.

5§

Vid sidan vårt förslag förnyad prövning i inskrivningsnämnderna böromav

inte bestämmelserna i förvaltningslagen omprövning tillämpas.beslutom av

Ett överklagande inskrivningsnämnds inte få fördröjasbeslut börav en ge-

omprövningsförfarande. Detta har kommit till uttryck be-ett nyttnom genom

stämmelsen i denna paragraf förbjuder inskrivningsnämnden omprövaattsom
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sina beslut. Om nämndens beslut överklagas, vilket sker skri-attgenom en
velse lämnas till Totalförsvarets personalverk skall verket därför efter pröv-

ningen överklagandet har gjorts inom tidatt rätt översända handlingarna i

ärendet till Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Förbudet omprövningmot av
inskrivningsnämndens beslut bör gälla även sådan omprövning 27enligt §

förvaltningslagen får göras beslutet inte har överklagatstrots attsom annars
jfr detta 19858673 30-33. Inget hindrar emellertidom nämn-prop. s. att
dens beslut rättas med 26stöd § förvaltningslagen förutsättningar förav om

sådant förfarande föreligger. Enett rättelse kan beslutas tjänstemannanivå.på

6§

Liksom för närvarande får enligt förslagvårt beslut Totalförsvaretsav
tjänstepliktsnämnd inte överklagas.
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kvinnorgrundutbildning förfrivillig3.2 Lagen om

bestämmelseInledande

§1

förskyldighetbestämmelsennuvarandeintagits denstycket harförstaI om

Försvarsmaktenvidofficerare attfå anställningvillkvinnor genom-somsom

grundutbildning.gå

anställningvill fåkvinnor deandra änstycket fårEnligt andra även somsom

Entotalförsvaret.igrundutbildningfullgöravid Försvarsmaktenofficerare

kvalificerade be-ivill tjänstgörahöjd beredskapförutsättning de underär att

för-sådanaärbefattningarDeinom totalförsvaret.fattningar somavsessom
befattningar60 dvs.grundutbildning dagar,änlängreutsätter somsammaen
upprätthållaskallförutsätter dentotalförsvarspliktenligt lagen att somom

viföreslårtill förordningI förslagetmönstring.genomgåttdem har som

grundutbildningtillfåkvinna skallförförutsättningarytterligare antasatt en
19 ochårfyller lägstantagningsåretundersvensk medborgare,hon äratt

sigtillgodogöraförutsättningarha goda24 och kan bedömashögst år att

utbildningen.

Pliktutred-väsentligtvi i allttillgodoseri detta styckebestämmelsenGenom

skall få genomgåvill detkvinnordeningens önskemål även sam-att somom
totalförsvarsplikt. Regle-enligt lagengrundutbildning mänslags omsomma

grundutbildning skallgenomgåttharkvinnainnebär vidareringen att somen
hon harbefattningcivilplikt i denskyldig därefter fullgöraatt somvara
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grundutbildats till. bestämmelsen 6Av i 1 kap. § andra stycket i vårt förslag

till lag totalförsvarsplikt följer sådan civilplikt även kan fullgöras iattom

stridande befattningar, kvinnan har genomgått grundutbildning vidom en
Försvarsmakten. Eftersom fortsattaden tjänstgöringen fullgörs civilplikt,som
blir kvinnan vid straffansvar skyldig fullgöra repetitionsutbildningatt samt

eventuell beredskapstjänstgöring krigstjänstgöring.och

I till Pliktutredningen vi kvinna inte skallmotsats skyldigattanser en vara
vid straffansvar fullgöra grundutbildning hon enligtatt denna lag haren som

åtagit sig. Pliktutredningens förslag i denna del innebär kvinna införatt en
antagningsmyndigheten kan åta sig fullgöra grundutbildningen och honatt att

därefter blir skyldig fullgöra denna på villkoratt samma som en man som
har skrivits in för värnplikt, dvs. under straffansvar. Enligt vår uppfattning

leder detta för långt. En kvinna genomgår grundutbildning för utbil-attsom

da sig till yrkesofficer får utbildningenavbryta detta medför någonutan att

straffrättslig påföljd för henne. Det likaså frivilliga åtagandet fullgöraatt an-
grundutbildning kan kvinnagöras inte behöver ha haftnan av en ung som

Åtagandetnågon tidigare erfarenhet liknande tjänstgöring. ensidigtär så-av

tillvida fördelarna tjänstgöringenmed såatt uteslutande tillkommergott som

den myndighet eller organisation tjänstgöringendär fullgörs. Under sådana

förhållanden skulle det enligt mening framståvår stötande i fredstidattsom
döma kvinnan till frihetsberövande påföljd, hon finner hon inte kanatten om
fullfölja tjänstgöringen. En kvinna genomgår grundutbildning efter ettsom
frivilligt åtagande enligt lagen bör därför enligt vår mening ha rätt att utan

straffpåföljd avsluta utbildningen sedan hon meddelat Totalförsvarets per-
sonalverk hon vill det.göraatt

Till följd vårt förslag i denna del ihar ytterligare fråga kommit tillav en
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förslag skallPliktutredningensPliktutredningen. Enligtslutsats änannanen
60 placerasgrundutbildning dagar kunnaänvill fullgöra längrekvinnor som

Det främstamöjlighet.finns inte dennavårt förslagutbildningsreserv. Ii en
innehålla ärutbildningsreserven endast börskälet till det är att personer som

förslag, kvinnorenligt vårtgrundutbildning ochfullgöraskyldiga att,att som

60 omfattas sådaninte börgrundutbildning dagarängenomgår längre av en

skyldighet.

Utbildningen

2och3§§

nuvarande lagen2 3 § första i denParagraferna § och stycketbygger på

Grundutbildningenkvinnor.1980:1021 militär grundutbildning för en-om

civila försvaret.fullgöras i detligt förslag kan dock ävenvårt

genomgår grund-kvinnorbeträffande deVi föreslår förfarandet ävenatt som

ansökaninleds medfå anställning officerareutbildning avsikt attutan ensom

antagningsprövning. Antag-utredning de genomgår benämnsoch denatt som

svenskamönstring mänmed denningsprövningen skall överensstämma som

199x:xxx totalförsvarsplikt.32 2 §§ lagenenligt kap.skall genomgå om-
lämpade delikakvinnor ärAntagningen också såskall göras att somsom

grundutbild-skall tillför värnplikt eller civilpliktskrivs inmän antassom

ningen.
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Uärwtgöringsskyldighet m.m.

4 §

Paragrafen 4 § lagen militärmotsvarar grundutbildning för kvinnor. Skä-om
let till grundutbildningen skall fåatt avbrytas har vi berört i motiveringen till

1

5 och 6 §§

I paragraferna, 5 6och §§ i lagenmotsvarar militär grundutbildningsom om
för kvinnor, har gjorts anpassning regleringen till vad gäller fören av som
dem fullgör värnplikt och civilplikt.som

7§

Bestämmelsen Denär innebär kvinna har avslutatatt grund-ny. en som en
utbildning enligt denna lag får i anspråk med stöd totalförsvarspliktentas av
för sådana krigsuppgifter hon har grundutbildats för.som

Som framgår 1 kap. 5 § i förslagvårt till lag totalförsvarsplikt viharav om
för begreppetstannat att värnplikt för sådan tjänstgöringreservera som

svenska män är skyldiga fullgöra vid Försvarsmakten. Vi föreslåratt därför

kvinnors plikttjänstgöring i Försvarsmaktenatt sker civilplikt. Enligtsom
1 6kap. § andra stycket i förslagvårt till totalförsvarsplikt får civilplikt inte

omfatta verksamhet förenadär med egentliga stridsuppgifter änannan som

ordnings- eller bevakningsuppgifter. Av andra meningen i styckesamma
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vid För-grundutbildninggenomgåttkvinnor haremellertidframgår att som
tjänstgöringfullgöracivilpliktskyldigasvarsmakten somär sammaatt som

värnplikt.

grundut-avslutatharkvinnorparagraf fårbestämmelsen i dennaEnligt som
stridande be-itjänstgöraskyldighetcivilplikt medförskrivas in attbildning

grundutbildninggenomgått hela denhon harinteDet krävsfattningar. att

sådanaförvärvatgivetvis hamåste hontill.antagits Däremotharhonsom
skrivskrigsbefattning honför denfärdigheter krävsochkunskaper somsom

in-dennagrundutbildning avbrytergenomgårkvinnaOmin för. ensomen
förfärdigheternaochkunskapernaerforderliga attdeförvärvathon harnan

skrivs inhonhindrarfinns ingetbefattningstridande attskrivas in i somen
medexempelvis civilpliktför,lämpligcivilplikt hon ärför någon somannan

bevakningsuppgifter.ordnings- eller

utbildningenFörmånerBemyndigandefrånSkiljande

8-10§§

grundutbildningmilitär9 §§ lagen7medParagraferna överensstämmer om-
för kvinnor.
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3.3 Lagen disciplinansvar inom totalförsvaretom

Allmänt

Lagförslaget bygger helt på den nuvarande lagen 1986:644 disciplinför-om
seelser krigsmän, Tillämpningsområdet för disciplinansvaret harav m.m.

emellertid utökats till omfatta sådana totalförsvarspliktigaäven kvinnoratt -
och män fullgör civilplikt. Begreppet krigsman har därför utmönstratssom-

lagen och med det begreppet disciplinansvarig. Lagens rubrikersattsur nya

har till följd därav lydelse.getts en ny

De paragrafer i den lagen direkthar motsvarighet i lagennya som om
disciplinförseelser krigsmän, kommenteras inte särskilt. I frågaav m.m. om
motiveringen till dem hänvisas till l98586:9 och 198586:24.JuUprop.

1-7 §§

6I 1 §§ räknas uttömmande den personal vilkenpå lagen tillämplig.ärupp-
Av 7 § framgår den lagen sålunda tillämpligär på benämnsatt disciplin-som
ansvarig. Disciplinansvaret omfattar till början personal ären samma som
underkastad för disciplinförseeler enligt den gällande lagen dis-ansvar nu om
ciplinförseelser krigsmän, Därutöver omfattar den de totalförsvars-av m.m.

pliktiga krigsmän fullgör civilplikt enligt lagenutan att totalför-som vara om
svarsplikt de kvinnor genomgår utbildning enligt lagensamt frivilligsom om
grundutbildning för kvinnor utbilda sig till yrkesofficerare.utan att
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14 §

discip-denområde därdetutegångsförbud förutsätterDisciplinpåföljden att

effektivt sätt.övervakas påuppehålla sig kanskyldiglinansvarige är ettatt

Efter-värnplikt.fullgöraktuell främst för dempåföljd blir därförDenna som

förhållandensådanafullgörs undercivilpliktförekomma attdet kan attsom
tillämpamöjligtbör detövervakning kan ordnas,effektiv ute-attvaraen

tjänstgöring.sådangångsförbud underäven

19§

disciplinärendenfår besluta ifråganreglerasI bestämmelsen vem somom
tjänstgjort videller harför tjänstgöråtalsanmälan denoch ärenden somom

skolaförband, denstycket chefen för detEnligt förstaFörsvarsmakten. är

disciplinansvarige tjänstgör ellerutbildningscentrum där deneller det senast

överensstämmeri frågor. Dettaalltid behörig besluta dessahar tjänstgjort att

regeringeni fårgäller dagi dag. I likhet med vadmed vad gäller somsom

föreskrivaFörsvarsmakten ocksåbestämmande,eller, efter regeringens att

ifår besluta dessa ärenden.chefer verksamhetsställetvissa andra på

disciplinansvarige intesituationenden denandra stycket behandlasI att

utbildnings-skola ellervid särskild förband,tjänstgjorttjänstgör eller har ett

regeringens bestämman-får regeringen eller, efterfallFör sådanacentrum.

i disciplinä-behörig beslutabestämma ärde, Försvarsmakten attvem som

delegerasförordningenåtalsprövning enligt lagen. Irenden och ärenden om

Försvarsmakten.till myndighetenbeslutanderätten
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20 §

Bestämmelsen överensstämmer väsentligen med vad gäller i dag. Behö-som
righeten för chefer i paragrafen har utökats till omfatta ävensom avses att
beslut löneavdrag för högst tio dagar.om

21§

Paragrafen reglerar behörigär besluta i disciplinärenden ochattvem som
ärenden åtalsprövning för disciplinansvariga inte tjänstgör eller harom som
tjänstgjort vid Försvarsmakten.

Om tjänstgöringen fullgörs vid statlig myndighet är denna behörigen annan
beslutai sådana ärenden. Detta framgåratt första stycket. Om den discip-av

linansvarige i stället tjänstgör eller har tjänstgjort hos kommun, lands-etten
ting, kyrklig kommun eller bolag, förening, samfällighet, stif-etten en en en
telse eller enskild sammanslutning, är Totalförsvarets personalverk all-annan
tid behörigt handlägga och avgöra ärenden disciplinförseelseatt ochom
åtalsanmälan. Detta framgår andra stycket första meningen. För möj-av att
liggöra effektiv och snabb handläggning i anslutning tillnära förseelsenen
får Personalverket enligt andra stycket andra meningen överlämna förmän

egetoch andra chefer vid sådana myndigheter och sammanslutningar påatt

pröva dessa frågor för disciplinansvariga tjänstgör under dem.ansvar som
Behörigheten omfattar förseelseräven inte erkändaär och möjlighetsom ger

besluta samtliga disciplinpåföljderatt enligt lagen. Avsikten är Perso-om att
nalverket i beslutet skall de chefer i organisation skall ha dennaange en som
behörighet.
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22 23 §§-

Försvarsmaktenutanförcheferdelta närauditörer skall ävenVi föreslår att
garantin förnödvändigadenskapasDärigenomdisciplinärenden.handlägger

rättssäkertenskildeför denpåärenden skerdessahandläggningen ettatt av
intedockdetFörsvarsmakten ärsituation inommotsvarandeförLiksomsätt.

20ii fallsådanayttrande inhämtasauditörensnödvändigt att som avses

ocherkäntsförseelsen harbrott,förfarandet inte kan utgöradvs. antasom
tioför högstlöneavdragellervarning, extratjänst,vidpåföljden stannar

disciplinför-frågormyndigheter prövarviDäremotdagar. att omsomanser
till deni stället litafårauditöreråtalsanmälan inte behöverseelser och utan

myndigheten.inomfinnsjuridiska kompetens som

§§40 -46

disciplinansva-tvångsmedelanvändainte behörighetenVi föreslår motattatt

tillutvidgasfråntagande egendomomhändertagande ochi form attriga avav

andra Försvarsmakten.omfatta änäven

47§

disciplin-omprövning beslutbestämmelserParagrafen innehåller omavom
i Försvarsmaktendenenligt nuvarande lagen harpâföljd. Liksom den som

omprövadfå frågankompanichefdisciplinpåföljd rättålagtshar attav enen
chefdisciplinpåföljd har ålagtsi 19 Omchef av enenen som avsesav

omprövning beslutetdisciplinansvarige21 får begärai den avavsessom
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hos Totalförsvarets personalverk.

49§

I överensstämmelse med den nuvarande lagen får beslut disciplinförseelseom
överklagas till allmän domstol.

57- 62 §§

I fråga handläggningen ersättningsärenden inom Försvarsmakten inne-om av
bär de bestämmelserna ingen saklig ändring.nya

För totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt utanför Försvarsmakten inne-som

bär förslagvårt de myndigheter och chefer behörigaatt är dis-prövaattsom
ciplinärenden också får besluta ersättningsskyldighet enligt skadeståndlag-om

1972:207.en
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1960:74civilförsvarslagenändring i3.4 Lagen om

Ãndringarna enbartcivilförsvarskungörelsen ärochi civilförsvarslagen av

totalför-civilförsvarsplikten ersättsföranleddaredaktionell och attart avav
och förord-i lagenhar samlatsregleringen dennasvarsplikten och att av

materielerhållittotalförsvarspliktigatotalförsvarsplikt. Förningen somom
skall bestäm-civilpliktför användas undercivilförsvarsmyndighet attenav

totalförsvarsplikt till-10 33 och 7 § lagen7 1 § kap.melserna i kap. om

81 civilförsvarslagen.i §för bestämmelseni ställetlämpas
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3.5 Lagen skydd för anställningom m.m.

Vi föreslår lagen 1939:727 förbudatt uppsägning eller avskedandemotom
arbetstagare med anledning vårnpliktstjänstgöringav upphör gäl-av attm.m.

la när lagen totalförsvarsplikt träder i kraft. Bestämmelserna anställ-om om
ningsskydd i 1939 års lag har vi fört till 9över kap. lagen totalför-om
svarsplikt. De kommer därigenom förgälla dem tjänstgöratt på grundsom

totalförsvarsplikten, dvs. fullgör värnplikt, civilplikt och allmänav tjänste-

plikt. Enligt 1 § i 1939 års lag omfattas emellertid även personal fullgörsom
tjänstgöring lagens skydd. Det frågaär tjänstgöringannan av om annan

det allmänna någon enligt lag eller avtal skyldigär fullgöra och delssom att
tjänstgöring i utlandsstyrkan inom försvarsmakten. Eftersom avsikten inte är

försämra skyddet för dessaatt föreslår i bestämmelserna iattgrupper
9 kap. lagen totalförsvarsplikt tillämpligagörs på dem. Det kan lämpli-om

ske i särskild lag.gen en

Lagen bör liksom 1939 års lag till början gälla för och påen var en som
grund lagstiftning lagenän totalförsvarsplikt tjänstgörings-ärav annan om
skyldig åt det allmänna. Därutöver bör lagen omfatta viss personal eftersom

åtagande fullgör tjänstgöring inomeget totalförsvaret. Dit hör reservofficera-

Vidare bör lagen gälla för och tjänstgörre. på grund avtalvar en ettsom av
totalför-innefattar tjänstgöringsskyldighet i krigsorganisation inomsom en

dvs. A- och B-personal enligt kungörelsensvaret, 1970:301 frivilligom
försvarsverksamhet krigsfrivilligaoch enligt förordningen 1987:12FFS om
krigsfrivilliga vid försvarsmakten. Vidare bör sådan personal i dagsom an-

i 1 § 4 förordningen FFS 1987:8 frivillig tjänstgöring vid försvars-ges om
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1939 lagårsliksomlagenSlutligen börlagen.denomfattasmakten nyaav
inom Försvars-utlandsstyrkantjänstgöringsskyldig iblivitförgälla den som

makten.
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3.6 Lagen arbetsförmedlingstvångom

Vårt förslag innebär den allmänna tjänstepliktslagen 1959:83att upphävs.

Bestämmelserna i lagen behandlar allmän tjänsteplikt har överfört tillsom
lagen totalförsvarsplikt. Den allmänna tjänstepliktslagen innehåller därut-om

över för krig, krigsfara och vissa utomordentliga förhållanden bestämmelser

förbud arbetsförmedling den offentligaänmot arbetsför-om annan samt om
medlingstvång. Vi föreslår regeringen fullmaktslag bemyndigasatt genom en

under höjd beredskap meddela föreskrifteratt i dessa avseenden. Ett sådant

bemyndigande skall ske i lag. Den gällande lagen 1991:746 privatnu om
arbetsförmedling och uthyrning arbetskraft är under omarbetning inomav re-
geringskansliet och lag i ämnet kan förväntas under 1993år jfren ny
SOU 1992:116. I den lagen bör hänvisning tillgöras fullmaktslagen.nya en
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Särskilt yttrande

Av Key Hedströmexperten

Enligt gällande bestämmelser skall civilförsvarspliktiga skall tjänstgö-nu som
i civilförsvarsorganisationen verkskydden skrivas tillra utom det antal

behövs för organisationen och till de befattningar för vilkasom ochvar en
kan bäst lämpad. Civilförsvarspliktiga skrivits befälsbefatt-anses som
ningar och vissa andra befattningar skall genomgå grundutbildning. Det finns
inte något krav pâ besked tid och plats föratt utbildningen skall lämnasom
till de berörda redan i samband inskrivningen.med Något sådant besked läm-

interegel heller.nas som

Utredningens förslag till bestämmelser inskrivning för civilpliktom samt om
krigsplacering innebär detta ändras. Vid inskrivningenatt skall bestämmas,

inte bara den befattning eller befattning som-den inskrivnetyp skallav
grundutbildas till, också förband,de skolor, myndigheterutan eller andra or-
ganisationer där utbildningen huvudsakligen skall fullgöras utbildning-samt

längd. Om grundutbildningen skall pågå sextioens än dagar, skall ävenmer
bestämmas året och månaden när utbildningen planeradär börja. Förstatt
när den totalförsvarspliktige har avslutat sin grundutbildning och förvärvat

tillräckliga kunskaper färdigheteroch för krigsuppgift skall han eller honen
krigsplaceras i befattning eller i viss verksamhet.en en

Förslaget innebär nackdelar för rekryteringen till civilförsvarsverksamheten.

För denna verksamhet finns det lokal organisation i varje kommun. Orga-en
nisationens storlek varierar med hänsyn till kommunernas olika storlek. I
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mycket be-varjebefattningardärmed antalet typkan varasmå kommuner av

gränsat.

grundutbildningenskall bestämmasinskrivningstillfälletvidredanOm det var
befattningartillinskrivningdetinnebärfullgöras, somskall atthuvudsakligen

utbildningstillfällelämpligtförränkan skegrundutbildning inte ettförutsätter
uppkom-kanbesvärande vakansersiniinnebärDettainplanerat. tur attfinns
begrän-civilförsvarsorganisation. Detmindresärskilt de kommunernasima

enstaka vakansermedför där ävenvarjebefattningar attantaletsade typav
i sådanaDet ärfunktionsduglighet.enhetersför vissabetydelsefåkan stor

påkrigsplaceradochinskrivenärfinns någondetföredrafall att somatt
grundutbildats.inte harännueller honhanbefattningen, även om

grundut-förutsätterförsvaretcivilainom detbefattningarfråga enI somom
till-förfarandedetdärför60 jagdagarbildning högst att nusomanserom

ändras.börkrigsplacering inteochinskrivningmedi sambandlämpas

totalförsvaretinomdisciplinansvarlagocksåföreslårUtredningen somomen
ci-värnplikt ellerfullgörtotalförsvarspliktigatillämplig påskall somvara

tillämplig påfredstidunderborde lagenuppfattningEnligt minvilplikt. vara
grundutbildningfullgörhonellerendast hancivilpliktfullgörden enomsom

i ställetochobefogatdet är60 Jagdagar.pågåskall än attansermersom
disciplinansvarmedinförasvårigheteronödigaskapa systemettägnat attatt

repetitionsutbildning inomgrundutbildning ellerfullgörför dem annansom
försvaret.civiladet
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Dir. l992:71

Utredning författningsreglering med anledningom av
pliktutrcdningens kommande förslag ett nyttom
pliktsystem

Dir. 1992:71

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Björck, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallasatt för lämna förslag till för-en att
fattningsreglering med anledning pliktutredningcns kommande förslagav

pliktsystem för personalförsörjningett nytt för totalförsvaret.om

Pliktutredningen

Totalförsvarets personalförsörjning säkerställs i dag bl.a. antalettgenom
pliktlagar. I det krigsomställda samhället kommer del befolk-storen av
ningen med stöd någonatt pliktlag kallas till tjänstgöring inom totalför-av
svaret.

denI beslut 16 maj 1991 bemyndigade regeringen chefen för Försvarsde-
tillkallapartementet att utredning med uppdrag göra översynatten en av

förgrunderna totalförsvarets personalförsöijning pliktsystem. Che-genom
fen Försvarsdepartementetför förordnade den 24 juni 1991 ledamöter, ex-

och sekreterare iperter utredningen Fö 1991:02. Utredningen antog nam-
pliktutredningen.net

Lagförslag särskildkräver utredare

Enligt dir.direktiven 1991:40 skall utgå frånpliktutredningen att storen
del totalförsvarets personalförsöxj ning i framtiden skallävenav tryggas ge-

pliktsystem. direktivenI vidare pliktutredningen i huvudsaknom attanges
bör klarlägga bästhur effektivastoch med pliktsystcmstöd skallman taav



olika delarinomtjänstgöringmänniskor förkrigsplacera avutbilda ochut.
be-totalförsvaretsdärvid klarlägga hurskallPliktutrednixigentotalförsvaret.

pliktsystem.skall tillgodosespersonalhov genomav
svåröverskådlig ochlagstiftningen ärnuvarandedendirektiven anförsI att

En-behov.totalförsvaretsheltäckande föravseendeninte i allasplittrad och
författningsreglering.tillförslagpliktutredningen lämnadirektiven börligt

decem-den 31sitt arbeteredovisa resultatet senastPliktutredningen skall av
bedömerframarbetasfrånutgångspunkt förslagdeMed1992.ber som nu

behö-författningsreglering kommer attomfattandepliktutredningen att en
vas.

inriktningvilkeninformeratshandunderpliktutredningenhar omJag av
bedömningutredningensdelarha. Jagförslarçenkommande kommerde att

för-omfattandekrävagenomföras kommerkunna attforförslagen enattatt
förmänniskorpliktmeddet gäller utEftersom taattfattningsreglering.

ställerDettalagform.utsträckning haimåste regleringentjänstgöring, stor
parla-Pliktutredningen ärlagmotiv.utarbetade eni sin krav noggranttur

sammansättning görinteharkommitté och sommentariskt sammansatt en
författningsreg-kompliceradochomfattandeframarbetalämpadden att en

lcring.
erfor-medpliktutredningenförstärkagivetvisskullemöjlighet attEn vara
lag-utsträckningiemellertid detJag att storderligjuridisk kompetens. anser

till dessamotiveringochförfattningsförslagframmedarbetettekniska att ta
så-därförJagsärskild utredare. atteffektivare enbedrivas anserkan enav

före-pliktutredningenvadgrundvalförtillkallasutredare bör attdan av
heltäck-börRegleringenförfattningsreglering.tillslår förslag varaframta
följd-tillförordningarsåväl ochtill lagarförslag sominnefattaochande nya
för-sinamotiveraUtredaren bör ävenförfattningar.nuvarandeiändringar

lagförslag.sinaspecialmotivering tillframdå arbetasärskiltochslag en
skallförslagpliktutredningensberedningenfortsattadeninteFör avatt

möjligtsåpåbörja sitt arbete snartutredarensärskilde somdenförsenas bör
sittfullgörpliktutredningenparallellt medbedriva detta attbörjantilloch en

pliktut-medkontaktfortlöpandehautredarenbörskedel dettaarbete. en
Ut-denna.förarbetesittresultatetredovisakontinuerligtochredningen av

lämnapliktutredningen attbiträdatiddenna ävenunder genomredaren bör
utgångspunkt.från juridiskutredningens arbetesynpunkter

bedrivandeArbetets

övergri-tillförslagframarbeteinrikta sittförst att taUtredaren bör en
sitt förslagredovisabereddoch börtotalförsvarsplikt attlagpande varaom

den 31förslagsittlämnar senastpliktutredningensamtidigtden deleni som
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december 1992. Utredaren skall därefter fortsätta sitt arbete med arbetaatt
fram förslag till den ytterligare författningsreglcring behövs försom att ge-
nomföra pliktutrcdningens förslag.
Utredaren skall beakta vad anförts i direktiven dir. 1984:5som till samt-

liga kommittéer och särskilda utredare angående utrcdningsförslagcns in-
riktning.
Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den 30 april 1993.av senast

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställerjag regeringennu att bt:-
myndigar chefen för Försvarsdepartementet

tillkallaatt utredare omfattad kommittéförordningenen 1976:119av- -med uppdrag lämna förslagatt till författningsreglering med anledning :ivpliktutredningens förslag pliktsystemett för totalförsvaretsnyttom perso-
nalförsörjning,

beslutaatt sakkunniga,om sekreterareexperter, och biträdeannat ut-
redaren.
Vidare hemställerjag regeringen beslutaratt

kostnaderna skallatt belasta fjärde huvudtitelns anslag A2. Utredningar
m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemstållan.

Försvarsdepartementet
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