
Försvarsutskottets betänkande 

1980/81: 13 

om lagförslag angående militär grundutbildning för kvinnor (prop. 
1980/81:43) 

I proposition1980/81:43 (försvarsdepartementet) har regeringen - efter 

föredragning av försvarsministern, statsrådet Eric Krönmark - föreslagit att 

riksdagen antar av lagrådet granskade och i propositionen framlagda förslag 

till 
1. lag om militär grundutbildning för kvinnor. 

2. lag om ändring i brottsbalken, 

3. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207). 

Propositionen 

I propositionen lämnas förslag om en tjänstgöringsskyldighet för kvinnor 

som genomgår militär grundutbildning. Förslaget syftar till att dessa kvinnor 

skall kunna få ställning som krigsmän under utbildningen. Uppräkningen i 21 

kap. 20 §första stycket brottsbalken av vilka som är krigsmän föreslås därför 

omfatta även kvinnorna. Förslaget innehåller också vissa grundläggande 
bestämmelser om själva grundutbildningen. Motsvarande bestämmelser 

finns f. n. i förordn.ingen (1979:1207) om militär grundutbildning för 

kvinnor. Genom en ändring i skadeståndslagen ( 1972:207) föreslås v.idare att 

kvinnorna skall likställas med arbetstagare vid tillämpningen av lagen. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 1981. 

Lagförslagen har följande l;delse. 
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Förslag till 

Lag om militär grunduthildning för kvinnor 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelse 

I § Kvinnor som vill få anställning som officerare vid fi.ir,vars111<1kten 
måste genomgå militär grundutbildning enligt denna lag. Regeringen he
stämmer vilka krav i övrigt som skall giilla för anställningen. 

Utbildningen 

2 § Grumlutbildningen skall till liingd o.::h inneh:'ill rnotwara den grund·· 
utbildning som en jämförhar kategori viirnpliktiga fullgör enligt viirnplikts
lagen (1941: 967). 

3 § Antagning till grundutbildningcn sker i.'fter ansiikan och ,;iir-;kild 
antagningsprövning. 

Tjänstgöringsskyldighet m. m. 

4 § En kvinna som har antagits till grunduthildningi.'n iir skyldig an l.'.ftcr 
inkallelse inställa sig till utbildningen och fullgöra denna i enlighet med 
meddelade föreskrifter. Hon får inte avbryta uthildningen förriin hnn har 
meddelat sin vilja att göra detta till den myndighet som regeringen hestiim
mer. 

5 § I fråga om laga förfall skall 41 och 42 §§ värnpliktslagcn (1941: %7) 
tillämpas. 

6 § Sedan en kvinna har antagits till grunduthildningen giilkr )4. 35 och 
37 §§ viirnpliktslagen t 1941: 967) för henne tills utbildningen slutar. 

Skiljande från utbildningen 

7 § Från grundutbildningen skiljs den som 
I. visar sig olämplig för fortsatt utbildning till officer vid försv~1r~mak

ten. eller 
2. på grund av sjukdom eller av annan anledning är friliwarande fri\n 

utbildningen i sådan utsträckning att hl'n inte kan tillgodogöra sig di.'nna. 

Förmåner 

8 § En kvinna har under grunuutbildningcn nch i samhand med anlag
ningsprövningen rätt till samma förm<l.ner snm viirnpliktiga har undi.'r 
grundutbildningen enligt värnpliktslagen t 1941: 967). 

Om rätt till familjebidrag. ersättning vid personskada och gruppli\-fiir
·siikring finns särskilda hcstämmelser. 
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Bemyndigande 

9 * Regeringen får föreskriva att en bestämmelse i denna lag skall tilhim
pas ocksii pfl annan föreskriven utbildning som en kvinna genomgär för att 
kunna fä anställning vid försvarsmakten som officer. 

Regeringen eller en myndighet som regeringen utser hemyndigas att 
meddela ytterligare föreskrifter 1 fr;"1gor som behandlas i denna lag. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981 och tilliimpas ol:kså pii 
kvinnor som har antagits till grundutbildning enligt förordningen 
( 1979: 1207) om militiir grundutbildning för kvinnor. 

2 Ftirslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Hiirigenom fiireskrivs att 21 kap. 20 * hnittsbalken skall ha nedan 
angi\'na lydelse. 

Fiil"('.1/ag1'11 /ytfl'f.1" 

21 kap. 
20 ~I 

Krigsmiin iiro enligt denna balk 
de vilka <"isnm rq!ements1iffice
rare. kompaninfficcrarc. plulons\,f
licerarc. gruppchefer. rcscrvofli
cerare eller meniga iiro anstiillda 
vid krig.111111kt<'11. viirnpliktiga som 
ej fiitt tillstiind till vapenfri tjiinst 
samt hemviirnsrniin och hemviirns
rckrytcr. samtliga under den tid de i 
siidan egenskap iiro tjimstgörings
skyldiga. Krigsmiin iiro ock. i den 
miin regeringen med hiinsyn 1ill he
hovct av befiilsforing och övriga 
tjiinstgiiringsfiirhiillanden s:'i för
ordnar. de som eljest iiro anstiillda 
vid krig.rn111kt<'ll eller förbundit sig 
att st1snm frivilliga fullgiira krigs
tjiinst. under den tid de i <'1dan 
egenskap iiro tjiinstgiiringsskyl
diga. Om n;'1g1H1 [1tnjuter ledighet 
som ej iir hegriinsad till k\irt;ire tid 
iin två m:°tnader. anse-; h;rn icke 
tjiinstgiiringsskyldig. Ni~rmare he
'itiimmelscr om vad som avses med 
krig.1maktc11 meddelas av regering
en. 

1 Senaste lydcbe l'.174: )11). 

Krigsmiin iir enligt denna balk de 
vilka siisom regcmentsoflicerare. 
kompaniofficerare. plu1on-;office
rare. gruppchefer. reservofficerare 
eller meniga i1r anstiillda vid .ti'ir
s1·a1-.1·11111ktl'l1. /.. 1·i111111r so111 .l!1'11n111-
gc/r 11thi/d11i11(! .f("ir alf .fii 1111.1 tiil/11i11g 
som ofliccrnr<' 1·id .f;ir.1·1·111".111111ktl'l1. 
viirnpliktiga som ej fritt tillstilr1d till 
vapenfri tjiinst samt hemviirnsmiin 
och hcm1iirnsn:kryter. samtliga un
der den tid de i s;\dan egcnskap iir 
tj~instgiiringsskyldiga. Krigsmiin iir 
också. i dcri män regeringen med 
hänsyn till behovet av befälsföring 
och övriga tjänstgöringsförhtdlan
dcn så föronlnar, de som eljest iir 
anstiillda vid Ji"ir.11·ar.mwkte11 eller 
förbundit sig att såsom frivilliga 
fullgöra krigstj~inst. under den tid 
de i siidan egenskap iir tjänstgii
ringsskyldiga. Om någon iltnjuter 
ledighet som ej iir hcgriinsad till 
kortare tid än två m~madcr. anses 
han icke tjiinstgöringsskyldig. När
mare hestiimmelser om vad som 
avses med .fi"ir.1·1·ar.111111kte11 medde
las av regeringen. 
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Nurnrande lydelse 

De som avses i första stycket 
sko/11. förutom umkr tid dä t.iänst
giiring~skyldighet föreligger. anses 
s{ts'Jm krigsmiin då de i anslutning 
till såd,m tid v{1rdas il militärsjuk
hus. dil de iiro intagna i militärhäkte 
samt dä de inom område eller ut
rymme som nyttjas av krigsmakten 
eller eljest offentligen 11pptriida i 
militär tjänstedräkt ävensom såvitt 
angår fullgörandet av dem ålig
gande anmiilningsskyldighet eller 
annan siirskild tjiinsterlikt. 

4 

Föreslagen lydelse 

De som avses i första stycket 
skall, förutom under tid då tjänstgö
ringsskyldighet föreligger. anses så
som krigsmän då de i anslutning till 
sådan tid vårdas på militärsjukhus. 
då de iir intagna i militärhäkte samt 
då de inom område eller utrymme 
som nyttjas av fi'ir.1·1·arsmakte11 eller 
eljest offentligen 11pptriider i militär 
tjänstedräkt ävensom såvitt angår 
fullgörandet av dem åliggande an
mälningsskyldighet eller annan sär
skild tjänsteplikt. 

Krigsman. som har befälsriitt över annan krigsman. är dennes förman. 
Krigsman. över vilken annan krigsman har befälsrätt. iir underlydande i 
förhf\llande till denne. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i skadeståndslagen ( 1972: 207) 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4 § skadestånds lagen ( 1972: 207) 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Ntl\'llrt111dl' lvdl'isl' Fiiresl111-?l'l1 lydelse 

6 kap. 
H 

Vid tilliimpning av denna lag likställes med arbetstagare 

I. värnpliktig och annan som full- I. värnpliktig och annan som full-
gör i lag föreskriven tjänstgöring. gör i lag föreskriver. tjänstgöring 

samt ki·inna som genomgår uthild
ninR fi)r att få anstiillning som <~ffi
cer l'id försmr.rnwkten, 

2. den som under utbildning vid sktJla eller vård i anstalt utför arbete 
som till sin art liknar s?1dant som vanligen utföres av arbetstagare. 

1. den som för annans riikning eljest utför arbete under omständigheter 
liknande dem som förekommer i anställningsförhållanden. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1981. 

' Lagc:n llmtrvckt 197'i: 404. 
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Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning att göra någon erinran eller något 
uttalande med anledning av vad som anförs i propositionen. Riksdagen bör 
anta lagförslagen. 

Med hänvisning till lagförslagen i proposition 1980/81:43 hemställer 
utskottet 

1. att riksdagen antar förslaget till lag om militär grundutbildning 

för kvinnor, 
2. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i brottsbal

ken, 

3. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i skadestånds

lagen (1972:207). 

Stockholm den 2 december 1980 

På försvarsutskottets vägnar 

PER PETERSSON 

Närvarande: Per Petersson (m), Eric Holmqvist (s), Gunnar Björk i Gävle 
(c}, Gudrun Sundström (s), Hans Lindblad (fp), Roland Brännström (s), 
Åke Gustavsson (s}, Evert Hedberg (s), Göthe Knutson (m), Karl-Erik 
Svartberg (s), Anders Gernandt (c), Holger Bergman (s), Eric Hägelmark 
(fp}, Göran Allmer (m) och Eivor Nilson (c). 




