
Försvarsutskottets betänkande 

1983/84:16 

om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilför
svaret m. m. (prop. 1983/84:114) 

I proposition 1983/84:114.har regeringen (försvarsdepartementet) - efter 

föredragning av försvarsministern, statsrådet Anders Thunborg - föreslagit 

riksdagen att anta av lagrådet granskade förslag till 

1. lag om skyldighet för· civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför 

civilförsvaret, 

2. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), 

3. lag om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för 

försvaret m. m., 

4. lag om ändring i brottsbalken, 

5. lag om ändring i familjebidragslagen (1978:520), 

6. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en lag genom vilken civilförsvarspliktiga kan 

åläggas att tjänstgöra inom annan verksamhet inom totalförsvaret än 
civilförsvaret. Härigenom underlättas· rekryteringen till de ordnings- och 

bevakningsuppgifter som enligt riksdagens beslut skall föras över från 

civilförsvaret till polisväsendet och försvarsmakten. Den nya lagen skall 

ersätta lagen (1952:269) om skyldighet för civilförsvarspliktig att tjänstgöra 

vid krigsmakten. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 1984. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 

1 Riksdagen 1983184. JO sam/. Nr 16 
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l Förslag i proposition 1983/84:114 till 

Lag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra 
utanför civilförsvaret 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

2 

J * En civilförsvarspliktig iir umkr de förutsitttningar och i den llmfatt
ning som anges i 12 * I - J nwm. civilförsvarslagen I 1%0: 7-1) skyldig att 
tjiinstg1:lra i annan verksamhet inom totalförsvaret iin civilföp;varets v.:rk
samhet. Uttagning för sildan tjiinstgöring skall verbtiillas av myndigheter 
som n:geringen bestiimm.:r. Skyldighet att tjiinstgöra i verksamhet som iir 
fi.irenad med .:gentliga stridsuppgifta har dock bara <k civilförsvarsplik
tiga Sllm har uttagits till ordnings- dler hevakningsuppgifter. Uttagen är att 
anse som inskriven enligt 17 * civilfiirsvarslagen. 

Den civilförsvarspliktige skall under ljiinstgöringcn tillhöra den verk
samhet som han deltar i. 

2 * Ar tjiinstgöring enligt denna lag fi.ir.:nad mcd bruk av vapen. for den 
civilförsvarspliktige inle i.il:iggas siidan tjiinstgöring, om det kan antas att 
bruk av vapen mot annan iir s(1 oförenligt med den civilfiirsvar~pliktiges 
allvarliga personliga övertygelse att han inte kommer att fullgöra tjiinstgii
ringen. 

3 * Bestiimmt:Iserna i 12* 5 mom .. 13. 15. lh. 18. 21. 77 och 78**· 79* 
1-3 nwm .. 81 och 8.' ** ci\·ilförsvarslagen (I %0: 7-IJ skall tillämpas p{i den 
som t.iiinstgiir enligt denna lag. Vid tilliimpningen av dessa hcstiimmelser 
skall med civilfiirsv;iret avses verksamhet enligt denna lag. 

Denna lag triider i kraft den I juli 198-1. di! lagen I 1952: 269) om skyldig
het för civilförsvarspliktig att tjiinstgöra vid krigsmakten skall upphöra att 
giilla. 

2 Förslag i proposition 1983/84:114 till 

Lag om ändring i civilförsrnrslagen (1960: 74) 

Hiirigenom föreskrivs att I och 6**· 12* 'i mom .. 1-1. 19 och h5*~ 
civilforsvarslagen I 1960: 7-IJ 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·an111dc lrde/se Fiirc.1/11gc11 !Yddse 

I* 
Civilförsvaret har till uppgift att i de hi\nseemkn regeringen hesti\mmer 

utiiva s{1dan verk~amhet för rikets förs\·ar. som avser att skydda llCh riidda 
Ji\ och egendom vid anfall mot rikl!l och som icke i[ vilar förs\ arsmakten. 
sii ock annan likartad verksamhet. 

För olika slag av civilfor~\'ars>'.:rksamhet skola linnas siirskilda tjiinste
grenar. 

1 I.agen 11rntry.:kt 1975: 71~. 
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N111·,1rw11/c• lyddsc 

lfrgcri11ge11 i'igl'I' .fi'irorJ11u, all 
1.><·rso1w/, so111 krig.117laccrat.1 .f{'ir 
1jii11.1tgiiri11g ino111 (iii11.1tegrn1cn 
ordnings- och hn ·ukni11g.1(iii11.1 /, 
skall, del rike/ iir i kri.t:. rnrn .1kvlilig 
ull i w11l111ning till 1jii11stcgre11<'ll 
iiliggw/(/,, 111>11gificr 111iirn jiim1·iil 
siid1111 .fi"ir.l"l'ar.l"l'erk.rn111hc·t, som e/

)<'.11 cli·ilar ./i:ir.1Tllr.1·111aktc·11. S1idlln 
f'<'l'.1onal tillhiir under krig.fi'ir.11·11rs-
111aktc11. 

3 

Fiircslugen l_\'dl'i.1c 

6 ~~ 

Inom civilförs\·arsomräde utövas ledningen av civilförsvaret under civil
forsvarsheredskar samt. om regeringen i frf1ga om visst civilfiirsvarsom
r~ldc si1 förnrdnar. aven eljest av en c i vi Iförs varse h e f. För civilför
svarschef skall finnas sti\llfiireträdare. 

Civilflirsq1rschcf och st~illf,jrctr:idarc utses av l:insstyrc:lsen. om ej rege
ringen fi_ir vi,st civilfiirsvarsomr[1de förordnar annorlunda. 

Fiir ledningen under civilförsvarsheredskar a1· civilförsvaret inom eivil
försvarsdistrikt. d:ir ledningsuppgil'terna ej kunna fullgöras av civilför
svarschcfcn. skall liinsstyrelsen fiirordna en distrikts chef. För dis
triktschef skall finnas stiillföretriidare. 

Det i'digger (iii11.1101wn 1·id 170/is-
1·iisc·ndet och hrandbefiil som iir lin
stiilld tws ko11111111n att 11101/llgli 
urrdrag som a\'Sl'S i denna [)ara
graf. 

Det ~!ligger hrandbefal som iir an
stiillda hos ko1111111111<'/'llll att ta 
emot uppdrag som avses i denna 
paragraf. 

12 ~; 

5 1110111. Om ej annat följer av tredje sty..:ket. iir civilförsvarspliktig 1·id 
fullgörande a1· civilfö1-'svarsrlikt inl'l11 det allm.iinna civilförsvaret eller 
verkskvddet hcriittigad till dagrenning. siirskild ep;iittning för tjiinstgöring 
i viss befattning. rcseform;:iner .. fri förrbgnad. fri inkvartering lll'h fri 
s.iuhard. N:ir ..:ivilflirwarspliktig t_j:instgör .enligt 12 ~ I nwm. :ir han dess
ull>m beriittigad till folttraktamente. Avlider civilförsvarsrliktig under tid 
dit han iir heriittigad till fri sjuh~\rd. ut;dr hegravning..;hjiilp till hans 
dödshn. 

L:nder sitdan föreskriven tjiinst
giiring i det allmiinna ..:i\ ilför,\·arct 
Slllll Jii/lg,'irn efter inskrin1ing i ci
vil förs varet , •ch 1111dcr .6.iresk1frc•n 
tili111tgiiri11g i·id ./i'ir.1T<1rs111c1ktc·n 
meddelar staten grurplivförsiikring 
for lllidsfoll i1t ci\ ilfi.irsvarspliktig. 

'SL'i1~1'1' IHkhc: l'IT: 111. 
'S.:11<1,lt: l}dt:I": 19K.1: 33 I. 

l * Riksdagen 1983184. /Osaml. Nr 16 

Under sitdan fi'rcskriven tjiinst
giiring i dl·t allmiinna ..:ivilfi.irsvaret 
som tii/lg,·ir.1 efter inskrivning i ci-
1 ilfl.irsvaret meddelar '1aten grupp
hforsiikring fiir dödsfall !11 civil
fors1 arspliktig. 
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Fiire.1l11gen lydelse 

Om ej regeringen fiireskriver annat. utg~ir förm{in enligt första stycket ej 
för dygn. under vilket mindre iin sju timmar tagas i anspriik för tjänstgöring 
och färd till eller friin tjiinstgöringsplatsen. 

Om civilfiirsvarspliktigs riitt till familjehidrag och crsiittning för skada 
eller sjukdom som han itdrager sig under tjiinstgiiring föreskrives i familje
hidragslagcn (1978: 520). lagen ( 1977: 265) om statligt personskadcskydd 
och lagen ( 1977: 2661 om statlig ersättning vid ideell ~kada. 

14*4 

Om hcfrielsc för vissa befattningshavari:: eller yrkesgrupper friin fullgö
rande av civilförsvarsplikt iiger regeringen meddela hc>tämmelser. 

Fiir/.:larar 1"il'i!f;'ir.1'\'t11"Sflli/.:tig alf 
bruk a1· \'ll[!Cn 11101 annan icke iir 
j('irenlh!f 111cd huns t1ll\'(/rliga [1t'r
.1onlig11 ii1·1.,.1ygei.l'l' och giir han ge
nom i111rg 111· minst 11·1i tro1·1irdigt1 
f'i'l"soncr .1·11111111lik1. att hans instiill
ning till 1·af1<'11hruk lir 11ll1'11rlig1 
grundad. .fil;. (jiin.11giiring inom 
ordnings- och h1·1·ak11ings1jiins1c11 
icke äliigga.1· honom. 

D1i ci1·i(f(ir.11·ar.11J/iktig f(1r.11a 
g1i11g1.'n gjort ji-wnstiillning . .10111 

111·.11·s i andra stycket. skall h1111 in
till dess iircndct slutligt 111','..:Jons 
rnru.fi-i.fi·ä11 skyldi,i:het att tjiinstgii
rn inn111 ordnings- och hel'l1k11ings
(iii11.1t1'll. 

Siir.1/.:ilda hc.1tiimmel.1er (1111 

tjii11.1'fgiiringsskyldighc1 utal!fi'ir ci
l'i(fi'ir.1Tarctji11ns i /ugen ( 1984: OOOi 
0111 skyldighl'/ .f(ir cil'i/jdrsrnrs[!/ik
tiga arr (jiinstgörn utan.fi'ir cii·i/j~ir
s1·orer. 

19 ~ 

L nder högsta civilförsvarshc
reJskap 111,/ ej den. som iir inskri
ven i civilförs\'aret l)Ch krigspla-· 
cerad för tjtinstgiiring i lokalt civil
försvar. utan medgivande av civil
fiirsvarschefen eller den civilförs
' ar~chefen hestiimmer liimna civil
fiirwarsomriidet. s1)1·ida <'.i tjiinst
giiring uranJ<'ir 0111nidl'f lilt1gts ho-
110111 c11/igr lagen den 17 dcconhl'I" 
1943 11111 [111/ise11.1 stiill11i11g 1111,fl'I' 
krig. 

Under högsta civilförsvarsbe
rcdskap .fi/r i11fl' den som iir inskri
ven i civilfors varet· och krigspla
·cerad för tjänstgöring i det lokala 
civilforwaret liimna ci,·iJförsvars
omr~tdeL utan medgivande av civil
försvarschefen eller den civilfor-
war~chefen bestiimmer. 

Vad ,;1J11nda stadgats skall icke utgöra hinder för den stim har sin 
,;rhetsplats eller stadig\'arande ho-;tad utom civilförsvarsomriidet att. dit 
han" tjiinstgöring i civilförsvaret tilliiter det. begiva sig till arbetsplatsen 
dler htistaden. 
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N11rnrC111de lvdelse Fiircs/C1ge11 lydelse 

65 * 
Fiir utr<)nande m· l'ilka åtgiirder 

som l'idtagits eller hiira l'idt11g11s 
inom eller vid anliiggning eller 
byggnad _fiir hl'l·akning, som an
kommer pä cil'i(fi"irsrnret. eller el
jest till skydd mot skada m· fientlig 
1·erksamhet, so111 ock i l'iul mån lln
liiggningen eller hyggt1aden liimpli
get1 kan 11111·iit1das fiir civi(fiir.1·1·aret 
iiger cil'i/för.1·1·ar.rn1yndiglzl't besik
tiga anläggningen eller byggnaden. 

Ci1·i{fi'ir.1Tar.1·m_rndighl'len .filr hl'
sikta en 1111/iigi<ning ella hvgg1111d 
}är lltt ta reda pil 1·i/ka iltgiirder 
som har 1·idwgit.1· eller hiir 1·idllls 
diir till skydd mot skada ar fientlig 
1·cr/.:.rnmlzet eller fi:ir att se 0111 a11-
higgninget1 eller hyggnC1de11 liimpli
gcn kan 1111\'iinda.1 f(lr <'il'ilfiir.1·1·a
ret. 

För utrönan<le om och i vad mån skyddsrum bör anordnas eller förbere
das inom anHiggning eller byggnad iiger kommunen besiktiga anliiggningen 
eller byggnaden. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för <lem som efter lagens ikraftträdande alltjämt är krigsplace
rade för tjänstgöring inom tjiinstegrenen ordnings- och bevakningstjänst 
samt för den verksamhet som har samband med deras tjiinstgöring. 

3 Förslag i proposition 1983/84:114 till 

Lag om ändring i lagen (1940: 358) med vissa bestämmelser till skydd 
för förs,·aret m.m. 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen ( 1940: 358) 1 med vissa bestämmelser 
till skydd för försvaret m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse 

Ägare eller inne/zal'(U:e lll' an
liiggning, som m·se.1· i 4 §. iir skyldig 
att tillåta besiktning m· llnliiggning
t'n genom liinsstyrelsen.1· försorg filr 
utriinande m· l'ilka åtgiirder enligt 
4 § som kunt1a erf<n·dras ii 1·ensom 
att tåla sådan åtgärd. om han icke 
~jiih· iir skyldig a"rt l'idtaga den. 
Afedj('jr åtgärden kostnad eller ska
da j('ir honom iir han berättigad till 
ersiittning enligt 1·ad som stadgas i 
4 §. 

1 Lagen omtryckt 1960: 75. 

5~ 

Föreslagen lydelse 

Ägiiren eller innelwrnren m· et1 
anläggning som 111·.1e.1 i 4 S lir skYl
dig att ti/lilta att liin.1styrel.H·n be
siktar den jilr att ta reda pä 1·i/ka 
åtgärder enligt 4 § som kan heh<l
rns. Ägaren eller innehm·aren iir 
också skyldig att tåla att sädana 
åtgiirder 1·idtas i de fall han inte 
.1jii/i· skall vidta dem. Medfiir 1/tgiir
den kostnad eller skada ji.'ir ho11011i 
har han riitt till cr.1iittni11g enligt 
1·ad som Ji'ircskril·s i -f. ~. 
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r."iireslugen lydelse 

/Jä h(Tuk11i11ge11 111· en a11higg-
11i11g dlcr en hvgg11ud a11ko111111a 
fHl .f("ir.1·1·arrn1ukre11 . .fär e11 militiir 
111y11dig!te1 besikta den Fir all w 
reda på. l'ilk11 dtgiirder .10111!tar1·id
tagits eller hiir 1·idtus .fi"ir b,·1·ah-
11i11ge11. 

Denna lag triiuer i kraft den juli 1984. 

4 Förslag i proposition 1983/84:114 till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Hiirigenom föreskrivs att 22 kap. 14 * brnttsbalkeri ·skall ha nedan an
givna lydelse. 

Nul'llrande lydd.l"l' 

22 kap. 

lH 2 

lJ nder heredskapstillst;inJ och 
d{1 riket iir i krig skall såsom krigs
man anses. förutom den som p{1 

grund av 21 kap. 20 * dlcr med stöd 
diirav givna bestiirnmelser iir krigs
man. jiimviil envar annan som är 
tjii11'tgöringsskyldig vid förwars
makten. i den mim ej regeringen an
norlunda förordnar. Vad som S:igs 
om krigsman skall. di1 riket är i 
krig. iiga motsvarande tilbmpning {i 
poli-;man vilken. utan att vara 
tjiinstgöringsskyldig vid försvars
makten. iir skyldig att deltaga i ri
kets f1)rsvar. <"i skyddsvakt som har 
förordnats med sti.id av 10* lagen 
t 1940: 358) med vissa bestimmel
ser till skydd for försvaret m. m. 
s111111 li den so111 tillhiir säda11 1jii11-
sregrC'l1 inom ci1·i{fi"irsl'arer. rnrs 
r1cr.1011ul jii111lik1 ffgl'fi11gcn1 Ji"ir-
11rd11a11de iir .1k.1·/di1: 111111r1!1·a 1·erk
.rn111!te1 so111 1li·il11r.fi'ir.1Tar.1111aktc11. 

'S..:naste lydelse 1980: '7'1. 

lJ nder haedskapstillst{ind och 
då hket iir i krig skall såsom krigs
man anses. förutom den som p[1 
grund a1· 21 kap. 20 ~eller med stöd 
dfaav gi\'na bestämmeher iir krigs
man. jiimviil envar annan som är 
tjiinstgöringsskyldig vid försvars
makten. i. den m~in ej regeringen an
norlunda förordnar. Vad som ~iigs 
om krigsman skall. d<I riket iir i 
krig. iiga motsvarande tilliirnpning il 
polisman vilken .. utan att vara 
tj:instgöring~skyldig vid . försvars
makten. iir skyldig att deltaga i ri
kets försvar s11111t å skydds vakt som 
har förordn<1h med "töd av I 0 ~ la
gen t 1940: 358) med vissa bestäm
melser till skydd for för~varet m. rn. 
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N111·1ira11de lydel.1c Fiireslagen lydelse 

Den som eljest under bercdskapstilhtilnd eller df1 riket iir i krig vistas vid 
avdelning av försvarsmakten. som är i fält eller tjiinstgör under liknande 
förhi\llanden, skall ock anses såsom krigsman. 

Bctriiffande krigsfönge. krigsdcltagare som internerats vid krig under 
vilket riket är neutralt och utländsk man som vistas bland krigsf;lngar eller 
internerade krigsdeltagan: för att utöva sjukvärd eller andlig värd skall i 
tilliimpliga delar gälla vad för krigsman är stadgat. 

Denna lag triider i kraft den l juli 1984. För dem som efter lagens 
ikrafttriidande alltjiimt är krigsplacerade för tjänstgöring inom tjäw;tc
grem:n ordnings- l>Ch bevakningstjänst gäller iildrc bcstiimmelser fortfaran
de. 

5 Förslag i proposition 1983/84:114 till 

Lag om ändring i familjebidragslagen (1978: 520) 

Härigenom föreskrivs att 3 * familjcbidragslagen ( 1978: 520) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·arwule lydelse Föreslagen /.l"Jelse 

HI 

Med tjän-;tepliktig avses den som har inkallats för att 
I. enligt värnpliktslagen ( 1941: 967) eller lagen ( 1966: 413) om vapenfri 

tjfö1st fullgöra grundutbildning eller rcpetitionsutbildning i omedelbar an
slutning till grundutbildningen. 

2. fullgöra sådan föreskriven utbildning till befattning för kompanibefäl 
eller motsvarande utbildning som icke fullgörs enligt värnpliktslagcn. 

3. tjänstgöra vid hemvärnet eller frivilligt utbilda sig för eller tjänstgöra i 
befattning inom totalförsvaret, om utbildningen eller tjänstgöringen skall 
pilg~t minst fem dagar i följd och icke ger rätt till dagpenning som motsvarar 
vad viirnpliktig erhåller under repetitionsutbildning eller rätt till lön enligt 
de grunder som gälla för anställd personal. 

Vid tilliimpning av bestämmel
serna om niiringsbidrag avses med 
tjiinstepliktig även den som inkal
lats för att fullgöra tjänstgöring en
ligt civilförsvarslagen ( 1960: 741 
och den som har inkallats till annan 
utbildning eller tjänstgöring enligt 
viirnpliktslagen eller lagen om va
penfri tjänst iin som anges första 
stycket. 

Vid tillämpning av bestiimmel
serna om näringsbidrag avses med 
tjänstepliktig iiven den som har in
kallats för att fullgöra tjänstgöring 
enligt civilforsvarslagen ( 1960: 741 
eller lagen ( 1984: 000) 0111 skyldig
het fi"ir cil'il;;Jrsmrsp/iktiga att 
tjiinstgiira 111a11.fi"ir ci1·i{fvr.1·1·aret 
och den som har inkallats till annan 
utbildning eller tjänstgöring enligt 
värnpliktslagen eller lagen om va
penfri tjänst än som anges i första 
stycket. 

Denna h1g triider i kraft den I juli 1984. 

1 Senast~ lydelse 198 I: 417. 
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6 Förslag i proposition 1983/84:114 till 

Lag om ändring i lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd 

Härigenom föreskrivs att I § lagen ( 1977: 265) om statligt personskadc
skydd skall ha nedan angivna lydelse. 

N11wira11de lydelse Föreslagen lydelse 

I§' 

Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på 

I. den som fullgör tjänstgöring el
ler genomgår utbildning eller in
skrivningsprövning enligt värn
pliktslagen (1941: 96 7>. lagen 
(] 966: 413) om vapenfri tjänst. ci
vilförsvarslagen (1960: 74) eller 6 § 
lagen ( 1981: 292) om tjänsteplikt för 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
veterinärpersonal m. m., 

I. den som fullgör tjiinstgöring el
ler genomgår utbildning eller in
skrivningsprövning enligt värn
pliktslagen (1941:967), lagen 
( 1966: 413) ori1 vapenfri tjiinst, ci
vilförsvarslagen ( 1960: 74), 6 ~ la
gen ( 1981: 292) om tjänsteplikt för 
hälso- och sjukvfrrdspersonal samt 
veterinärpersonal m. m. eller lai:c11 
( 1984: 000) oin skyldighet fiir cil"il-
Ji:ir.1·1·ar.1plik1iga af/ tjiinstgiira 
111a11Ji'ir cii·iUiir.1·rnrel. 

2. den som deltager i räddningstjänst eller övning med brandstyrka enligt 
brandlagen (I 974: 80), skyddsarbete enligt lagen ( 1960: 331) om skyddsåt
gärder vid olyckor i atomanläggningar m. m. eller flygräddningstjänst t:n
ligt luftfartslagen ( 1957: 297). 

3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som 
avses i 12 § lagen (1980: 621) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. i ett hem som avses i 11 §lagen ( 1981: 1243) om vård av missbrukare 
i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagt:n 
eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. 

Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas äwn på den som 
frivilligt deltager i verksamhet inom totalförsvaret eller i annat fall än som 
avses i första stycket deltager i verksamhet för att avväija eller begränsa 
skada på människor eller egendom eller i miljön. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 1981: 1250. 
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Motion 

1983/84:2583 av Eric Hägelmark (fp) och Hugo Bergdahl (fp) vari yrkas att 
riksdagen hos regeringen begär sådan ändring av åldersgränserna för 
värnpliktslagen att individer längre än i dag kan ianspråktas i militära enheter 
i de fall där ett längre utnyttjande är till fördel för beredskap och rationellt 
användande av totalförsvarets personal. 

Bakgrund 

Det har länge varit en aktuell fråga att föra över civilförsvarets ordnings
och bevakningstjänst till någon annan huvudman. Under årens lopp har flera 
utredningar förordat detta. Det främsta skälet har varit att genom att 
avväpna civilförsvaret förbättra det folkrättsliga skyddet och säkerheten för 
civilförsvarets personal i krig. Ett annat skäl har varit att man velat göra 
civilförsvaret till en rent humanitär organisation. 

I proposition 1979/80:100 (bil. 7) föreslog regeringen att civilförsvarets 
bevakningsuppgifter skulle föras till försvarsmakten och ordningsuppgifter
na till polisväsendet. Detta godtogs av riksdagen (FöU 1979/80: 13, rskr 316). 

Utskottet 

Försvarsministern konstaterar att det behövs någon form av pliktlag för att 
lösa frågan om rekrytering av personal till de ordningsuppgifter som förs över 
till polisväsendet. För bevakningsuppgiftema kan det enligt hans mening inte 
uteslutas att det i framtiden kan komma att behövas en särskild plikt vid sidan 
av värnplikten som en kompletterande möjlighet att rekrytera personal. Han 
pekar också på att personalförsörjningen är aktuell även inom andra 
verksamhetsfält inom totalförsvaret. 

Sammanfattningsvis uttalar försvarsministern att någon form av tjänste
plikt behövs för att kunna rekrytera personal till sådana områden inom 
totalförsvaret som inte omfattas av civilförsvarsplikten eller värnplikten samt 
för att kunna öva denna personal i fredstid. Lagstiftning är därför nödvändig, 
uttalar han. 

Till grund för regeringens förslag ·att genom en särskild lag ålägga de 
civilförsvarspliktiga en skyldighet att tjänstgöra utanför civilförsvaret ligger 
en departementspromemoria (Ds Fö 1983:4) och remissyttranden över 
denna. Flera remissinstanser är kritiska och menar att man inte når målet att 
helt avväpna civilförsvaret så länge vissa civilförsvarspliktiga kommer att 
vara beväpnade. Försvarsministern uttalar i sin allmänna motivering till 
lagförslagen att han inte kan dela den uppfattning som ligger bakom kritiken. 
Farhågorna att civilförsvaret och dess personal skulle kunna komma att 

betraktas på ett felaktigt sätt bara därför att civilförsvarspliktiga tjänstgör 
inom andra verksamhetsområden är enligt hans mening överdrivna. Det i 
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sammanhanget väsentliga måste vara - anför han - att det inte finns 
beväpnad personal i civilförsvarets verksamhet. Han anser att det är en 
lämplig lösning att genom en särskild lag ålägga civilförsvarspliktiga att 
tjänstgöra utanför civilförsvaret. 

I motion 2583 (fp) uttalar motionärerna att det inte är en tilltalande lösning 
att använda civilförsvarsplikten för att placera personer i beväpnade enheter. 
De anser att detta kan bidra till missförstånd rörande civilförsvarets 
verksamhet. Motionärerna förordar att man i stället använder värnplikten 
för de enheter som är beväpnade. För att göra detta möjligt föreslår de att 
värnpliktens övre åldersgräns höjs från 47 till minst 55 år. 

Utskottet vill till en början slå fast att den som blir skyldig att tjänstgöra 
enligt den föreslagna nya lagen inte i något avseende tillhör civilförsvaret 
utan i stället den verksamhet som han eller hon deltar i. De som tas ut till 
ordnings- eller bevakningsuppgifter tillhör alltså polisväsendet resp. för
svarsmakteri. Mot denna bakgrund delar utskottet försvarsministerns upp
fattning att den rekrytering med hjälp av pliktlag som är nödvändig för bl. a. 

dessa uppgifter lagtekniskt bör regleras på föreslaget sätt. Utskottet delar. 
alltså inte de farhågor om missförstånd beträffande civilförsvarets verksam
het som har uttryckts av remissinstanser och i motion 2583. Inte heller i övrigt 
har utskottet funnit anledning till erinran mot lagförslagen. 

I motion 2583 förs ett vidare resonemang som bygger på uppfattningen att 
rekryteringen till ordnings- och bevakningsuppgifter hellre borde grundas på 
värnplikten. Motionsyrkandet innebär förslag om en höjning av värnpliktens 
övre gräns. Konsekvenserna av en sådan åtgärd kan enligt utskottets mening 
knappast överblickas utan att man ser över hela systemet av pliktlagar. En 
sådan översyn är f. n. inte aktuell. På kortare sikt kan konstateras att 1983 års 
värnpliktsutbildningskommitte enligt sina direktiv (Dir. 1983:51) skall lämna 
förslag om utgångspunkter för de fortsatta övervägandena avseende värn
pliktsutbildningens utformning inför 1987 års försvarsbeslut. Kommitten har 
att utgå från att principen om allmän värnplikt för män skall ligga fast. 
Arbetet bör i huvudsak vara slutfört under våren 1984. 

Utskottet kan inte tillstyrka att riksdagen bifaller motionen. 
Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet 

1. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 
till lag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför 
civilförsvaret, 

2. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 
till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), 

3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 
till lag om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till 
skydd för försvaret m. m., 

4. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 
till lag om ändring i brottsba\k~n, 
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5. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 
till lag om ändring i familjebidragslagen (1978:520), 

6. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 
till lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskade- . 
skydd. 

7. att riksdagen avslår motion 1983/84:2583 om ändring av värnplik
ten. 

Stockholm den 12 april 1984 

På försvarsutskottets vägnar 
PER PETERSSON 

Närvararzde:Per Petersson (m), Olle Göransson (s), Gunnar Björk i Gävle 
(c), Göthe Knutson (m), Evert Hedberg (s), Karl-Erik Svartberg (s), Ulla 
Ekelund (c), Mats Olsson (s), Anita Bråkenhielm (m), Eric Hägelmark (fp), 
Inge Carlsson (s), Irene Vestlund (s), Erik Olsson (m), Barbro Evermo (s) 
och Marita Bengtsson (s). 

Reservation 

Eric Hägelmark (fp) anser 

dels att den del av utskottets anförande som på s. 10 börjar "Utskottet vill" 
och slutar "bifaller motionen" bort ha följande lydelse: 

Utskottet konstaterar att den som blir skyldig att tjänstgöra enligt den 
föreslagna nya lagen inte i något avseende tillhör civilförsvaret utan i stället 
den verksamhet som han eller hon deltar i. De som tas ut till ordnings- eller 
bevakningsuppgifter tillhör alltså polisväsendet resp. försvarsmakten. Ut
skottet delar emellertid motionärernas uppfattning att den rekrytering med 
hjälp av pliktlag som är nödvändig för bl. a. dessa uppgifter lagtekniskt hellre 
hade bort grundas på värnplikten. 

Motionsyrkandet innebär förslag om en höjning av värnpliktens övre 
gräns. Härigenom skulle det bl. a. bli möjligt att utnyttja värnplikten för 
ordnings- och bevakningsuppgifterna. Självfallet skulle långt ifrån alla 
värnpliktiga som är äldre än 47 år tas i anspråk för plikttjänstgöring med stöd 

av vämpliktslagen. 
Utskottet anser att regeringen efter nödvändig beredning bör lämna 

förslag till riksdagen om en sådan ändring av värnplikten som åsyftas i 
motionen och om en annorlunda lagteknisk reglering av rekryteringen till 
ordnings- och bevakningsuppgiftema. Detta bör· riksdagen som sin mening 

ge regeringen till känna. 
I avvaktan på de lagförslag som utskottet förutsätter att regeringen senare 

kommer att lämna bör riksdagen godta nu ifrågavarande lagförslag. 
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dels att utskottets hemställan i moment 7 bort ha följande lydelse: 
7. att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion 1983/84:2583 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet har anfört om en ändring av värnplikten. 

minablgotab 78424 Stockholm 1984 


