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Regeringens proposition
1987 /88:54
om ändring i värnpliktslagen (1941 :967), m. m.

Prop.
1987 /88 :54

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 november 1987.
P<1 regeringens vägnar

lngrar Carls-son

Roine Carl.uon

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag till iindringar i viirnpliktslagens bestämmelser om undantag i det enskilda fallet från skyldigheten att fullgöra viirnpliktstjänstgöring.
rörslagen innebär en anpassning av bestiimmelserna till den praxis som
har utbildats med avseende p<I bedömningar av den värnpliktiges militära
tjiinstbarhet. Uttrycken frikallelse. undantagande och befrielse föresl{1s bli
ersatta av det gemensamma uttrycket befrielse.
Vidare föreslås att krigsförbandsövningar inom armen får delas upp pt1
två delövningar. Restämmelserna i viirnpliktslagen om förtidsinskrivning
av och värnplikt för underåriga m. m. föreslås utgå.
I propositionen läggs ocksä fram förslag till iindring i sekretesslagen
( 1980:100). Ändringen i denna del iir en följd av den nya terminologi som
föreslt1s i viirnpliktslagen.
Lagiindringarna föresli\s träda i kraft den I juli 1988 s<ivitt avser bestiimmelserna om uppdelning av krigsförbandsövningar och den I juli 1989 i
ÖHigl.

Rihdagrn 1987- "88. I sam/. Nr 5.f

I Förslag till

Prop. 1987/88:54

Lag om ändring i

v~irnpliktslagen

(1941 :967)

Hiirigcnom föreskrivs i fråga om viirnpliktslagen ( 1941 :967)
ddv att 15 och 20-24 §*skall upphöra att gälla,
dels att 2- 5, 12 och 19
samt 27 § I mom. och 29 § skall ha följande
lydelse.
1

ss

Numrande

~l'ddl"I'

Fiires/agen /i-de/se

Yngling. so111 enl(«I 15 f inskril'its
sdso111 underärig. iir rärnpliktig iiren
innan han uppnått rärnplikrsåldern.

Vid krig eller omedelbar krigsfara kvarstär viirnpliktcn för den som inkallats till tjiinstgöring, så liinge behovet det kriiver.

Den so111 iir l'iirnJlliktig iir skyldig
att )i1llgiira 1·iimJ1lik tstjänstgdring.
ViirnJlliktstjiinstgiiring utgiirs ar
I. l'tl/"llf'/ik1.1111hild11ing enligt _, 7 f
'· 1110111 ..
2. heredskapsiirning enligt 2 7 _,,. 2
1110111 ..
3. (iiinstgiiring enligt 28 §.

Den s11111 tillfii/jd ar ~rte. sradigrarande sjukdo111. hestående kroppslig
sraghet eller annan rf l'lik orsak iir
oduglig till krigsl)än.l"f skal/frikallas
frän 1•iirnpliktens )i1llgiirande.
Regeringen 111d förordna. all de
som sålunda .frikallats skola underkastas liikarundcrsiikning och psykologisk undersiikning samt, om de
diirrid /Je.finnas dugliga till krigsrjänst. rnra skyld('<a .fi1llgiira l'iirnf'likt.

1
Lagen omtryckt 1969:37X.
Senaste lydelse av
15 1975:555
22 1971 :1162
20 § 1971: 1162 23§ 1971 : 1162.
21§1971:1162
'Senastl' lydelse 1975:555.

*

*

Frän skyldigheten alt .fi1llgiira
l'iimpliktstjänstgiiring skall den heji·ias so111
I. pd grund al' -~iukdo111 eller ar någon annan orsak har sin/i·siska eller
ps1-kiska pre.1·1a Iions/årmåga nedsa 11
i sådan grad all han inte kan/i1llgiira
l)änstgiiringen.
2. liiper särskild risk att geno111
tjänstgiiri11ge11 få en sådan ned.1·1/11ning a 1• prc.1·1a 1io11.1/(ir111ågan som
ar.1·e.1 under I.

Fiireslagen lrdelse
3. genom naruralisarion uppws till
Sl'ensk medhorgarc det kalenderår
då han /i'!ler J8 dr eller senare.
4. styrker aff han i utlandet genomgall militär urhildning som i hurndrnk kan jämställa.1· med grundurhildning enligt denna lag.
5. pä grund ar långl'(trig risrel.1·e
utomlands inre har _liil~f{jorr sin
ljänsrgiiringsskyldighet och återl'änder filt rike/ under det kalendenlr dci
han .f.\-!ler J8 år eller senare, eller
6. risar andra ..1ynnerliga skäl for
befrielse.
.
.

4§

Den som pii grund lll' iirergiiende
sjukdom . .f{'irsenad eller otillräcklig
kmpp.Hlf1'eckli11g eller annan ·drlik
anledning ri///iil!igr är oduglig. till
krig1·(jiinsr skall undanraga.1· /i'iin
rjiinstgiiringsskyldigher under n:/i1rderlig rid.
Finnes rid inskril'ning ar riimplikrig. rilken ej kan anses oduglig till
krig1-rjä11.1·r. skäl antaga. af( har1.1ji"ir11rsä((ningar .fi'ir _liil~!(<"iram/e ar
rjiinstg1"iring kunna säkrare hediimas
l'id en senare tidpunkt. rare lag samma. A rgilrarule 11111 slidan riirnplikrigs krig1d11gligher skall dock rri!//i1s
senast det år den rämplikrige /i'ller
tjugoe(( iir.

Befrielse _!dr hegränsas fil/ risst
slag al' tjä11s1gäri11g och i fråga om
befriel.1·e enligt I och 2 ifren riss 1id.
Beshi1 om hefrielse får fas upp 1ill
ny priiming.

-s ~~-'
Från rärnpliktsljänsfgiiring må
helt eller dell'is he.f'rias:
a J den som genom natura/isation
upptages till Sl'ensk 111edhorgare det
kalenderår då han/i-I/er ljug11fem iir
eller senare:
h! den som styrker. all han i ur/andel xjorf milirärljiin.1·r;
c! den som på grund ar långvarig
risfelse utom riket ej.fi1//gjort honom
äliggande
(iiinstgiiringssk_1'1tiigher
och, då han återl'änder till riket. uppnå11 en ålder ar 1re11io år: samf
dJ den som. I/fan a11 fall. mro111
m·cm i denna paragraf sägs. är .filr
handen, risar .~ynnerliga skä/_ldr sådan hefrie/se.

's~naste

lydelse 1975:555.

Prop. 1987 /88 :54

Prop. 1987 /88 :54

Fiircslagen lrdi!l.11!
L'. nder de villkor regeringen best:immer mä anständ medgivas med tjiinst-

*

göring enligt 27 I mom. Regeringen meddelar bestiimmelser om anständ
med annan \'iirnpliktstjiinstgöring.

Dt!f d/igga inskril>ning.rnämnd af!

fnskrirning.rniimnden skal/vid in-

vid inskrivningsförrättning

sk rivningsförriittn ing
/.besluta om he/rielsefran rärnp/ik1.11jä11.1·tgiiring enligt./§ I och 2.

besluta om frikalld1·e ar rämplik1iga l!nlig1 3 § .Jiir.1·1a slyckl!I och om

undantagande från
.1kyldighe1 enligt 4 §.

~jii11.l"lgiirings

2. besluta om inskrivning
viirnpliktiga i iil'riga.f{J//.

av

3. besluta om uttagning av värn-

besluta om inskrivning av vJrnpliktiga som ej h/i1·i1 (rika/lade enlig!

pliktiga för utbildning enligt 6 §.
./.besluta om viirnpliktigas tillhörighet till militiiromräde, flottan
eller kustartilleriet enligt 7 §.
Om i11.1krirning.rniimnden .finner
af! del kan a111a.1· all en rärnpliktigs

3 f /iirs/a .Hyckel.
besluta om uttagning av viirnplik-

*·

tiga för utbildning enligt 6
besluta om värnpliktigas tillhörighet till militiiromr:lde, flottan eller kustartilleriet enligt 7

s.

.fi"ir111sä11ningar alljiil(~iira riirnplikts1jiinstgiiring kan hediimas arsel'llrl
säkrare rid en .1·enare tidp11nk1. får
priil'ningen 11ppski11tas under den tid
som he/11°il's. Den rärnplikt(l{i!S .fii"rmåga all ji1/lgiira (iänstgiiring skall
dock hes1ä111111a.1· senast under di!t är
dä han /i·ller 21 år.

19

*

Yiirnpliktsverket eller myndighet
som viirnpliktsverket hestiimmer

Yiirnpliktsverket eller den myndighet som v:irnpliktsverket hc-

handlägger ärende som avses i 12 §.

stiimmer bcs/111ar i ärenden
/.som avses i 12 §, om iircndet

om iirendet ej argiircs vid inskrirning1"/i"irrä It ning.

inte a1•giirs vid inskrirnings/iirriillningen.
1
_ . 0111 ht:fi·iefo•

en/(~!

./

f 3- 6.

3. 0111 anstånd med rämpliktsUii11.11giiring.

1

Senaste lyddse 1976:307.
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Nurnrandc lrdclse

hires/agc11 frdelse

Prop. 1987/88:54

/.' De rä rn pi i k I iga.1· 111 hi Id 11 i ngs I id

Viirnpliktsuthildningcn utgörö av grundutbildning och repetitionsutbildning. Rcpetitionsuthildningen kan utgöras av krigsforbandsövningar;
siirskilda örningar, fackövningar, siir~kilda l"ackörningar och nwbilist'ringsövningar.
A. Viirnpliktig. som uttagits fi:ir utbildning vid arm~n. skall fullgöra
grundutbildning som omfattar för
I. menig kategori G eller F minst 220 och högst 245 dagar.
2. menig kategori l' minst 290 och högst 315 dagar eller, i siirskilt halificerad befattning, minst 325 och högst .150 dagar.
3. gruppbefiil minst 290 t)ch högst 315 dagar,
4. plutoföbcfiil minst 325 och hiigst 360 dagar eller. i siirskilt kvalificerad
befattning. minst 395 och högst 450 dagar .

.'i. kompanihefiil samma tid som fiir plutonshcfiil samt ytterligare 90 dagar.
Viirnpliktig. som uttagits för utbildning vid Il ottan, skall fullgöra grundutbildning som omfattar för
I. menig kategori G minst 285 och högst 310 dagar.
2. menig kategori F minst 325 och högst 350 dagar,
3. menig kategori E minst 415 och högst 440 dagar,
4. gruppbefiil minst 325 och högst 350 dagar,
5. plutonsbefiil minst 380 och högst 440 dagar eller, om den viirnpliktige
har avlagt sjökaptens- eller sjöingenjörsexarrien. minst 325 och högst 350
dagar.
6. kompanihcfiil samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90 dagar.
Viirnpliktig. som uttagits för utbildning vid kustartilleriet. skall fullgöra
grundutbildning som omfattar för
I. menig kategori G eller F minst 225 och högst 250 dagar,
2. menig kategori E minst 290 och högst 315 dagar,
3. gruppbefiil minst 290 och högst 315 dagar,
4. plutonsbefäl minst 380 och högst 405 dagar .
.'i. kompanibefiil samma tid som för plutonsbefiil samt ytterligare 90 dagar.
Viirnpliktig. som uttagits för utbildning vid flygvapnet. skall fullgöra
grundutbildning som omfattar för
I. menig kategori G eller F minst 225 och högst 250 dagar.
2. menig kategori E minst 325 och högst 350 dagar,
3. gruppbefäl minst 325 och högst 350 dagar. eller. i siirskild befattning i
underhålls- eller underrättelsetjiinst. minst 260 och högst 300 dagar.

'Senaste lyddsc 1986: 110.
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N11rnra11de

~rdelsc

Fiireslagen

~rdehe

Prop. 1987/88:54

4. plutonshefiil minst 335 och högst 360 dagar,

5. kompanihefiil samma tid som för plutonshefiil samt ytterligare 90 dagar.
Viirnpliktig. som ullagits för uthildning till någon av följande särskilda
befallningar. skall fullgöra grunduthildning som omfattar för
I. apotekare minst 200 och högst 225 dagar,
2. liikare minst 200 och högst 225 dagar,
3. liikarassistent minst 230 och högst 255 dagar,
4. fiiltpräst minst 320 och högst 345 dagar,

5. personalvt1rdsassistent minst 320 och högst 345 dagar.
6. tekniker, vid armen minst 320 och högst 345 dagar och vid kustartilleriet minst 380 och högst 405 dagar,
7. systemtekniker vid nygvapnet minst 340 och högst 365 dagar,
X. meteorolog minst 340 och högst 365 dagar.
Värnpliktig, som uttagits till bevaknings- eller depåtjiinst. skall fullgöra
grunduthildning som omfallar vid
I. armen minst 220 och högst 245 dagar.
2. flottan minst 285 och högst 31 O dagar.
3. kustartilleriet minst 285 och högst 310 dagar,
4. llygvapnet minst 310 och högst 335 dagar.
B. Värnpliktig skall fullgöra högst fem krigsförbandsövningar.
K rigsförhandsövning skall vid armen och marinen omfatta för värnpliktig i hefattning för
I. menig högst 21 eller. i befallning för menig p<°t stamstridsfartyg vid
flottan eller i siirskilt kvalificerad befallning för menig, högst 25 dagar,
2. gruppbefiil högst 25 eller. i befattning för gruppbefäl på stamstridsfartyg vid llottan. högst 32 dagar.
3. plutons- eller kompaniheriil högst 32 dagar.
Krigsförhandsövning skall vid flygvapnet omfalla för värnpliktig i befattning för
I. menig högst 15 dagar.
2. gruppbefiil högst 15 eller. i siirskilt kvalificerad befattning för gruppbefaL högst 22 dagar.
3. plutons- eller kompanihefiil högst 22 dagar.
För viirnpliktig vid tlollan i befallning för menig på sådant hjälpfartyg
som det kriivs speciella [itgärder för att rusta får krigsförbandsövningen utstriickas att omfatta högst 25 dagar. För viirnpliktig vid flottan i befattning
som menig radiosignalist eller, pt1 stamstridsfartyg, i annan kvalificerad
hefattning. liksom for v:irnpliktig i befallning för menig på sådant stamstridsfartyg som det kriivs speciella <ltgiirder för att rusta får krigsförbandsövningen utstr:ickas till att omfatta högst 32 dagar.
För v:irnpliktig i hefattning som kompanichef eller kompanikvartermästare eller i motsvarande befallning eller med uppgift som materielredogörare kan tiden för krigsförbandsövningen utstrikkas till att omfatta högst tv[1
dagar utöver den tid den viirnpliktige eljest skall tjiinstgöra.
6

Nurarandc

~rdd1e

Fi.>rl'slagen frdelsc

Prop. 1987 /88 :54

A"rigsfiir/wl/(/.1·1>mingama
i//(1/11
amu'n.får dl'la.1 llflfl på /l'ä deliirningar om .1·a111111an!ag1 hiigsl :!3 dagar
fi'ir meniga och grupphe(iil och lu'ig.11
311 dagar!i>rpli11ons- och kompanihe/a/.
Tiden för en krigsförbandsövning för tagas i anspråk för en fackövning.
En krigsförbandsövning för viirnpliktig i befattning pä stamstridsfartyg vid
flottan rnr uppdelas i högst fyra delövningar.

C. Yiirnpliktig i befattning för plutons- eller kompanibefäl samt värnpliktig i siirskilt kvalificerad befattning för menig eller gruppbefiil kan åliiggas att fullgöra högst fem siirskilda övningar.
Särskild övning skall omfatta högst el\'a dagar vid armen och marinen
samt hiigst fyra dagar vid flygvapnet.
Yiirnpliktig. som vid förband skall fullgöra uppgift av siirskild betydelse
för genomförande av förbandets mobilisering eller som iir krigsplacerad
vid förband. rnrs mobilisering är avsedd att kunna genomföras pä avseviirt
kortare tid iin som giiller för huvuddelen av försvarsmaktens förband. kan
~tliiggas att fullgöra högst fem mobiliscringsövningar om sammanlagt högst
<'ttta dagar.

Tiden för särskild övning f{1r tagas i ansprt1k för siirskild fackövning.
Vid llygvapnet fär siirskild övning uppdelas i tv[1 delörningar. om den
viirnpliktigc medger det.

Ai·rndcom befrielse frän värnpliktstjiinstgöring enligt 5 f/i>rslil .11rcke1
11ch om anst<lnd med tjiinstgöring
enlig!:!? .11· I 1111J111. prövas efter ansökan av den viirnpliktige m· chcfi!n

Arcndcn om befrielse frtm värnpliktstjiinstgöring enligt ./ f 3-n
och om anständ med tjiinstgöring
prövas endast e!"tcr ansökan av den
viirnpliktigc .

.fi"ir rämplik1.n·erke1 eller. l'nlig1 hans
he.wiim111111uil'. ar annan 1ruppregis1reringsm.1·11dighe1.
Talan 11101 hcs/111 i ärende som
a1•ses i,ti'irsw slrckct/iircs hos viirnpliktsniimnden genom hesrär som
skola ha inkommit inom 1v[1 veckor
fr<ln den dag klaganden fick del av
beslutet.

•·Senaste lyddse

1976:.~07.

Bes/111 i iirelllll'n cnli:C:t I:! och
19 f§fiir 1herk/agas hos viirnpliktsniimnden inom två veckor fr<ln den
dag d<I klaganden fick del av beslutet. Bl'.1·/111 om ändrad 111/agning eller
. 1i/l/11)righet 1'.fier ,ti1/lgjord grunduthildningfår dock inle 1herklagas.

7
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Fiirl'.l/agcn ~i·ddse

N11rara11de trdcfo'

Bt's/111 .rnm meddelas enlig! I:! och

I.ämnas ansiikan 11111 tm.l'fänd med
all påhiirja 1jiinstgiiri11g 111a11 hi/al/.
skall den l'ämplik1igt' i11s1iil/a sig fil/

19 f§ skall giil/a omedelharl.

1jänslgiiring 11akllll han.fi"ir ia/an m111
hes/111e1.
i\fo1

riimp/ik1.rniim11de11.1· ht's/111

Vämplik1.rniimndem

hes/111 får

inle iil'erklagas.

må 1alan ickejiiras.

s

Denna lag triider i kraft. i fräga om 27 I mom. den I juli 19XX. och i
övrigt den I juli 19X9.
1 fr<lga om den som har frikallats frän värnrliktcns fullgörande enligt
iildrc bestiimmelser skall efter ikrafttriidandct föreskrifterna om befrielse
enligt 4 första stycket 1 och 2 i den nya lydeben tillii111pas. Den som har
undantagits frt1n tjiinstgöringsskyldighet enligt iildrc bestiimmelser skall
vid tilliimrningcn av lagen efter ikrafttriidandct anses ha befriats fr[m skyldigheten att fullgöra viirnpliktstjiinstgöring under motsvarande tid.
1 fräga om den som har inskrivits som underärig före ikraftträdandet
tilliimpas äldre bestiirnmelser.

*

2 Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980: I00)
Hiirigenom föreskrivs att 7 kap. 12 § sekretesslagen ( 1980: 100)' skall ha
följande lydelse.
Nurarande ~rdd1·e

Fiire.1/agen

~rdelse

7 kap.

Sekretess giiller i iirende om inskrivning av värnpliktig för uppgift
om enskilds personliga förhällanden. om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men 0111 uppgiften röjs.
Motsvarande sekretess giiller i ärende som angår antagning till utbildning vid försvarsmakten, frikallelse

Sekretess giiller i iirende om inskrivning av värnpliktig för uppgift
om enskilds personliga förMllanden, 0111 det kan antas att den enskilde eller n{1gon honom niirstäende lider men om uppgiften röjs.
Motsvarande sekretess giiller i iirende som angär antagning till utbildning vid försvarsmakten, hefrie/se

från rärnplikl. 1111dan1aga11de .fi"ån

från riirnplikisl}änslgiiring pd grund

a nst{\ nd
med viirnpliktscjiinstgöring eller vapenfri tjiinst. Sekretessen giiller
dock inte beslut i iircnde som avses i
detta stycke.
1jii11s1giiri11gssk_1 ·ldighe1.

'Lagen omtryckt 1985:1059.

al' nedsä 11 ning a 1• pres/a 1io11.~/iim11J
gan eller särskild risk /iir de11a. an-

sttmd med viirnpliktstjiinstgöring
eller vapenfri tjänst. Sekretessen
giiller dock inte beslut i iirende som
avses i detta stycke.

Nurarande !rdelse

Fiireslagcn lrde/.1·c

Prop.

1987/~8:54

Sekretess giiller inom förs\'arsmaktens personalvt1rd med ~l\seende pa
\'iirnpliktiga för uppgift som hiinför sig till psykologisk undersökning och
för uppgift om enskilds personliga förhällanden hos klrnsulent eller annan
hefallningsharnre som siirskilt har till uppgift att hist[1 med r[1d och hjiilp i
pL'rsonliga angeliigenheter. om det inte stär klart att uppgiften kan röjas
utan all den som uppgiften rör eller nt1gon hnnom niirst~1ende lider men.
I frt1ga om uppgift i allmiin handling giiller sekretessen i högst femtil1 [1r.

Denna lag triider i kraft den I juli 1989.
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Försvarsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammantriide den 19 november 1987
Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson, S. Andersson. Hodström, Göransson. Grad in, Dahl. R. Carlsson, Hellström, Johansson. Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalen.
h1rcdragande: statsri\det R. Carlsson

Proposition om ändring i värnpliktslagen
(1941 :967), m. m.
Inledning
I. I 1983 års värnpliktsutbildningskommitte
Regeringen bemyndigade år 1983 chefen för försvarsdepartementet att tillkalla en kommitte med högst sex ledamöter 1 med uppdrag att utreda viirnpliktsutbildningen. Utredningen arbetade under benämningen 1983 ärs
viirnpliktsutbildningskommitte (VK 83).
Genom regeringens bemyndigande den 29 mars 1984 utvidgades VK

~n :s

uppdrag till att avse iiven utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga och
fotgan om frikallelse av viirnpliktiga.
VK 83 liimnade i juni 1986 betänkandet (SOU 1986:43) Hefrielse från
viirnpliktstjänstgöring. I betiinkandet behandlas frågan om frikallelse a\'
viirnpliktiga och vissa diirmed sammanhiingande frågor. VK 83:s sammanfattning av betiinkandet och författningsförslag bör fogas till protokollet i
detta iirende som hilaga I resp. hilaga ::.
Efter remiss har yttrande över betiinkandet avgetts av överbefiilhavaren.
till vilket chefen för marinen och chefen för tlygvapnet har anslutit sig,
chefen för armen. försvarets sjukv<lrdsstyrelse, viirnpliktsverket, försrnrets
forskningsanstalt, försvarets personalv{lrdsniimnd. överstyrelsen för civil
beredskap, styrelsen för psykologiskt försvar, viirnpliktsniimnden. hovriitten för Viistra Sverige, kammarriitten i Jönköping, socialstyrelsen, sjöfartsvcrkct, arhetsmarknadsstyrelsen, riksrevisionsverket. Svenska Samernas Riksförbund, Svenska Liikaresiillskapet, Tjiinstemännens Centralorganisation, Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges Redareförening. Sveriges Fartygsbefiilsförcning, Svenska Maskinhefiilsförbundet, Svenska Sjöfolksfi.irbundet, Sveriges centrala viirnpliktsråd, Moderata ungdomsförbundet och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.
Riksdagsledamöterna Roland Briinnström, ordförande, Margareta Hernrningsson,
Hans Lindhlad (t. o. 111. 19S4-08-31 ). Per Pettersson. I\ ils T Svensson. Anders Sviird
samt redaktören Lars Nicander.
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En sammansliillning av remissyttrandena bör l'ogas till protokollet i detta
iirende som hilaga J.
VK X3 fiireslar i betiinkandct att viirnpliktslagen ( 1941 :%7) jiimtc l'öljdi"örl"attningarna till denna görs till förem;'tl för en samlad ö\·ersyn. ÖH~rsy
ncn behövs enligt VK X3 for att rn en modern och liillövcr,.;bdlig fi:irt'attningstt:.xt med ett innehåll som st~tr_i övcrensstiimmelse med den praxis som
har utvecklats i viirnpliktsl"r;igorna. I betiinkandct liimnas vissa förslag som
av VK ~3 dock anses sä angeliigna att de bör genomföras redan före översynen. Vissa andra l'örslag i förevarande och tidigare bctiinkandcn av VK 83
l'öreslt1s diircmot viigas in först i samband med översynen.
Ingen av rcmissinstanserna har hart nt1got att erinra mot den föreslagna
översynen.
Jag delar uppl'attningen att det l'örcliggcr ett behov av en samlad översyn
av viirnpliktsl'örfattningarna. Jag avser diirl'ör att i siirskild ordning ta initiativ till en s;1dan översyn.
V K 83 :s l'örslag rörande personbedömningssystemet tar jag upp i det
följande. Jag tar ocks<'t upp VK 83 :s förslag om att utmönstra bestiimmelserna i viirnpliktslagen om inskrivning av och viirnplikt för underåriga samt
förslaget i en framstiillning från viirnpliktsverket (1986-12-16) om skyldigheten att utfärda inskrivningshok. Övriga frägor bör behandlas i det kommande över.,ynsarhctet.
Regeringen beslutade den 8 oktober 1987 att inhiimta lagrt1dets yttrande
över förslag till lag om iindring i viirnpliktslagen ( 1941 :967).
Lagn'tdet har i sitt yttrande, som hör l'ogas till protokollet i detta iircndc
som hilaga 4. liimnat förslaget utan erinran. Lagrädct har dock piipckat att
den iindrade terminologin i förslagets4 *bör föranleda iindring i 7 kap. 12
sekretesslagen ( 1980: 100). Jag har i propositionen tagit upp förslag till iindring i sekretesslagen. I övrigt överensstiimmer. med vissa redaktionella iindringar, propositionens förslag med det till lagr:ldct remitterade l'örslagct.
Lagförslaget i lagrådsremissen har inte tagits med i propositionen.
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1.2 Uppdelning av krigsförbandsövningar
Sedan ett antal itr har försök bedrivits med uppdelning av krig,.;förhandsövningar inom arrnen. Riksdagen har fattat beslut (prop. 1983/84:59. FöU 10.
rskr. 119) h:irom genom lagen ( 1983: I 080) om rörsök med uppdelning av
krigsförbandsövningar inom armen samt genom lagen ( 1986: 111) om iindring i samma lag (prop. 1985/86:100 bil. 6, föll 5. rskr. 117). Chefen rör
armen har redovisat resultatet av de hittills gen omrörda fiirsiiken och hcrnstiillt att systemet permanentas. Mitt l'örslag i denna i'r[1ga tar jag ocks[t upp i
det fiiljande. Ftt utdrag ur chefens l'ör armen redovisning och förslag bör
rogas till protokollet i detta iirende som hilaga 5.

1.3 Grundläggande bestämmelser om värnplikt
1.3.1 Allmänt

Enligt I~ Yiirnpliktslagcn ( 1941 :%7) iir varje svensk man v:irnpliktig
fr. o. m. det kalendcrär 1.El han l'yller 18 ärt. o. m. det d:1 han l'yller 47 är.
Med den alimiinna \'iirnplikten röljer att var och en cl'tcr l'örmäga skall
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genomgä en utbildning som ger honom förutS:ittningar att delta i det viipnade försvaret av landet.
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Yiirnpliktsutbildningen sylbr s;lledes till att den viirnpliktige skall kunna
fullgöra uppgifter i den militiira organisationen. Den inledande grundutbildningen skall därför resultera i att den viirnpliktige krigsplaceras i en
befattning vid n;lgot av v;lra krigsfi.irband. Den diirpä följande repetitionsutbildningen med regelbundet [1terkommancle övningar syftar i huvudsak
till all ber:ista och utvt:ckla skickligheten i befattningen och till att samtr:ina
k rigsförbanden.
Tillgängen pi1 viirnpliktiga bestiims friimst av födelsetalen och antalet
invandrade naturalist:rade medborgart:. Sett övt:r <\ren varierar antalet
viirnpliktiga. ibland stort. Diirigenom pi1verkas den militiira utbildningsorganisationen och ytterst ocks;l krigsorganisationen.
Vid en given tidpunkt r.tder det alltsi\ oftast inte nägon fulbtiindig balans
mellan krigsorganisationt:ns behov av viirnpliktig personal och tillg[1ngen
pil viirnpliktiga. Nödviinclight:ten av kontinuitet i s~1viil freds- som krigsorganisationen medför diirför att olika [1tgiirder mäste vidtas ptt kort sikt.
Exempelvis har det för niirvarande stora antalet grundutbildningsviirnpliktiga lett till att m{111ga viirnpliktiga fär viinta upp till tre [1r efter inskrirningen med att börja sin grundutbildning.
De skyldigheter som följer med den allmiinna \iirnplikten iir t:mt:llertid
inte undantagslösa. Beroende p{1 förhi1llanden och förutsiittningar knutna
till den viirnpliktigt: som individ kan skyldigheterna bortfalla eller inskriinkas b~tde till tid och innt:häll.
För den som p;'\ grund av fysiska eller psykiska orsaker inte kan göra
nagon krigstjiinst bortfaller s{1bks skyldighl'ten att t.iiinstgöra. Om dessa
orsaker iir best<lcnde. skall den viirnpliktige/i-ika//as fr;ln viirnpliktens fullgi>rande (3 ~ viirnpliktslagen). Om de bedöms enbart tillfiilliga. skall han
1111da111a.1 frt1n tjiinstgiiringsskyldighet unlkr erforderlig tid t4 viirnpliktslagen ).
Yärnpliktslagen inneh;tller vidare bt:stiimmelser i 5 ~ första stycket om
he/i"iefo· helt eller ddvis frim viirnplikt>tjiinstgöring för dm som l. ex. har
L'lkr har haft anknytning till annat land. Dessa formella skiil omfattar den

*

som blivit svensk medborgar<! genom naturalisation ( 5

*första stycket a ).

den som gjort militiirtjiinst i utlandet (5 *första stycket b) och den som p[1
grund av långvarig utlandsvistelse inte fullgjort tjfostgöringsskyldighet

s

som åligger honom (5 första stycket c).
I övrigt kan en värnpliktig befrielse om han visar att han har synnl'rliga

rn

*

skiil ( 5 första stycket d ).
Pä de villkor som regeringen bestiimmer kan den värnpliktige få anståntl
med grund- ellt:r repetitionsutbildning som han inkallats till. Även betriiffande annan viirnpliktstjiinstgöring för regeringen meddela bestiimmelser
om anst{111d (5 andra stycket). Bestämmelser härom finns i kungörelsen

s

( 1969:380) om viirnpliktigas tjiinstgöring m. m.
Sedan liinge har värnpliktiga anstiillda som -~iiimän eller sysseballa som
rcnskiitarc särbehandlats i viirnpliktssammanhang. Således skall en viirnpliktig som är inskriven i sjömansregister anses ha laga förfall niir han iir
anstiilld som sjöman enligt sjömanslagen ( 1973 :282 l pä svenskt hantkbfartyg i niir- eller ljiirrfart (41 andra stycket viirnpliktslagt:n ). Under angivna

s
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förutsiittningar har den viirnpliktige alltså giltig ursiikt att inte fullgöra de
skyldigheter som annars följer med viirnplikten. Han kan exempelvis utan
påföljd underl,lta att instiilla sig för tjiinstgöring p[1 order om inkalld;e, om
han iir hindrad diirtill på grund av sin anstiillning som sjöman. I 45 § viirnpliktslagen ges regeringen befogenheter att bestiimma om befrielse tills vidare frt111 skyldigheterna enligt lagen för viirnpliktiga som tillhör samebef'olkningen och är sysselsatta med renskötsel.
Regeringen har i kungörelsen ( 1969:380) om värnpliktigas tjiinstgöring
m. m. utf'iirdat siirskilda bcstiimmelscr om anstt111d och befrielse för viirnpliktiga anstiillda som sjömiin eller som tillhör samebef'olkningen.
I vissa siirskilda fall ftir regeringen eller den myndighet som regeringen
utser besluta att en viirnpliktig tills vidare eller för viss tid inte skall ctliiggas
\ iirnpliktstjiinstgöring. DC!la giiller rör den som olovligen avviker eller uteblir fdn tjiinstgöringsstiillet eller som viigrar eller underläter att fullgöra
qd som ttliggcr honom. Motsvarande giiller för den som förklarar att han
inte kommer att fullgöra viirnpliktstjiinstgöring med hiinsyn till hans anslutning till religiöst sam rund. Det förutsiitts i Mda fallen att det kan antas
att den viirnpliktige inte kommer att f'ullgöra nägon tjiinstgiiring l.46 I och
2 viirnpliktslagen).

*

1.3.2 lnskrirningsfiirfarandct

De viirnpliktigas individuella förutsiittningar att klara av viirnpliktstjiinstgiiringen och tillgodogöra sig viirnpliktsutbildning prövas första gtrngcn av
inskrirningsniimnderna i samband med en inskrivningsförriittning som
den viirnpliktige kallas till. lnskrivningsniimnderna iir administrativt knutna till de i viirnpliktsverket ing:1endc viirnpliktskontoren, vilka har verksnm hetsom rt1den som i princip samman fal ler med mi Iitii rom räd ena. Det
finns s[iledes sex inskrivningsniimnder i landet. Vid ett viirnpliktskontor viirnpliktskontoret för marinen - förekommer dock ingen inskrivningslt'rksarnhet.
Vid inskrivningsförriittningen skall inskrivningsniimnden besluta om frikallelse L)Ch om undantagande frän tjiinstgöringsskyldighct. Niimnden
skall ocksti besluta om inskrivning av den som inte frikallats, besluta om
uttagning för utbildning enligt 6 viirnpliktslagen och om den viirnpliktiges
tillhörighet till militiiromräde, flottan eller kustartilleriet enligt 7 viirnpliktslagcn.
Uttagningen enligt 6 viirnpliktslagen avser utbildning
a) vid försvarsgren eller vid truppslag eller vapenslag inom försvarsgren,
b) i siirskild tjiinst eller i s:irskild tjiinstgöring,
c) till befattning eller grupp av befattningar samt
dl vid förband eller utbildningsanstalt.
Vid uttagningen enligt a) bestiims allts:I vid vilken försvarsgren - armen,
marinen eller flygvapnet - utbildningen skall ske. Uttagningen till armen
avser dessutom truppslaget - infanteriet, pansartrupperna m. Il - och vid
marinen \·apenslagct. dvs. flottan eller kustartilleriet.
Uttagningen enligt b) avser utbildning till siirskilda befattningar för apoto:kare, liikare. tekniker m. Il. Gemensamt för dessa befattningar iir cllt de i

*

*

*
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större utstr:ickning iin de rent militiira befattningarna bygger p{1 att den
viirnpliktige genomgätt eller avser att genomgä viss kvalificerad civil utbildning.
Till övriga befattningar sker uttagning enligt c). D:irvid tas den viirnpliktige ockst1 ut till n<1gon av följande grupper av befattningar:
- kompanibefäl
- plutonsbcfiil
- gruppbefiil
- menig E. F eller G eller
- menig i bevaknings- eller depätjiinst.
Uttagningen enligt d) slutligen avgör vid vilken utbildningsmyndighet
den v:irnpliktige skall grunduthildas.
I krigsorganisationen finns för niirvarande ca 3 000 olika befattningar
hetriiffande vilka det i varje särskilt fall bestiimts de J:igsta krav som uppgifterna i varje befattning srnller på den v:irnpliktigc. Ikfattningskraven avser
individens psyke och fysik. hans hiilsotillsttmd. kunskaper och färdigheter.
Kraven iir ställda mot de fiirhtillanden och pi1frestningar som antas uppst~'\
ytterst i en krigssituation. Kraven uttrycks i en ningradig skala diir nio su1r
rnr det högsta kravet.
De psykiska kra\·en iir relaterade till fragorna om befiilsliimplighct och
psykisk funktionsfönrniga. De fysiska kraven i sin tur avser kroppsliingd.
muskelkraft. fysisk arbetsförm<lga. synskiirpa. färgsinne och hörsel.
l_;ndcrlaget för inskrivningsniimndens stiillningstagandc tas fram genom
prörningsvcrksamheten under inskrivningsrörr:iuningen ( 13 *andra stycket drnpliktslagen). Föreskrifter om prörningsverksamhctcn finns i kungöreben (1969:379) om inskrirning och redovisning av drnpliktiga (IK).
f\ ,. 26 I K framgt1r att prövningsverksamheten omfallar medicinsk undersökning avseende den inskrirningsskyldiges h:ilsotillständ och fysiska kvalifikationer i övrigt och psykologisk undersökning som sammantaget skall
ge underlag för bedömning av hans Umplighct fi'\r uttagning till befattning
clkr grupp av befattningar. Prih'ning~verksamhetcn omfattar iiven inh:imtandc av perSL)llllppgirter fr:111 den inskrivningsskyldige. Pt1 grundrnl av
resultatet ;I\ inskrirningsprÖ\ ningen bedöms dennes duglighet till krigstj:inst och. i förekommande fall. hans J:implighct fiir annan tj:instgöring
inom Wta Ifiirs\'>lret l 27 I K ). Den som hcdöms duglig ti 11 k rigstjiinst tas ut
i"ör utbildning enligt 6 drnpliktslagen (2~ I K) och erh[lllcr tillhörighet
enligt 7 *samma lag !29 IKl.
Prövningsverksamheten genomförs av l:ikare, psykologer och konsulenter samt bitr'.idande personal \'id inskrivningsmyndigheterna pä viirnpliktskontoren enligt av viirnpliktsverket utfiirdade föreskrifter. Tj:instbarhetsprörningen. dvs. bedömningen av den viirnpliktigcs duglighet till krigstjiinst. grundar sig diiremot på tilliimpningsföreskriftcr utfärdade av försvarets sjukdrdsstyrelse. De sistn:imnda föreskrifterna finns intagna i en siirskild handbok med "Bestämmelser för medicinsk undersökning och
utv:irdcring". Bestiimmclscrna följer det internationella diagnossystem
som utarbetats av Viirldshälsoorganisationen och som socialstyrelsen fastst:illt för klassifikation av sjukdomar. Förutom sjukdomar innchaller diagnossystemet :iven medicinska s:irrnriabler. inbegripet sociala faktorer av
betydelse för inskrivningsvcrksamheten.
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Nedsiittningar av tjiinstbarheten som framkommer vid den medicinska
och psykologiska undersökningen anges med en graderad diagnos som
faststiills av inskrivningsöverliikaren.
Huvuddelen av de diagnoser som noteras i samband med liikarundersi.ikningen föranleder inget beslut om vare sig frikallelse eller undantagande.
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i\.fänga av diagnoserna innebiir dock en begriinsning av möjligheterna att ta
ut den viirnpliktige till \·issa befattningar med siirskilda krav.
Den psykologiska undersökningen består av fyra skriftliga delprov och
intervju med en psykokig. Det sammanviigda resultatet av delpro\·en ger
uttryck för den drnpliktiges allmiinbegåvning. normalfiirdelad i en niogradig skala - "provgrupp" - diir nio iir högsta viirde. Vid intervjun gör
psykologen en bedömning av den v:irnpliktigcs psykiska funktionsförmäga
och hefiibliimplighct. .Även dessa kriterier uttrycks var för sig i en normalfördelad niL1gradig skala. Bcf:ilsliimplighet <tsiitts dnck enbart s<ldana som
tillhör prnvgrupp 5 eller högre.
Vid psyko1L1gintervjun och liikarundcrsökningen görs dessutom en bedömning för att urskilja viirnpliktiga
I. som varaktigt har eller under viirnpliktstjiinstgiiring bedöms fo psykisk
sjukdom eller betydande psykiska hesviir som leder till ofönrn1ga att fullgöra nttglin viirnpliktstjiinstgöring .

.::!. fi:ir vilka elt uppenbart siikrare bedömningsunderlag kan förviintas föreligga niistkommande <lr.
3. vilkas uttagning hör päverkas av hänsyn till psykiska förhållanden.
Niir psykiska hesviir, störningar eller sjukdomstillstånd konstateras av
nu angiven an, kriivs i regel en fördjupad och tidsmiissigt mer omfattande
intervju än vad som normalt är folie!. Iakttagelserna och bedömningarna
vid dessa intervjuer samm<.1nfattas <.JV psykologen i ett siirskilt utlJtande, i
förekommande fall med förslag till graderad diagnos.
Föreligger osiikerhet om bedömningen, diskuteras ärendet med chefspsykologen eller inskrivningsöverliikaren vid värnpliktskontoret. Vid hehov utförs ytterligare en intervju av chefspsykologen eller n<lgon annan
psykolog. Siirskilt sv.lrbedörnda ärenden kan iiven föranleda att en psykiatriker
~um st<lr utanför inskrivningsorganisationen konsulteras. Den psykologiska
undersökningen avslutas i dessa iirenden med att inskrivningsöverläkaren
överviiger inneh,1llet i utUtandena och erter en egen bedömning av tjiinstharheten beslutar om graderad diagnos. Både i dessa ärenden och i iirenden
som inte passerar inskrivningsöverHikarcn anges förhållanden av psykologisk eller psykiatrisk art som hör inverka pil den värnpliktiges uttagning.
Även uppgifter om den \'iirnpliktiges sociala förh<'\llanden kan inverka
pi\ uttagningen. Bedömningen görs i förekommande fall efter samtal med
en konsulent och kan avse exempelvis·behov av uttagning till förband med
tjiin'1göring niira hemorten.
Det samlade resultatet av prövningsverksamheten meddelas mönstringsförriittaren och utgör underlag för dennes besked till den värnpliktige i
fr{1ga om tjiins!barhet. tillhörighet och preliminiir uttagning. Vid mönstringen for den viirnpliktige upplysning om möjligheterna till uttagning med
hiinsyn till resultaten av prövningen. Han rnr iiven tillfälle att uttrycka öns-
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kemM om sin uttagning samt tid och plats för grundutbildningen. Han fär
ocksä besked om att han kan framföra erinringar mol den preliminiira
uttagningen genom all skriva till inskrivningsniimndcn. Om den viirnpliktigc inte har nt1gon erinran, beslutar inskriYningsniimnden L1m hans viirnpliktsfi.irh<Hlandcn i överensstiimmclsc med det besked som Urnnats a\
mönstri ngsförriittaren.
Den som blir inskri\ en skall tilldelas en inskrivningshok L~O viirnpliktslagcn) och vissa andra handlingar enligt 49 I K.
lnskrivningsniimndens beslut rnr överklagas till viirnpliktsniimnden.
Mot viirnpliktsniimndens beslut fär talan inte föras (21och24 SS viirnpliktslagen).
Det finns en möjlighet att bestiimma om ny tjänstbarhetsprövning av den
som blivit frikallad. Regeringen har med stöd av .3 andra stycket viirnpliktslagcn föreskrivit att den som frikallats iir skyldig att på kallelse av
inskrirningschefen instiilla sig till ny inskrivningsförriittning. Han får iiven
efter egen ansökan inställa sig till inskrivningsförriittning senast det [ir ck''t
han fyller 28 :1r (24 IK).
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1.3.3 Prövning av tjänstbarheten efter inskrivningen

Bedömningen av den viirnpliktiges tjiinstbarhct efter inskrivningen sker pä
i princip samma grunder som vid inskrivningsförfarandet. Således åsiitts
den viirnpliktigc i förekommande fall en graderad diagnos. Diiremot iir den
administrativa ordningen rnd giillcr inhiimtandet av bcslutsundcrlaget delvis annorlunda, beroende p[1 i vilket sammanhang tjiinstbarhetsprövningen
aktualiseras.
Om den värnpliktige inte fullgör viirnpliktstjiinstgöring vid tillfallet, brukar fr<'1gan om prövning av hans tjiinstbarhet i regel väckas ge1wm att ett
liikarintyg eller ett v<'\rdintyg företes. Det kan ske pt1 den viirnpliktigcs eget
initiativ men ncks~i pä initiativ av en värdmyndighet p<'.i grund av föreskrin::n uppgiftsskyldighct ( 15- 18
I K ). Ärendena handliiggs av viirnpliktskontorcn. som gör en bedömning och fattar beslut utan att den viirnpliktigc
hchiivcr instiilla sig.
Vid samtliga större militiira utbildningsmyndigheter finns granskningsniimnder för frågor rörande den viirnpliktiges tjänstbarhet. Granskningsniimnderna har enbart rädgivande funktion och bestär av en militär tjiinsteman som ordförande och tvä andra ledamöter, den ena militiir tjiinstcman
och den andra liikare.
Under tid titt den viirnpliktige fullgör viirnpliktstjiinstgöring prövas hans
tjiinstbarhet vid medicinsk undersökning utförd av förbandsliikarc. Om det
konstateras att den viirnpliktiges tjiinstbarhet iir nedsatt i förhällande till
vad som giillde ,·id inskrivningstillfiillet eller vid en senare prövning. avger
i"örbandsliika!"cn ett utlätande med förslag om ändring a\· den viirnpliktigcs
viirnpliktsförh{illanden. Förslaget kan giilla frikallelse. undantagande för
viss tid eller annan uttagning.
Utbildningsmyndighctens fortsatta handliiggning av ärendet med anledning av rörbandsliikarens förslag kan innebiira att det avgörs i sak, eller att
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det överlämnas till värnpliktskontoret för beslut. Granskningsniimndens
yttrande skall regelmiissigt inhiimtas dessförinnan.
Vilrnpliktsverkel har delegerat till den utbildningsredovisande myndigheten att besluta i ärenden om undantagande. förutsatt att den viirnpliktige
g<1r med pä att han hemförlovas. Viirnpliktsverket har dock förbeMllit sig
beslutanderiitten i de fall den viirnpliktige fullgör sin grundutbildning och
tidigare undantagits från tjiinstgöringsskyldighet. Den utbild:~ingsredovi
sande myndigheten får ocksä besluta om att ge den viirnpliktige en annan
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uttagning. om del finns medicinska skäl. Som förutsättning för detta gäller
alt den viirnpliktige kan utbildas vid samma utbildningsmyndighet och att
den nya uttagningen inte medför liingre grundutbildning. Beslutanderiitten
iir dock inte delegerad till den utbildningsredovisande myndigheten i iirenden rörande kompani- eller plutonsbefiilsvärnpliktiga.
L.ltbildningsmyndighelens och viirnpliktskontorets beslut kan överklagas
ti Il viirnpliktsniimnden ( 22
i'l\wklagas (24

2

Allm~in

*värnpliktslagcn).

*\'iirnpliktslagen).

Niimndens beslut kan inte

motivering

2.1 Frikallelse, undantagande och hcfrielse m. m.

Mitt förslag: - Uttrycken frikallelse, undantagande och befrielse i
viirnpliktslagen ersätts med det gemensamma uttrycket befrielse.
13estiimmelserna vad gäller grunderna för befrielse fri\n viirnpliktstjänstgöring anpassas så att de övcrcnsstiimmer med praxis.
En enhetlig åldersgriins p<i 28 är införs för befrielse frän värnpliktstjänstgöring både vid naturalisation och vid längvarig utlandsvistdse.
Reglerna i sekretesslagen ( 1980: I 00) om sekretess i inskrirningsiirenden anpassas till den iindrade terminologin.

\'K 83:s förslag: Överensstiimmcr med mitt (13etänkandet s. 91-120).
Remissinstanserna: Förslaget till ett samordnat begrepp biträds med rn
undantag. Försvarets sjukvårdsstyrelse anser att förslaget vad giiller befrielsebegreppet ökar risken för missfiirst~111d och diirför undergriiver riittssiikerheten. Liknande uppfattning framför styrelsen i fråga om det föreslagna
systemet för bedömning av tjänstbarheten. Yärnpliktsverket föreslär att ett
siirskill registreringssystem införs för tjänstbarhetsnedsiittningar hos viirnpliktiga. Hovriitten för Yiistra Sverige förordar att ordet undantagande
viiljs som ny gemensam term. Övriga remissinstanser biträder förslaget eller
har inget att erinra diiremoL
Skälen för mitt förslag: Det svenska militiira försvaret iir sedan liinge
grundat rt1 allmiin drnplikt för miin. Med den allmiinna värnrlikten följer

2

Riksdagen /<)87 88. I .1aml. Nr 5.f

17

en skyldighet rör den som omfattas av viirnplikten att delta i landets viipnade försvar under tider av krig eller krigsfara och att genomg~'\ \'iirnpliktsutbildning. Syftet med viirnpliktsutbildningen är att ge den värnpliktige möjligheter att i samverkan med andra i förband lösa uppgirter i den militiira
krigsorganisationen. Tjänstgöringen under krigsförhällanden innebiir
sjiilvfallet mycket allvarliga risker, stora påfrestningar och uppoffringar för
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den enskilde individen, både i fysiskt och psykiskt hiinseende. Men även
utbildningen innebär uppoffringar och utsiitter den värnpliktige rör risker
och påfrestningar. Mot denna bakgrund ifr det enligt min mening naturligt
att det finns undantag från de med den allmänna värnplikten förenade
skyldigheterna. Delta ligger i såväl den enskildes som samhällets intresse. 1
ett system med allmiin värnplikt måste undantagen hiinga direkt samman
med förh~tllanden och förutsiittningar hos den enskilde. Det är därför nödviindigt alt de beslutande myndigheterna skaffar sig kiinnedom om den
viirnpliktige som individ och gör en bedömning av hans individuella förutsättningar att tillgodogöra sig värnpliktsutbildningen och att ytterst klara
av tjiinstgöring i en krigssituation. Rcdömningen måste göras mol bakgrund
av kunskaper och erfarenheter om förh<illandena under viirnpliktstjänstgöring och dessas inverkan på den viirnpliktige.
Det nuvarande systemet för inskrivning av viirnpliktiga och redovisning
av försvarsmaktens personal infördes i slutet på 1960-talet. Systemet togs
fram pä grundval av betiinkandet ( Fii 1966:5) Krigsmaktens personalförvaltning avgivet av 1964 ärs inskrivnings- och personalredovisningsutredning och beslutades av 196X års riksdag (prop. 1968:34, SU 92, rskr. 214).
Det nya systemet innebar bl. a. att de medicinska och psykologiska prövningarna vid inskrivningarna utvidgades och rörbiittrades sa att det i betydligt större utsträckning än tidigare blev möjligt att redan vid inskrivningarna skilja ut viirnpliktiga ~om inte var tjiinstbara. Dessa skulle annars frikallas rörst sedan de pttbörjat grundutbildningen.
Fn annan viktig föriindring genomfördes i början av 19~0-talet niir uttagningen av viirnpliktiga med placering i handriickningstjiinst ersattes med
placering i be\aknings- eller dept1tjiinst (prop. 19Xl/82:102 bil. 2, FöU 18.
rskr. 374). Föriindringen innebar att de handriickningsviirnpliktiga i större
omfattning kunde anviindas i krigsorganisationen och att ingen liingre togs
i anspr<\k för utbildning, om han av medicinska skLH inte kunde krigsplaceras. Samtidigt höjdes minimikraven på de värnpliktiga, vilket ökade antalet
frikallelser något.
1 övrigt har ordningen rör tjänstbarhetsbedömningen av de värnpliktiga
legat i stort sett fast. Verksamheten har dock varit föremål för ett kontinuerligt översyns- och utvecklingsarbete vad giiller vetenskapliga metoder, administrativa rutiner och organisation m. m., allt inom gränserna för varje
myndighets ansvarsområde. Ett exempel på detta, som jag berört inledningsvis, ilr den nu tillampade modellen för den psykologisk-psykiatriska
bedömningen av värnpliktiga vid inskrivningen. Ett annat exempel iir den
försöksverksamhet som bedrivits av viirnpliktsverket betriiffande samma
bedömningar av värnpliktiga under påg;\ende grundutbildning. Jag äterkommer i det följande till dessa frågor.
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VK 83 har ingående studerat och redovisat statistiska uppgifter fnln inskrivningsverksamheten vad gäller tjiinstharhetsprövningen av drnrliktiga. Motsvarande uppgifter om avg;lngarna efter inskrivningen redovisas
ocks;l. Därutöver lämnas en niirmare redogörelse för de rrohlem som finns
i nuvarande system för tjänstbarhetsrrövning och kritiken mot det tilliim-1
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pade förfarandet vid frikallelse.
I likhet med VK 83 finner jag det klarlagt all den nuvarande ordningen
för prövning av värnpliktiga i huvudsak fungerar hra. Det finns diirför inte
ni1gon anledning att göra någon genomgripande fiiriindring av systemet.
Jag instämmer i VK 83 :s bedömning att det iir otillfredsställande att en
viirnpliktig kan klassificeras som psykiskt sjuk utan att någon psykisk sjukdom i vedertagen bemärkelse föreligger hos honom. Genom stiimplingseffekten riskerar han att onödigtvis få sina förutsättningar att t. ex. göra sig
giillande pä arbetsmarknaden försiimrade. Det iir ocksä i sig sjiilv allvarligt
om den som har påvisade sociala svårigheter enbart av den anledningen
klassificeras som sjuk.
Vid tidpunkten för VK 83 :s stiillningstaganden tilliimrades emellertid
socialstyrelsens publikation Klassifikation av sjukdomar 1968 ((jiirde upplagan 1981) vid bl. a. tjänstbarhetsprövningen av värnpliktiga. Denna puhlikation har sedermera ersatts med en ny version, Klassifikation av sjukdomar 1987, som tillämpas fr. o. m. den 1januari1987. Genom den nya versionen har enligt min mening möjligheterna till klassificering utvidgats avsevärt vad gäller förhållanden eller faktorer som, utan att kunna betecknas
som sjukdom eller skada, är av betydelse för individens hiilsotillstånd. Diirigenom har förutsättningarna för en adekvat personbedömning avseviirt
förbiittrats. VK 83 :s kritik mot prövningsförfarandet har därl'ör inte liingre
samma giltighet.
En annan viktig förutsättning för ett bättre personbedömningssystem iir
att den viirnpliktiges tjänstbarhet prövas samlat utifrån alla sådana individuella faktorer som påverkar hans tjänstgöringsförmåga. Denna helhetssyn
p;l den viirnpliktige måste därför omfatta säviil medicinska och psykologiska som sociala förhållanden. Det är angeläget att systemet för tjänstbarhetsbedömning av de värnpliktiga vidareutvecklas mot en sädan helhetssyn.
De nuvarande kriterierna i värnpliktslagen för frikallelse iir av gammalt
datum. Kriterier såsom "'lyte" och "bestäende kroppslig svaghet" är förlegade utifrån dagens språkhruk. De olika uttrycken anviinds mänga gänger
felaktigt och hlandas ihop. Det finns diirför redan av dessa skiil anledning
att anpassa bestämmelserna till dagens förMllanden och överviiga om terminologin bör iindras.
Ett led i striivan mot en helhetssyn iir att samordna de i fr[1ga om tjiinstbarhet anviinda uttrycken frikallelse och undantagande med uttrycket hefrielse frän viirnpliktstjiinstgöring. Uttrycket befrielse skall liksom tidigare
avse förhällanden som iir helt knutna till den värnpliktige som individ. Det
bör understrykas att användningen av ett gemensamt uttryck inte syftar till
nägra förändringar av de principiellt sett olika grunder som tilliimpas i dag
och som innebär att tjiinstgöringsskyldigheten bortfaller för den viirnpliktigc. Förhållandena kan alltså vara att hiinföra till den viirnpliktiges fysiska
19

och psykiska status men ockst1 till säviil formella faktorer - naturalisation,
militiirtjiinst i utlandet och li\ngvarig utlandsvistelse - som till sociala,
ekonomiska och liknande omstiindigheter, s. k. synnerliga skiil. Att sammanfalla •illa dessa grunder i uttrycket hefrielse hör leda till att det inte
liingre uppfattas som lika negativt att inskri\·ningsförriittningen för den
enskilde inte mynnar ut i uttagning till uthildning.
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Varje heslut om befrielse från drnpliktstjiinstgöring måste sjiilvfallet
motiveras med ett klart och tydligt angivande av de skiil på vilket beslutet
grundar sig. Det hör cl:irför enligt min mening inte finnas n<lgnn risk för att
riillssiikerheten siiLts i fara. om de olika grunderna för individuella undantag frtrn viirnplikten sammanfatlas i en term.
Ordet befrielse har redan en viil inarbetad hetydelse som pä elt naturligt
sätt svarar mot att man i det enskilda fallet gör avkall p[1 de med den allmiinna viirnplikten förenade skyldigheterna. Skyldigheterna hetraktas oftast
,;om en uppoffring av den värnpliktige till nytla för samhiillet. .lag anser
diirför att utredningen har valt den för fodamålet liimpligaste terminologin.
Lt\·ecklingen pt1 det medicinska och psykologiska området och dessa
\ ctenskapers relation till angriinsande vetenskapsgrenar har medfört att
laghestiimmelsernas formuleringar rörande den värnpliktiges tjiinstbarhet
inte liingre stJr i fullstijndig harmoni med den faktiska tilliimpningen.
Bland de \'iirnpliktiga finns de som vid hedömningstillfiillet m:lste hetraktas som i tKh för sig tjiinstbara men diir det finns omstiindigheter som
gör att \'iirnpliktstjiinstgöringen kan befaras medföra stora risker för den
drnpliktiges hiilsa och innebära p[1taglig nedsiinning av hans prestationsförm[1ga. Enligt praxis anses dessa viirnpliktiga kunna frikallas utan att
förutsiittningarna for frikallelse föreligger vid en strikt tilliimpning av bestiimmclserna. P{1 mots\·arande siitt frikallas ocks;l viirnpliktiga som redan
har en nedsiittning av prestationsförmt1gan som i och för sig inte utgör ett
absolut hinder för fullgörandet av viirnpliktstjiinstgöringen, men som erfarenhetsmiissigt innehiir en allvarligt ökad risk fiir yllerligare nedsatt prestatiL1nsförm<'1ga.
Den som exempelvis redan har en hörselnedsättning kan visserligen fungera dl vid det girna tillriillet. Han riskerar dock att fö sin hörsel ytterligare
försiimrad om han utsiitts för huller. För honom kan alltsi\ viirnpliktstjiinstgöringen innehiira ett större risktagande iin vad som iir rimligt. P[t liknande
s;iu riskerar en psykiskt svag individ, som vanligtvis fungerar hra, att drahbas av

S\

ära problem, om han utsätts för sådana pMrestningar som normalt

förekommer under v:irnpliktstjiinstgöringen.
Det iir enligt min mening angeliiget att de nya hestiimmelserna om hefriebe utformas i överensstiimrnelse med den praxis som utbildats vid bedömningen av den viirnpliktiges tjiinstharhet.

1 detta sammanhang vill jag ocksä något heriira ansvarsfördelningen
mellan de myndigheter som med\'erkar i prörningen av viirnpliktigas
tjlinstharhet. Utöver vad som har frarng<itt av det tidigare anförda finns
bestiimmelser om detta dels i förordningen ( 19foi>:276) om \'erksamheten
inom försvarsmakten, dels i kungörelsen ( 1969:>79) om inskrivning och
redo\'isning av viirnpliktiga.
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Viirnplikb\crket har. med reservation för de uppgifter som ligger p:1
inskrivningsniimnderna. ansvaret för prörningen a\' den \'iirnpliktiges
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t.iiinstbarhet. rvt.ed stöd av 60 *i nu niimnda kungörelse skall \'iirnplikts\'erket i samr;'\d med förs\'arets sjukv:1rdsstyrelse meddela föreskrifter avseende medicinsk undersökning eller bedömning. och i samr;'\d med förs\'arets
forskningsanstalt föreskrifter a\'seende psykologisk undersökning eller bedömning. Verket hestiimmer diirenwt utan nägot siirskilt samddsförfarande om handliiggningsgängen och grunderna for besluten i dessa iirenden.
/\nsvaret innefattar allts[1 iiven sädana fdgor som administrativa rutiner
och därmed sammanhiingande teknik.
Det s. k. fackansvaret för hiilso- och sjuhtirden inom försvaret [1vilar
försvarets sjukv[1rdsstyrelse. Inom detta omrt1de utl'iirdar styrelsen föreskrifter för drden hl. a. av de viirnpliktiga under tid dä dessa iir i tjiinst.
Styrelsen svarar också för inriktningen av det försvarsmedicinska forsknings- och utvecklingsarhetet.
Pt1 försvarets forskningsanstalt ankommer det hl. a. att för totalfi.irsvarsiindam;'\I hed riva forskning inom de medicinska och beteendevetenskapliga
forskningsgrenarna. /\nstalten skall ocksä friimja tilliimpningen a\ den
psykologiska verksamheten hos myndigheterna inom försvarsdepartemenkts verksamhetsomr:1de.
\1ellan viirnpliktsverket, sjukdrdsstyreben och forskningsanstalten
sker i enlighet med den fastlagda rollfördelningen en kontinuerlig samverkan och ett utbyte av erfarenheter inom resp. ansvarsomräde. Den medicinska och psykologiska prövningen av viirnpliktiga kan diirför utföras av
inskrivningsniimnderna och viirnpliktsverket med hiinsyn tagen till vad ut' ecklingen päkallar betriilTande uppnädda forskningsresultat och vetenskapliga rne1L1der.
Jag har den uppfattningen att utvecklingen nt1tt st1 längt att de psykologiska
prövningarna kan tillmiitas ett sjiilvstiindigt viirde som bedömningsinstrument
rörande viirnpliktigas tjiinstharhet. En konsekvens av detta hlir att den
\ iirnpliktige sk:ill ;hiiltas en diagnos s;lsom för psykisk sjukdom bara niir en
s;ldan sjukdom har konstaterah. Hiirigenom k1m1mer sannolikt huvuddekn a\' dem som i dag frikallas fdn viirnplikten av icke kroppsliga skiil att fa
orsaken till den bristande tjii11'tbarheten beskriven pä ett mera korrekt siitt.
Min nu redovisade uppfattning innehiir att jag inte ser n<lgra hinder mot
att psykologer vid värnpliktsverket sjiilvstiindigt f<'\r göra bedömningar a\'
de viirnpliktigas tjiinstbarhet grundade pä psykologiska eller socialpsykologiska faktorer.
Det har gjorts olika bedömningar i fråga om den l'ramtida tillg:mgen pi1
inskrivningsverksamma liikare och psykologer. Min syn p[1 psykologernas
medverkan i personhedömningssystemet hör innehiira att verksamheten
inte blir lika beroende av tillgängen på liikare som för niirvarande.
Det iir angeliiget att med utgtingspunkt från de uppfattningar jag hiir
redovisat vidareut\'eckla personhedömningssystemet för de viirnpliktiga.
Detta hör ankomma pä värnpliktsverket.
.lag är medveten om att man i detta sammanhang ofta kommer att stöta pt1
sv:'\ra griinsdragningsproblem och andra fdgor som mäste lösas. Ltveck-
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li~sarbetet rn;1ste diirför bedrivas i niira sarn\'erkan med berörda rack myndigheter.
Jag vill i detta sammanhang ockst1 beröra beho\'Ct av ett klassiriceringssystem rör tjiinstbarhetsbedömningarna. Frän riittssäkerhetssynpunkt iir do:t
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angeUiget att bedömningarna sker pä ett s;'\ rullstiindigt och korrekt underlag som möjligt och att beslut om befrielse utformas s~1 att de kan förstäs a\'
den viirnpliktige och andra som har anledning att ta del av det. Frän dessa
utg<'mgspunkter finns det inte nt1gol behov av en siirskilt klassificeringssystern
a\' det slag som har tilliimpats hittills. förutsatt att likformighet i bedömningarna iimLI kan skapas inom hela inskrivningsviisendct. Av statistiska skiil och
for forskningsiindamål kan det \ikavii\ vara viktigt att bedömningarna ocks;'\ uttrycks i sifferkoder eller pä liknande siitt. Vilket systern som diirvid iir
mest iindamälsenligt kan i och för sig bedömas biist av dem som avser att
anviinda undnlagct för statistik- forskning osv. Systemets utformning iir
emellertid ocksä i hiig grad en fräga för dl.'.m som skall hantera det i inskrivningsrörforandet. Det för diirför bli en frt1ga rör viirnpliktsverket och förS\'aro:ts s_iuhärdsstyrelse att hestiimma om \.'.It lämpligt klassificeringssystcrn.
Jag förutsiitter att vidarcut\'ecklingen av personbedömningssystemet kan
ske i huvudsak inom ramen för myndigheternas löpande verksamhet.
Ucfrie\sc frtm viirnpliktstjiinstgöring rnr - som redovisats i det förcgäende (avsnitt U. I) - också beviljas den värnpliktige under vissa formella
villkor. Villkoren kan giilla den viirnpliktiges anknytning till annat land
genom naturalisation. militiirtjiinst i utlandl.'.t eller längvarig vistelse utomlands. Betriiffande naturalisation och vistelse utomlands anges dessutom
som villkor för att befrielse skall kunna komma i frt1ga att den värnpliktige
uppnått viss [1lder, vid naturalisation 25 ~tr och för utlandsviste\se 30 [1r. Den
som upptas till svl.'.nsk medhorgare genom naturalisation medges enligt
praxis alltid befrielse om han uppnår minst 28 ;lrs ålder under det aktuella
kalenderäret. Jag anser i likhet med VK 83 att det inte finns nägra biirande
skiil för olika äldcrsgriin~er för hefrielst' i förevarande fall. En enhetlig
äldersgriins hör diirför införas. Det iir enligt min mening liimpligt att i överensstiimmelse med praxis vid naturalis:Hion bestiimma :'!ldersgriinsen till 28
tir.
Jag vill i detta sammanhang p;!minna om Sveriges ätagandcn enligt 1963

[1rs 1-'.uropar<ldskonvention om begränsning av fall av llerfaldigt medborgarskap och om militiira förpliktelser i fall av tkrfaldigt medborgarskap. I
det fall en fördragsslutande stat inte har obligatorisk militiirtjänstgöring
skall. enligt konventionen. den som iir stadigvarande bosatt i en sådan stat
anses ha fullgjort sina militiira förpliktelser gentemot den staten. Om han
sedermera skulle hosiitta sig i en annan fördragsslutande stat där han ocks;I
iir medborgare men som har obligatorisk militiirtjiinstgöring, skall han inte
anses ha fullgjort sina militiira förpliktelser gentemot denna stat om han
bos:itter sig diir före viss [1lder. Denna senare hestiimmelse tillkom år \978
genom ett tilliiggsprotokoll till konventionen. Vid undertecknandet av protokollet fick varje fördragss\utande stat ange den ålder som skall giil\a för
att de militiira förpliktl.'.lscrna i ett sädant fall skall anses fullgjorda. Frän
svensk sida har diirvid angett~ JO ;'\rs {lider, vilket för niirvarande således
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överensstiimmcr med hefriebeäldern för den som efter Ung,·arig
utlandsvistelse ~tterviinder till Sverige.
Om mitt förslag till en älden;griins pä 28 är antas, föresl[1r jag att samma
;lldersgriins iakttas frän svensk sida vid tilliimpningen a\' konventionen i nu
angivet hiinseende.
VK 8J har Uimnat synpunkter och förslag om inskrivningsniimndernas
och granskningsnämndernas funktion och arhctsformer. Dessa frägor har
ett niira sam hand med en av överhefälhavaren inom ramen för den pägäcnde försvarsmaktsutredningen initierad utredning om viirnpliktsverkets
uppgifter och organisation samt värnpliktskontorcns och uthildningsförhandens verksamhet. Det slutliga stiillningstagandet i dessa fr<\gor hör diirför ansUI i avvaktan p<\ att utredningens överväganden föreligger.
I och med att uttrycket frikallelse utgår ur viirnpliktslagen uppkommer
ett behov av att anpassa reglerna i sekretesslagen ( 1980: 100) om sekretess i
inskrivningsiirenden till den nya terminologin .

.., .., Vissa övriga frägor om

v~irnplikten

2.2.1 Inskrivning av underåriga

\-1itt förslag: Bestiimmelserna om inskrivning av och viirnplikt för
underäriga avskaffas.

VK 83:s förslag: Överensstiimmer med mitt ( Betiinkandet s. 122-123).
Remissinstanserna: Ingen av rcmissinstanscrna har framfört några erinringar mot förslaget.
Skälen för mitt förslag: För niirvarande får regeringen hestiimma om
inskrivning av den som under inskrivningsåret fyller minst 16 är men som
inte uppnått viirnpliktsåldern. Den som inskrivits som undert1rig hlir därigenom viirnpliktig.
Reglerna i viirnpliktslagen om inskrivning av och viirnplikt för undenlriga bygger på det vid tiden före den nya hefiilsordningen giillande systemet
för rekrytering av anställt befäl till den militiira organisationen.
Den nya hefiilsordningen för det militära försvaret beslutades av riksdagen är 1978 och var helt genomförd den I juni 198J (prop. 1977/78:'.!4.
Fi.iU 10. rskr. 179). Den innebär i princip att alla blivande yrkeshefiil påbörjar hefiilsutbildningen genom att först som viirnpliktiga fullgöra grundutbildningen tillsammans med övriga viirnpliktiga.
Av denna anledning finns det inte längre något hehov vare sig att skriva
in någon tidigare iin det är dä han fyller 18 år, eller att dessförinnan åliigga
denne någon värnplikt. Jag kan inte heller se att reglerna behövs från andra
utgångspunkter. Tvärtom har Sverige internationellt ställt sig bakom strävanden att förhindra att den som inte fyllt 18 år deltar i militärt försvar.
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Reglerna om inskrirning av och viirnplikt för undcr{1riga hör därför utg[i ur
värnrliktslagen.

Prop. 1987/88:54

2.2.2 Sjömän och samer

\1in bedömning: Behovet av siirskilda hcstiimmdser för viirnrliktiga
som iir sjömiin eller samer bi.ir prövas i siirskild ordning.

VK H3:s förslag: Siirrcglcrna om sjömiin och samer föresläs utg[1 ur viirnrliktsförfattningarna ( Betiinkandet s. 123- 125 ).
Remissinstanscrna: Huvuddelen bitriidt:r utredningens förslag eller
framför inte nägra erinringar däremot.
Sjöfartsvcrkct och de intresseorganisationer inom sjöfartsniiringen som
yttrat sig över förslaget hetriiffande sjömiinnen stiiller sig i princip avvisande. Dessa framhäller att de skiil som läg till grund för siirrcglcrna fortfarande är giltiga och att de förändringar som skett av sjörcrsonalcns förh;lllanden inte motiverar att reglerna avskaffas. utan snarare utvidgas. Flera tillstyrker dock utredningens förslag vad giillcr vissa personalkategorier.
Svenska Samernas Riksförbund avvisar förslaget i vad avser värnrliktiga
som tillhör samehefolkningen. Förhundet anser inte att samernas förMllanden i viirnpliktssammanhang kan hedörnas p[1 samma siitt som för lantbrukare. fiskare och andra egenföretagare.
Skälen för min bedömning: Förslaget att avskaffa anständs- och befrielsereglerna för viirnpliktiga som iir sjömiin hehöver enligt min urpfattning
beredas ytterligare innan det liiggs till grund för författningsiindringar. Frägan om hchovct av siirrcglcr för viirnpliktiga tillhöriga samebcl"olkningen
hör författningstekniskt samman med motsvarande regler för sjömän. Fdgorna bör diirför enligt min mening hedömas i sammanhang med reglerna
om urpskov frfo militiirtjiinstgöring för att tillgodose behovet av personal
inom andra delar av totalförsvaret iin försvarsmakten. Jag anser det liimpligt att dessa fdgor tas upr i samband med en samlad översyn av viirnrliktsförfattn i ngarna.

2.2.3 Inskrivningsbok

Mitt förslag: Bestämmelserna i viirnpliktslagen om en siirskild inskrivningsbok för inskriven värnpliktig upphävs.

Värnpliktsverkets förslag: Överensstiimmer med mitt.
Skälen för mitt förslag: Inskrivningen och redovisningen av viirnpliktiga sker sedan länge med stöd av automatisk databehandling. Därigenom
finns det inte liingre nägot hehov av att manuellt föra in urrgiftcr om den
viirnpliktiges tjiinstgöringsförhällanden i en siirskild inskrirningshok. Redovisningen av dessa l"örhällanden sker numera på annat siitt. Bestiimmelsen i 20 li värnpliktslagen om inskrivningshok hör diirför urrhiivas.
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2.J Uppdelning av armens krigsrörbandsövningar
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Mitt förslag: J\ll\·arandc rörsöksvis tilliimpadc regler om uppdelning av krigsrörhandsö,·ningarna inom armen p{i td delövningar
görs permanenta och utvidgas till att om ratta alla drnpliktiga i1wm
försvarsgrenen.

Chefens för armen förslag: Överensstiimmer med mitt utom sihitt avser
meniga diir chefens för armen rörslag iir begriinsat till vissa specialister.
Skälen för mitt förslag: Som jag an rört inledningsvis har det under nägra
[1r inom armen hcdri,·its försiik med uppdelning av krigsrörhandsiivningarna för plutons- och kompanihefälsviirnpliktiga. Försöksv.:rksamhcten p[1hörjades den I mars 19X4 oeh upphör vid utg:rngen av juni m•"rnad 19!\X.
Vcrhamh.:ten har reglerats i lagen ( 19l:IJ: I Ol:\0) om försök med uppdelning
krigsförhandsörningar inom armen (pnip. 19XJ.%-1:5 1!. HiU 10. rskr.
11 1!) samt genom lag.:n (19X6:111) om iindring i samma lag (pnip. i'!X:.'ii
Xh:IOO hil. 6. hiU 5. rskr. 1171.

a\'

Avsikten med försöken var att pröva om en uppdelning skulle kunna
förbiillra det drnpliktiga befolets möjligheter alt aktivt delta i förhcrcdclscarhctet inför krigsrörbandsövningarna och diirigenom ge dem hiittrc förutsiittningar att leda övningarnas genomförande. Försöken skulle ods{i visa
om uppdelningen av tjiinstgöringen minskade de viirnpliktigas hehov av
anstånd med krigsförhandsövningarna.
I sin redovisning av försöken anger chekn för armen att huvudsyftet
nåtts, s{i till vida att det inkallade hefiilct fått större inflytande över planliiggningen och diirigenom också f;'\tt större förstäelse och kiint större ansvar för genomf'örandet. Diiremot redovisas inga avgörande skillnader eller
effekter vad gäller anstånden. Systemet med delad krigsförhandsörning har
emellertid enligt armechefens mening totalt sett gett ett biittre utbildningsresultat.
Chefen för ;1rmen anför vidare att tidigare errarenheter och försök har
visat att förm[1gan hos viirnpliktiga i vissa speciella befattningar gt1r ned
under acceptabel nivå mellan tjiinstgöringstillfiillcna. Detta giiller t. ex. robot-, stridsvagns- och pansarvärnsskyttar, vars förmäga iir avgörande för
hela förbandets stridsförmäga. ,\ven dessa viirnpliktiga bör enligt chefen
för armen kunna genomföra delad krigsförhandsövning.
Jag delar ehcfcns rör armen uppfattning att systemet med ur1xtelning av
krigsförhandsövningarna bör införas som ett alternativ till sammanhängande övningar för att ge ytterligare möjligheter till flexibel utbildning. Tiden iir nu mogen att permanenta systemet. Det rinns enligt min mening
ocksti fog för att utvidga systemet till att avse ocks{i viirnpliktiga som inte
har befattningar som befäl. Det kan ifrägasiittas om det iir iindamålscnligt
att i lagtexten ange vilka ytterligare grupper som hör komma i fräga rör
uppdelade krigsförbandsövningar. Det kan enligt min mening inte riktas
n<1gra allvarligare inviindningar. mot att alla viirnpliktiga inom armen ft1r
omfattas av de nya bestämmelserna. Det rär sedan hli en frttga för ehefen för
armen att precisera vilka viirnpliktiga som skall kallas in till uppdelad krigsförhandsövning.
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Ltt speciellt prohlcm vid uppdelade ÖYningar iir hur reglerna Llm an:·a:1nd
skall hanteras.
Anst{1nd med att ;1t1hörja tjiinstgöring kan beviljas viirnpliktig som visar
att tjiinstgöringen skulle medföra avseviirt a\'briick i pilbörjade studier eller
vålla viisentlig oliigenhet i hans arbete eller bereda honom eller nt1gon niira
anhörig till honom viisentliga svårigheter.
Enligt min mening bör strävan vara att undvika att anstånd med t.iiinstgöringen medför att den värnpliktige fullgör bara den ena delen av öm ingen.
Det innehiir att en viirnpliktig som anser att han iir förhindrad att fullgöra
den senare delen hör ansöka om anstånd innan han rycker in till den första
delövningen. Om anstånd medges, bör anständet omfatta Mda delö\'ningarm1. Det kan dock givetvis inträffa att den viirnpliktige efter den första
delövningen hamnar i en situation som gör att han mäste medges anst:'tnd
med den andra delen a\' övningen. Anståndet medför d<I att han för avbryta
den tjiinstgöring. som han har p<lhörjat i och med den första delörningen.
Han far d{i enligt giillande regler inte tillgodoräkna sig den första övningen.
Det iir enligt min mening viktigt att de viirnpliktiga i samhand med att de
kallas in till en uppdelad krigsförbandsövning informeras om giillande anständsregler och siirskilt anmodas att ansöka om anstånd med hela övningen fastän hindret hara avser den senare delövningen.
En uppdelad krigsförhandsövning innehiir för den viirnpliktige ytterligare en inryckning och en utryckning. Eftersom in- och utryckningsdagar inte
riiknas som tjiinstgöringsdagar enligt gällande hestiimmelser, kommer den
\iirnpliktige att rn avsiitta ytterligare tvä dagar for att den uppdelade övningen skall hli lika !Jng som en övning som genomförs i en följd. Jag anser
att uppdelade krigsförbandsövningar inte skall kunna fä till följd att den
sammanlagda tid sllm den viirnpliktige faktiskt miist<: vara borta fr[ln sin
civila verksamhet blir liingre. För de viirnpliktiga som skall genomföra delad krigsförbandsövning hör diirför det högsta antalet tjiinstgöringsdagar
som anges i viirnpliktslagen reduceras med tvä. Detta bör ocks~1 komma till
uttryck i hcstiimmelserna.
Jag hedömer att den föreslagna ordningen inte kommer att medföra n[igra niimnviirda merkostnader.

2.4

Ikrarttr~idande

Mitt förslag: Lagiindringarna skall triida i kraft den I juli 1988 siivitt
a\'ser bestiimmelserna om uppdelning av krigsförbandsövningar och
den I juli 1989 i övrigt.
i

i

~------------·---------_ .. ______J
VK 83:s förslag: De av VK 83 framlagda förslagen föresUls triida i kraft
den I januari 1988.
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Rcmissinstanserna: Hovdtten för Yiistra Sverige ifrt1gasiitter behovet av
vissa ytterligare övergängsbestiimmelser utöver dem som VK 83 har föreslagit. Remissinstanscrna i övrigt har inte haft n[1gra inviindningar mot den
l"örcslagna tidpunkten för ikral"ttriidande eller de föreslagna överg<'ingsbestii mm elserna.
Skälen för mitt förslag: Det iir angeläget att de nya bestiimmelserna kan
komma i tilliimpning s;'\ snart som möjligt. För att handläggningen av befrielsdrendena enligt de nya bestämmelserna skall fungera m<lste dock bl. a.
tilliimpningsföreskrifter. datarutiner och inneh;Hlet i blanketter ses över
och omarbetas . .ii.ven i andra avseenden kriivs förberedelser. Enligt min
mening iir därför den I juli 1989 ett Himpligt datum för ikrafttriidandet.
Bestiimmclserna orn uppdelning av krigsförbandsövningarna inom armen
bör dock triida i kraft omedelbart efter det all försöksverksamhcten med
s[1dan uppdelning avslutats, dvs. den I juli 1988.

3 Upprättade lagförslag
I enlighet med det anförda har inom försvarsdepartementet uppriittats förslag till

I. lag om iindring i viirnpliktslagen (1941:967),

2. lag om iindring i sekretesslagen ( 1980: I 00).
Förslaget under 2 har upprättats i samråd med chefen för justitiedepartementet.

4 Specialmotivering
4.1 Förslaget till lag om ändring i
(1941 :967)

v~irnpliktslagen

Kommitten har l"öreslagit att viirnpliktslagen och dess följdförfattningar
görs till föremiil för en genomgripande översyn syftande till en modern L)Ch
överskädlig författningstc:-;t med ett innehäll som st<'1r i överensstiimmelse
med den praxis som har utvecklats i viirnpliktsfrt1gorna. Som jag redovisat i
inkdningen anser ockst1 jag all en sädan översyn bör göras. I avvaktan pi\
denna översyn har vissa iindringar ansetts böra göras redan nu.
De bestämmelser som nu föresU\s iindrade rör i första hand de olika
undantagen frtin skyldigheten att rullgöra viirnpliktstjiinstgöring. Förslagen innebiir i huvudsak att iindringar giirs friimst i 3 och 4 *~ samt 27 ~
I mom. viirnpliktslagen, att konsckvensiindringar görs i vissa andra paragrafer samt att vissa bestimrnelser i lagen utgt1r.
2 § Vid krig eller omedelbar krigsfara kvarstär viirnplikten för den som
inkallats till tjänstgöring, sä liinge behovet det kriiver.
Bcstiimmelsen i 2 *första stycket om att den som har inskrivits som under:1rig {ir viirnpliktig iiven innan han uppn[1tt drnpliktsäldern saknar som
framg<·1r av den allmiinna motiveringen numera aktualitet. lkstiimmelsen
kan diirfiir upphiivas.

Prop. 1987 /88: 54

."\~Den S\1111

:ir \iirnpliktig :ir skyldig all rullgi1ra \'iirnpliktstjiinstgi_iring.
Yiirnpliktstjiinstgöring utgörs a\
I. \'iirnpliktsuthildning cnligt -:!.7 ~ I mllm ..
:.. berelbkapsii\ ning enligt -:!.7 ~:. nH.im ..
J. tjiinstgöring enligt :.x ~-
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Yiirnpliktslagcn innehtliler i sin nu\'arandc lydelse inte nägon samlad bcstiimmclse som klargör innebörden av dm plikten. Genom denna nya paragraf införs en s;ldan bestiimmclse. varigenom de olika slag av tjiinstgöring
som den drnpliktige iir skyldig att fullgöra till röljd a\' viirnpliktcn riiknas
upp.
Vilka som iir viirnpliktiga rramgilr liksom tidigare av I

*· De uppriiknadc
*I mom ..

tjiinstgöringsslagen bestär av dels viirnpliktsutbildning enligt :.7

*:.

*·

dels beredskapsövning enligt -:!.7
mom. och dels tjiinstgöring enligt :.x
Den niirmare innebörden och förutsiillningarna under vilka tjiinstgörings-

skyldighcten för utkriivas av den viirnpliktige anges i niimnda lagrum. För
de olika slagen av tjiinstgöring anviinds det samlade begreppet viirnpliktstjiinstgiiring.
Betriillande innebörden av viirnpliktigas tjiinstgöringsskyldighct kan
ocks<"1 hiinvisas till kungörelsen ( 1969:JX0) om viirnpliktigas tjiinstgiiring
m. m. och till viirnpliktsutbildningsförordningcn ( 19XO: 1035).
~ Frt1n skyldigheten att rullgiira viirnpliktstjiinstgöring skall den befrias
som
I. p~1 grund av sjukdom eller av nägon annan orsak har sin rysiska eller
psykiska prestationsrörmäga nedsatt i s;'\dan grad att han inte kan rullgöra
tjiinstgliringcn.
:.. löper siirskild risk att genom tjiinstgiiringen
en <1dan nedsiillning av
prestationsförmägan som avses under I.
J. genom naturalisation upptas till svensk mcdhorgarc det kalendedr d;l
han fyller :.x <1r eller senare.
4. styrker att han i utlandet genomgäll militiir utbildning som i hurndsak
kan jiimstiillas med grundutbildning enligt denna lag,
5. p[i grund av langvarig vistelse utomlands inte har rullgjort sin tjiinstgöringsskyldighet l)Ch t1terviinder till rih·t under det kakndcr;'tr dit han fyller
:.::-; :1r eller senare. eller
h. visar andra. synnerliga sk:il for bcl'riclse.
Befrielse t't1r begr:insas till visst slag av tjiinstgöring och i frt1ga om bei"rit•lsc enligt I och :. iiven viss tid.
Be,;lut om hcfriclse l'tH tas upp till ny prörning.

4

rn

Som angetts i den allmiinna motiveringen hör skyldigheten att rullgöra den
med viirnpliktcn förenade värnpliktstjiinstgöringen bortfalla av skiil som
hiinrör sig till den viirnpliktige som individ. Skiilen har sådan karaktiir att
det inte iir rimligt eller ens önskviirt att göra tjänstgöringsskyldigheten giillandc mot den viirnpliktige. Hestiimmelser om detta har tagits in i rörevarandc paragraf om befrielse frän skyldighet att fullgöra viirnpliktstjiinstgöring. Paragrafen tar hiinsyn till en miingd olika personliga förh[1llandcn
vilka tidigare föll under uttrycken rrikallelse, undantagande och befrielse.
Genom den nya paragrafen slopas allts~I de td J"örstniimnda uttrycken till
rörm[m for den gemensamma termen befrielse.

:.s

lkfril'lscgrunden i första stycket I och 2 avser nedsiittningar av den värn-
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pliktiges prestationsförmt1ga i fysiskt och psykiskt li:inseende. Vissa formella grunder behandlas i punkterna 3-5. medan punkten 6 fångar upp rena
undantagsfall i övrigt som - liksom nu - hör leda till befrielse. Hefrielsens
giltighet i tiden m. m. las upp i andra och tredje styckena. Förslaget syftar
inte till n{1gon iindring av hittills tilliimpade urvalsprinciper. Även i fortsiittningen hör sjiilvfallet den som inte bedöms kunna k Iara av viirnpliktstjfostgöringen ftt slippa denna.
l'nligt rörsla stycket I skall den befrias som p[1 grund av sjukdom eller av
annan orsak har sin rys iska eller psykiska pres1a1ionsförm[1ga st1 nedsatt alt
han inte kan fullgöra tjiinstgöringcn. \kd sjukdom avses vad som vid en
kompetent bedömning pä vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet
iir alt anse som sjukdom. Om en sjukdom konstateras skall den klassificeras
genom alt den drnpliktige :1S:ilts den mot sjukdomen svarande diagnosen.
Som siigs i paragrafen skall iin.·n andra orsaker som, utan att' ara sjukdom.
inncbiir nedsatt prestationsförmt1ga kunna kda till befrielse frän viirnpliktstjiinstgöringen. Hitde vid sjukdom och för övriga orsaker giillcr först
att nedsiittningen skall vara kvaliricerad i s.·1dan grad alt den viirnpliktige
inte uppfyller de kra\· pa prestationsri.irm:lga som uppstiills för nägon krigshefaltning. Men iiwn nedsalt förmiiga all tillgt)dogi.ira sig utbildning för
andndbarhet i krig skall medföra befrielse om nedsiittningen iir för stor.
Tillriicklig utbildning fi~r krigsuprgiften kan ju dt1 inte ges. Hiirmed avses
all tick sa markera all vid bedömningen av en viirnpliktigs tjiinstharhet skall
alla de fiirht1llanden be~1ktas under \'ilka utbildningen bedrivs. Den viirnpliktiges militiira tjiinstharhet skall alltsii dels prövas mot befallningskraven och dels mot den enskildes förulsiillningar för viirnpliktsuthildning.
Medan punkten I s:llcdcs a1ser ncdS:ittningar som föreligger redan rid
bcdiimningstillriillct. t~1r punkten 2 upp nedsiittningar hos den värnpliktige
stim kan uppkomma eller förviirras om denne tvingas fullgöra sin tjiinstgöringsskyldighct. Det förutsiitts fiir befrielse aa den viirnpliklige löper en
siirskild risk att genom tjiinstgi.iringen rt1 en s{u.lan ncdsiittning av prcstalitinsri.irm<.lgan som avses under punkten I. Det iir sjiilvfalkl inte rr:lga om
att tilliimra bestiimmelst::n p{1 nedsiittningar som rör vem SL)lll helst kan bli
riiljden a\' n;lgLlll olyckshiindelse eller liknande ornstiindighet under tjiinstgöringcn. Tilliirnpning kan bli aktuell först niir det pt1 grund av nägot förh<'illande htb den viirnpliktige erfarenhetsmiissigl finns en direkt och p<'1taglig risk för nedsatt prestationsfi.irrnt1ga, eller att en redan befintlig nedsiillning gör hLinom siirskilt utsatt för risken all drabbas av en allvarlig skada.
Del iir allt,;{! de fall som typiskt sett innebiir en siirskild risk för nedsiittning
som skall eftersökas. Oftast torde prognosen grunda sig pä en redan identirierad nedsiillning hos den viirnpliktige, men iiven mera allmiinna iakttagelser <I\ dennes fysiska och psykiska förmt1ga alt klara av viirnpliktstjiinstgiiringcn skall vid riskhedömningen kunna leda till befrielse iiven om n[1gon egentlig nedsiittning inte kan anses föreligga niir bedömningen görs.
VK 8J har i detta sammanhang använt uttrycket "'allvarlig risk'". Jag har i
stiillcl valt att anviinda uttrycket "siirskild risk'" vilket enligt min mening
biittrc beskriver de förhållanden som skall föreligga för befrielse av dessa
skiil.
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Med uttrycket tjiinstgöringen i paragrafen avses inte bara fullgörandet av
rena tjiinsteuppgifter under utbildning och annan tjiinstgöring. I uttrycket
ligger iiven s;ldant som hi.ir samman med sjiilva grunduthildningen, repetitionsuthildningen etc. såsom förläggningen i kasern eller p<I fartyg, skyldigheten att under en liingre tid vistas långt fr:in hemmet och anhöriga och
liknande förhällanden. Den som inte har förmäga att fullgöra dessa krav
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hör alltsä kunna bli hefriad från viirnpliktstjiinstgöring.
lkstiimmelserna i första stycket 3- 5 berör förutsiittningarna för befrielse för viirnpliktiga med Yiss anknytning till utlandet. I punkten 3 föreskrivs
hefrielse för den som genom naturalisation upptas till svensk medborgare
det kalendcrttr d;'\ han fyller 28 ;lr eller senare ..Ändringen fr[m nuvarande

25 år till 28 [1r innehiir en anpassning till rådande praxis och har dessutom
valts som enhetlig åldersgriins vid vilken tjiinstgöringsskyldighet normalt
inte skall utkriivas av den som inte p<'ihörjat n;lgon viirnpliktstjiinstgöring.
Den som styrker att han i utlandet genomgått militiir utbildning som i huvudsak kan jiimstiillas med svensk grundutbildning skall befrias enligt
punkten 4. Den föreslagna lydelsen iir inte tiinkt att utgöra någon saklig
iindring utan en tydligare återgivning av tilliimpad praxis. Aldersgriinsen i
punkten 5 för den som skall befrias p<1 grund av långvarig vistelse utomlands har <inkts fr~rn nuvarande 30 t1r till 28 {1r. Motivet hiirtill iir att fä till
st<'rnd en enhetlig hefrielseMder.
I punkten 6 regleras sådana i hög grad siirpräglade fall i övrigt som liksom tidigare skall kunna medföra befrielse. 13estiimmelsen innebär inte någon iindring i sak.
Befrielse far enligt andra stycket begriinsas till visst slag av tjänstgöring
eller, för vissa befrielsefall som anges i paragrafen, ocks{1 viss tid. Beslut om
befrielse, som inte inneh<lller nägon begränsning i tiden, giiller tills vidare.
Mimga g;lngcr är emellertid sLilen för befrielse av st1dan övergt1ende art att
hesluten hiirom bör tidshegränsas. Hit hör den stora grupp av iirenden som
µiillcr kortvariga ncdsiittningar av den viirnpliktiges tjiinstbarhet och som
tidigare lett till beslut om undantagande frtrn tjiinstgöringsskyldighet under
erforderlig tid. Tidsbegriinsad befrielse kan också komma i fräga i sädana
fall diir del finns viilgrunclacl anledning all följa upp eller kontrollera om
den omstiindighet som medfört befrielse fortrarande föreligger. f-örctriidesvis kan detta vara aktuellt niir rclatiYt unga viirnpliktiga blir befriade och
det erter en tid fortfarande iir meningsfullt att h1ta dem fullgöra t. ex. grundutbildning. Behov av att tidshcgriinsa berrielse enligt punkterna 3-6 finns
inte. S<ldana beslut bör giilla tills vidare. Liksom tidigare hör hefrielse kunna begriinsas till visst slag av tj:instgöring. Den som exempelvis genomgt1tt
militiir utbildning utomlands och cWrigenom fäll anv:indbarhet for en
krigshefattning hör befrias rdn grundutbildning men kunna t1Higgas repetitionsuthildning osv.
Enligt tredje stycket fär ett beslut om befrielse tas upp till ny prövning. I
VK X3:s lagförslag anviinds ullryckssiillet all beslutet rnr omprövas. För att
undvika förviixling med förvaltningslagens omprövningsförfarande i samband med överklagande har jag valt att siiga att heslutet rår tas upp till ny
prövning. Intresset för detta kan finnas både hos elen viirnpliktige sjiilv och
hos samhiillct. Den som blivit befriad pt1 grund av någon hcst[1ende necls;iu-
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ning av prestationsförmågan skall säledes kunna få heslutet prövat igen om
det kan visas all nedsiittningen inte liingre finns. Ändrade bedömningar av
kraven för att kunna fullgöra en viss uppgift kan ocks{1 föranleda en ny
prövning. Likas{t bör vissa beslut om hefrielse kunna prövas p<I nytt för att
tillgodose försrnrets beho\' av personal i utomordentliga situationer av krig
eller krigsl'ara.
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5 § Under de villkor regeringen bestämmer mt1 anstånd mcdgivas med
tjiinstgöring enligt 27 * I mom. Regeringen meddelar hestiimmelser om ansti\nd med annan viirnpliktstjiinstgöring.
I första stycket a\· denna paragraf finns för niirvarande vissa bestiimmclser
om befrielse. Dessa har med delvis föriindrat innehåll förts till 4 Reglerna
i andra stycket om anst[111d kvarst<lr oföriindrade.

s.

12 § Inskrivningsniimnden skall vid inskrivningsförriittning
I. besluta L)m befrielse frt111 viirnpliktstjänstgöring enligt 4 ~ I och 2.
2. besluta om inskrivning av viirnpliktiga i övriga fall,
3. besluta om uttagning av viirnpliktiga för utbildning enligt 6
4. besluta om viirnpliktigas tillhörighet till militiirområde. flottan eller
kw;tartilleriet enligt 7
Om inskrirningsniimnden finner att det kan antas att en viirnpliktigs
förutsiittningar att fullgöra viirnpliktstjiinstgöring kan bedömas avseviirt
-.iikrare vid en senare tidpunkt. fär prövningen uppskjutas under den tid
som hehövs. fkn viirnpliktiges förmaga att fullgöra tjiinstgöring skall dock
bestiimmas senast under det <tr d<'\ han fyller 21 är.

*·

*·

i\ndringarna i denna paragrafs första stycke iir endast följdiindringar av
redaktinnell art.
Andra stych~t ersiitter i viss m[1n nu giillandc 4 *andra stycket. För niirvarande giillcr att den vars krigsduglig.het inte kan bedömas med erforderlig
~iikcrhct vid en viss tidpunkt ftir undantas frtm tjänstgöringsskyldighet för
den tidsperiod :;;om kriivs för att ett siikrarc hedömningsunderlag skall föreligga.
Genom den nya bestiimmelsen skapas formell möjlighet för inskrivningsniimnden att skjuta på avgörandet under en tid. I sak blir det inte nägon
skillnad jiimfört med nuvarande reglering. En fördel med den nya utformningen av paragrafen iir att den enskilde inte ens för en kortare tid utpekas
som inte fullt krigsduglig.
15 §

Paragrafen kan upphiivas av skiil som framgär av den allmiinna motiveringen (a\'snitt 2.2.1 ).
19 ~ Viirnpliktsverket eller den myndighet som viirnpliktsverkct hestiimmer
bc,;lutar i iirenden
I. som avses i 12 *·om :irendet inte avgörs vid inskrivningsförrättningen.
2. om befrielse enligt 4 § 3-6.
3. om anstånd med viirnpliktstjiinstgöring.

i\.ndringen i denna paragraf är i huvudsak av redaktionell och formell art.
Be:.>tämmelserna om vilka myndigheter som beslutar i vissa befrielseärenden och i an~aändsärenden har flyttats frän 29 *till ifrågavarande paragraf.
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Fi.ir niin arande föreskriv;; i denna paragraf att en in;;kri\·en viirnpliktig
skall L°1 en inskrivningsh1,k. Som förordats i den allmiinna nwti\eringen
(a\snill 2.2.J) bi.ir inskrivningshoken i d..:ss nuvarande form slopas. lkstiimmcls.:n kan ll:irför upphiivas.

21-24**
lkstiimmdsL'rna
upphiivas.
27

d..:ssa paragrafer har inarbetats i 29

* 1Jch kan diirför

*

I. De riimpliktigas uthildni11gs1id
Yiirnpliktsutbildningen utgöres - - - - högst J.~5 dagar.
B. Yiirnpliktig skall fullgöra - - - - skall tjiinstgöra.
Krigsförhandsövningarna inom armen rnr delas upp p[t t\;°I delövningar
om sammanlagt högst 23 dagar för meniga och grupphefiil 1Jch högst JO
dagar för plutons- och kompanihefiil.
Tiden för - - - - medger det.

Som framgår av den allmiinna motiveringen hör den försöks\·erksamhet
med delade krigsförbandsövningar som skett med stöd av lagen (I 98J: I 080)
om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armen (ändrad
1986:111) nu avbrytas och ersiittas med en permanent möjlighet till delade
krigsförhandsövningar rör alla viirnpliktiga inom armen. Rcstiimmelserna i
den niimnda lagen har med det utvidgade innehället förts in i denna paragraf.
29

*Ärenden nm h..:frielse fdn \'iirnpliktstjiinstgöring enligt 4 *J-6 o..:h

anstJnd m..:d tjiinstgöring prö1·as endast efter ansök:rn av den viirnpliktige.
rnr överklagas hos viirnpliktsniimnBeslut i iirenden enligt 12 och 19
den inom tvt1 veckor frän den dag dä klaganden fick del av beslutet. Beslut
om iindrad uttagning eller tillhörighet efter fullgjord grunduthildning rnr
dock inte överklagas.
Beslut som meddelas cnligt 12 och 19 **skall giilla Llmedelharl.
Yiirnpliktsniimndrns heslut Lh inte överklagas.
0111

**

i\ndringarna i denna paragraf iir niirmast av redaktionell och formell art.
Vidar..: har bestiimmclserna i 21-24 **inarbetats i denna paragraf för att
giira dessa hcstiimmelser klarare od1 enklare.
I kraftt rädandebestämmelser

Denna lag triider i kraft, i fräga om 27 * I mom. den I juli 1988, och i övrigt
d..:n I juli 1989.
I fd\ga om d..:n som har frikallats fr{111 viirnpliktens fullgörande enligt
iildre bestiimmclser skall .:ftcr ikrafttriidandct föreskrifterna om befrielse
enligt 4 första stycket I uch 2 i den nya lydelsen tilliimpas. Den som har
undantagits rr,·111 tjiinstgöringsskyldighet enligt iildre hestiimmelser skall
vid tilliimpningen av lagen efter ikrafttriidandet anses ha befriats fr<ln skyldigheten att fullgöra viirnpliktstjänstgöring under nwtsvarande tid.
I frt1ga om den som har inskrivits som under<hig före ikrafttriidandet
tilliirnpas iildre bestiimmelscr.

*

Lagiindringarna föreslås triida i kraft den I juli 1988 såvitt avser 27 §
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I mom. och den 1 juli 1989 i övrigt.
I övergångshestämmelserna har tagits in föreskrifter om att på dem som
frikallats eller undantagits från tjänstgöringsskyldighet enligt iildre bestämmelser skall efter ikrafttriidandet tillämpas de nya föreskrifterna i 4 §första
stycket I och 2 samt, i fråga om den som undantagits, även tidsbegriins-

*

ningsregeln i 4 andra stycket.
Vidare skall äldre bestämmelser alltjiimt gälla för den som har inskrivits
som underårig före ikraftträdandet.

4.2 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: I00)
7 kap.
12 §Sekretess gäller i iirende om inskrivning av viirnpliktig för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
n<'igon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess giiller i iirende som angår antagning till utbildning vid försvarsmakten,
befrielse från värnpliktstjiinstgöring på grund av nedsättning av prestationsförmågan eller särskild risk för detta, anstånd med viirnpliktstjiinstgöring eller vapenfri tjänst. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som
avses i detta stycke.
Sekretess gäller inom försvarsmaktens personalvård med avseende pä
viirnpliktiga för uppgift som hiinför sig till psykologisk undersökning och
för uppgift om enskilds personliga förhällanden hos konsulent eller annan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med r;'\d och hjiilp i
personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstäende lider men.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
Lagrt1det har pekat p{i att den iindrade terminologin i förslagets 4 §i värnpliktslagen bör föranleda ändring i 7 kap. 12 §första stycket andra meningen sekretesslagen ( 1980: I00). För närvarande föreskrivs diir bl. a. om sekretess i iirende om frikallelse från värnplikt och undantagande från tjiinstgöringsskyldighet. Detta motsvarar i förslaget till ny 4 *i viirnpliktslagen befrielse enligt punkterna I och 2. I sekretesslagen har diirför tagits in bestämmelser om sekretess i än:ndcn om befrielse enligt niimnda punkter. Nägon
föriindring i sak innebiir detta inte.
Andra och tredje styckena iindras inte.

5 Hemställan
l'vlcd hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen
föresUr riksdagen att anta

I. för~;laget till lag om iindring i viirnpliktslagen ( 1941 :967).
2. förslaget till lag om iindring i sekretesslagen ( 1980: I 00).

6 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar att
genom proposition föresh! riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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VK 83 :s sammanfattning av betänkandet
I drnpliktslagens första paragraf anges att
"'Svensk man är viirnpliktig frän och med det kalenderår under vilket han
fyller aderton ;ir till och med det är under vilket han fyller fyrtiosju år".
Värnpliktslagens tredje paragraf föreskriver dock att
··Den som till följd av lyte. stadigvarande sjukdom, bestående kroppslig
svaghet eller annan dylik orsak iir oduglig till krigstjänst skall frikallas
från viirnpliktens fullgörande"'.
från den allmiinna värnplikten finns det alltså undantag. I värnpliktslagen
och dess följdförfattningar anges att värnpliktig under olika förutsiittningar
kan bli frikallad, undantagen eller befriad. Han kan också få anstånd eller
uppskov. Den viirnpliktige kan ocksä omfattas av regler som säger att han
inte skall kallas in eller att han inte får kallas in. Därutöver finns ytterligare
regler vars effekt för den enskilde värnpliktige ytterst är densamma - närnligen att han omfattas av ett undantag från den allmänna värnpliktens huvudregel att han i-ir skyldig att fullgöra viirnpliktstjänstgöring.
Den gällande viirnpliktslagens ursprung iir frän 1901. Olika regler har
sedan dess tillkommit eller i-indrats. Det totala regelsystemet angående
viirnpliktsförhällanden fyller grundkrav pä riittssäkerhet. Det iir stabilt och
klart för dem som regelbundet arbetar med det.
På ett regelverk, som har sä stor betydelse för så m[rnga som värnpliktslagen och dess följdförfattningar, anser vi dock att man iiven skall kunna
ställa det kravet att hela systemet skall vara så tydligt att det kan förstas och
accepteras av de flesta.
Den gällande vi-irnpliktslagen motsvarar inte det kravet. Kritik har riktats
mot i första hand frikallelseparagrafen. Kritiken har främst giillt hur denna
tolkas och hur systemen iir uppbyggda för att bedöma frikallelseiirenden
som grundas på psykiska skäl. Att det i stort är "'riitt"' individer som frikallas
har inte ifrägasatts.
Vi har tagit del av författningarna, praxis och administrativa rutiner. Vi
har inte funnit beliigg för att berörda myndigheter skulle ha handlat felaktigt eller att systemet skulle ha missbrukats. Vi finner det emellertid olyckligt att detta regelsystem inte uppfyller kraven på tydlighet m. m. och att
systemet därmed ger upphov till debatt och blir förem;ll för kritik.
Vi anser att denna situation huvudsakligen uppkommit på grund av att
viirnpliktslagens centrala paragrafer efter 40 år i nuvarande lydelse blivit
omoderna. Under tiden har en omfattande utveckling skett inom psykologin och psykiatrin. lnskrivningsverksamheten har under 1970-talct genomgätt stora förändringar. Förutsättningarna för arbetet med enskilda värnpliktsiirenden ute pä utbildningsförbanden har föriindrats avseviirt. Detta
gäller både utbildningsförutsättningarna och resurserna för psyko-socialt
arbete med enskilda.
Viirnpliktsverkets praxis har på motsvarande sätt utvecklats i takt med
den övriga samhiillsutvecklingen. Diirigenom har det blivit allt svårare att
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utan specialkunskaper inom området överhlicka samhandet mellan lagtext
och de l'öljdl'örfattningar. administrativa regler m. m. som slutligt utgör
praxis.
Vi har under tidigare faser av värt arbete lagt rram ett antal förslag till
l'i.iriindringar i olika delar av viirnpliktslagen och dess l'öljdl'örfattningar. Vi
föresl~lr nu att viirnpliktslagen i sin helhet skall omarhetas och moderniseras. Vi föreslår att de nuvarande begreppen frikallelse. undantagande. befrielse, anständ, uppskov m. m. p~I sikt skall samordnas i det enda begreppet
he(rie/se. Beslut om befrielse skall kunna avse tills vidare, viss tid eller visst
slag av tjänstgöring.
Att skriva om hela viirnpliktslagen och dess l'öljdl'örfattningar iir ett tidskriirnnde arhete. Vi l'öreslär diirför att arbetet skall ske i två steg. I ett l'örsta
steg hör viirnpliktslagens nuvarande tredje och ljiirde paragrafer angäcnde
frikallelse och undantagande, st1 snart detta kan ske, iindras för att lösa de
prohlem vi pekat på. Övriga iindringar bör göras i ett andra steg.
'v1ed förslagen till omedelbar lagfodring vill vi uppnå
all lagen moderniseras till att hiittre motsvara en i sak riktig praxis,
al/det skall hli administrativt möjligt att hefria (frikalla) vissa viirnplikti-
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ga utan att dessa, genom anviindande av medicinsk diagnos, stiimplas som
psykiskt sjuka utan att vara det i vedertagen "civil" bemiirkelse och
all skapa hättre förutsiittningar för att tilliimpa en helhetssyn pti den
viirnpliktige och hans situation för att p[1 så sätt förbiittra möjligheterna att
hjiilpa dem som hedöms rn eller fått problem med värnpliktstjänstgöringen.
För att betona vikten av att arbetet sker utifr[111 en helhetssyn p~I individen l'öreslär vi ocksä att alla ändringar under pågående utbildning av en
enskilds värnplikts- och tjiinstgöringsl'örhällanden skall behandlas i förbandets granskningsnämnd.
Våra förslag innebär inte några iindringar av vilka som skall befrias (frikallas eller undantagas) och inte heller nägra stiillningstaganden till hur
mänga (eller hur stor andel) av de värnpliktiga som skall befrias.

J5
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VK 83 :s lagförslag
Förslag till
Lag om ändring i värnpliktslagen (1941 :967)
Härigenom föreskrivs i fråga om viirnpliktslagen ( 1941 :967) 1

del1· att 15 § skall upphöra att giilla.
dels att 2- 5 samt 12, 19 och 29 §§ skall ha följande lydelse.

Nurnrande

~rde!1·e

Föreslagen

~rde!1·e

Yngling. som enligt 15 § inskririts
sa.wm underår(r;. är 1•iirnplik1ig ifren
innan han uppnå// rärnpliktsåldern.
Vid krig eller omedelhar krigsfara kvarstår värnplikten för den som inkallats till tjänstgöring. så länge hehovet det kräver.

Den som är rärnpliktig är skyld(r;
all fullgiira rärnplik1sljänstgöring.
Värnpliktstjän.Hgiiring 111giirs m•
I. grundutbi/dning.
:!. repeti1ions111hiltlning,
J. beredskapsiirning och
4. krigstjänstgiiring.

4*

Den som tilljiJ/jd ar lrte. stadigmrande sjukdom, hestiiende kroppslig
.1 raghet eller annan <~1·/ik orsak är
oduglig till krigsljänsl skal/frikallas
från 1·ärnpliktens.fi1/lgiirande.
Regeringen må fiirordna. all de
som sålunda frikal/a1.1· skola underkastas läkarundersiikning och p.1yko/ogisk undersiikning samt. om de
dän•id befinnas dugliga 1ill krigs~jänst. l'ara skyldiga ji1/lgiira rärnplikt.

Från skyldigheten att .fi1/lgiira
rärnplikts(jänstgiiring skall den hefrias som
I. på grund ar .~jukdom eller ar någon annan orsak har sin /l·.1·iska eller
p.1ykiska pres/ation.\·/i"irmåga ned.mil
i sådan grad att han inte ka11.fi1/lgiira
(jän.l"lgiiringen.
2. /iiper al/rarlig risk att genom
ljänstgiiringen få en sådan nedsä/1ning ar pre.1·1mion.\fiimuigan som
m·ses under I.

'Lagen omtryckt 1%9:378. Sc1tastc lydelse av 15
'Senaste lydelse 1975:555.

~

1975:555.
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hires/agen

Nurarande lrde/se

4

S-'

~

Den .1om flti grund ar iii·ergåt'11lle
siukdom . .fi'irsenad ella orillriick/ig
kmppsurrcck/ing eller annan drlik
an/eclning rilltdlligr är oduglig rill
kr~«l"fiii11.1·r skall undanragas från
riän.1rgiiring1.1kyld(irher under e~/i1r
dcrlig rid.
Finnt's rid inskrirning ar riimplikl('<. ri/ken ei kan a11se.1 oduglig rill
krig.1riiinsr. skäl anraga. aff lums/i"irufstlffningar .fi'ir ji1llg1"ira11cle m·
riänsrgiiring ku1111a siikrare hedii111as
rid en senare rid11unkr. mre lag sa111111a. Arg1"irande 0111 sådan riim11fikrig1 krigsdug/igher skall clock mWi1s

~rde/se
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3. genom naturalisation upptas till
sre11sk medhorgare det kalenderar
då han /dler 28 år eller senare.
./. styrker aff han i 111/ander ge110111gåff militär whildning som i hurudrnk kanjämsrällas 111ed grunduthildning enligt denna lag.
5. pii gru11d al' lå11gmrig l'istel1·e
11r11111/a11d1· i11te har _ti1llgj11rt sin
riii11stgöringsskyldighet och har _!_dit
28 år då ha11 årerl'iinder till riket eller.
6. risar andra ..1yt111erliga skä/_li"ir
hefrielH>.
Befriel1·e.fi1r ar.1·e ris.1· tid eller risst
slag ar q"iinstg1"iring.
Bes/ur om hl/ric/sefår ompriiras.

sena.11 der är den riirnplikrige .f.i'l/er
(iugoeff år.

hå11 rämpliktsrjänsrgiiri11g
he/r eller de/ris be/Tias:

må

a) den sum genom narurali.rntion.
11pprage.1· till .\"l'ensk 111edhorgare det
kalt'nderår da han /i·ller (i11go(e111 år
eller senare:
hi den_som srrrker. aff han i urlantlet gjort milirärtiäm·r:
c! den som 11ä grund m· /ångrarig
risrel1·e uto111 riket eJ./i1llf(.iorr honom
riii nsrg iiringssk_ i Migher
åliggande
och, då han atcrränder till riket. 11pp11åff en ålder m· treffio år: sa111t
di den so111. utan aff _till/. ramm
oran i denna paragrq( sägs. tlr /("ir
handen risar srn11erliga skälji'ir sådan he(rielw

'Senaste lyJ~lse I%9:.'78.
'Senaste lyddse 1975:555.

4
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Fiin:slagen ll'ddse
Under de villkor regeringen hestiimmer må anständ medgivas med tjiinstgöring enligt '27 § I mom. Regeringen meddelar bestiimmelser om anst:°md
med annan \'iirnpliktstjiinstgöring.

0111 del 1·id inskril'ningen m· en
vämplik1ig finns anledning all a/l/a
all hans jiiru/.\"iillningar all .fidlgiira
1·ämp/ik1sl}äns1giiring kan bediimas
arseriirl säkrare rid en senare 1idp11nk1. får den 1·iimplik1ige hejdas
från ljiin.l"lgiiringsskyldighel jiir den
lid som hehifrs. Den riirnplikliges
/f"irmåga all jidlgiira liänslgiiring
skall dock he.l"liimma.1· senas! under
del år då han /i-fler:! I år.

Jnskril'llingsniimnden skall vid en

Del dligger inskrivningrnämnd all

in sk rivn ingsförriittning

vid inskrivningsförriittning
besluta om frikallelse m• 1•ärnplik-

I. hesluta om hefriell"efrån 1•iirnplik1Sl}iin.l"fgiiring enligt ./ § I och 2
sam! 5 §.

1iga enligt 3 § Ji"irsla .Hyckel och om
11nda111agamie frän l}äns1giiringsskrldighe1 enlig! ./ §.

2. besluta om inskrivning av
viirnpliktiga i iirriga.fiill.
3. besluta om uttagning av värn-

hesluta om inskrivning av värnpliktiga som ej hlfritfrikalladc rnligl

*·

3 f tlirsla s1ycke1.

pliktiga för utbildning enligt 6
./. besluta om värnpliktigas tillhörighet till militiirområde. nottan eller kustartilleriet enligt 7 §.

hesluta om uttagning av värnpliktiga för utbildning enligt 6 §.
hesluta om viirnpliktigas tillhörighet till militiiromräde. nollan eller kustartilleriet enligt 7 §.

19

Viirnplik1.n•erke1 eller 111yndighe1
.rn111
l'iimplikl.1Terke1 he.Hiimmer
handlägger ärende som arses i 12 f.
0111 ärende! 1:i m•giire.1· rid inskrii·ning.\/ilrrii 11 ning.

'Senaste lvdelse 1976:307.
•·Senaste lydelse 1969:~78.

*''
Arenden om hefrielse som inle m•giirs rid inskrfrning.1"/iirrällningen
.1a1111 ärenden om ansländskall a fgiiras ar 1•ärnp/ik1.n•erke1 eller av den
myndighel inomjiirsvar.mwklen som
rärnplik1s1·erke1 he.1·1äm111er.
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~)'{fe/se

.4i·ende om befrielse från viirnpliktstjiinstgöring enligt 5 § fiirsta
stycket och om anstånd med tjänstgöring enligt :!7 §I mom. prövas efter ansökan av den värnpliktige m·
chefen fiir rärnpliktsrerket eller. en-

ligt hans hestämmande. m• annan
truppregistrerings111_1'fl{/ighet.
Talan mot hes/ut i iirende som
arse.1· ifiir.\'fa stycket föres hos 1•iirnpliktsnämnden genom he.n•är som
.\'kola ha inkommit inom två veckor
från den dag klaganden fick del av
beslutet.
Lämnas ansökan om anstånd med
att pahiirja tjän.\'/giiring 111an hi/(111
skall den värnpliktige inställa sig till
tjiinstgöring oaktat han ,li'ir 1a/an
mot hesllllet.
Mol 1•ärnplik1.rnämnde11.1· hes/111
mä wlan il'kej{'iras.

.4renden om befrielse från värnpliktstjänstgöring enligt 4 § 3-6
och om anständ med tjiinstgöring
prövas efter ansökan av den värnpliktige.

Beslut i ärenden enligt I:: och
19 §§får ifrerk/aga.1· till rärnplikts-

nämnden inom två veckor från den
dag d;I klaganden fick del av beslutet.

Om en ansiikan 0111 he(rielse eller
an.l'fånd har ars/agi1s. skall den
viirnpliktige inställa sig till tjiinstgöring ä1·en om he.1/u1e1 iirerk/ag{l(s.
Värnplikl.rnämndens
inle iirerklagas.

beslut fiir

Denna lag triider i kraft den I januari 1988.
I fräga 0111 den som har frikallats eller undantagits från tjänstgöringsskyldighet enligt iildre bestii111melser skall efter ikrafttriidandet föreskrifterna
0111 befrielse enligt 4
t i I!:i 111 pas.

* första stycket I och 2 samt 5 * i den nya lydelsen

I fråga om den som har inskrivits som underårig före ikraftträdandet
tillämpas äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1976:307.
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Sammanställning av remissyttrandena
Synpunkter på förslaget om en allmän översyn
av värnpliktsförfattningarna
Ön~rbefälhavaren biträder förslaget om en översyn av viirnpliktslagen.
Chefen för armen delar uppfallningen att regelverket skall vara så tydligt
att det kan förstt1s och accepteras av de flesta. Mot bakgrund bl. a. hiirav
bitriider chefen för armen vad som föreslagits i fråga om ändring i värnpliktslagen i ett andra steg.
Värnplikts,·erket finner det motiverat med en saklig och språklig översyn
av v:irnpliktsförfattningarna och delar delvis uppfattningen att dessa i vissa
fall iir svära att tolka för allmänheten. Verket anser dock att författningskomplexet iir både funktionellt och administrativt fullt tillfredsstiillande
vad rör myndighetens eget ansvar och behov.
Försvarets forskningsanstalt tillstyrker utredningens förslag att värnpliktslagen i sin helhet omarbetas och moderniseras.
Värnpliktsnämnden delar uppfattningen att regelsystemet hör vara utformat sä tydligt, att det kan förstås och accepteras av dem som berörs av det.
Hovrätten för Västra Sverige har inte något att invända mot att hela viirnpliktslagen blir föremäl för en samlad översyn.
Kammarrätten i Jönköping anför att värnpliktslagen priiglas av sin tid vad
giiller både disposition och språkdriikt. Kammarrätten anser därför att lagen iir i stort behov av en översyn och beklagar att man inte fört arbetet
vidare och presenterat ett fullstiindigt utkast till viirnpliktslag. Kammarrätten framhåller vidare att en fullständig lagteknisk genomgång bör företas
innan utredningens nu framlagda förslag liiggs till grund för lagstiftning.
Socialstyrelsen ansluter sig till uppfattningen att viirnpliktslagen behöver
omarbetas och moderniseras.
St~·relsen för psykologiskt försvar har inget att erinra mot att viirnpliktslagen i sin helhet omarbetas och moderniseras.
Försl·arets personalvårdsnämnd delar bedömningen att lagstiftningen pä
omrädet iir sdrhegriplig för allmiinheten och att tillämpningen av bestiimmelserna har anpassats till en förändrad verklighet utan att lagstiftningen
har föriindrnts. Förslagen till <ltgärder är enligt nämnden i huvudsak bra.
Tjänstemännens centralorganisation biträder uppfattningen att värnpliktslagen blivit föräldrad och behöver moderniseras.
s,·eriges centrala värnpliktsråd tillstyrker förslaget om en översyn av
viirnpliktsförfattningarna.

2 Personbedömningssystemet
2.1 Allmänna synpunkter
Öl·erbefälhavaren delar utredningens uppfattning att det iir väsentligt
med en helhetssyn pt1 den viirnpliktige vid bedömning av hans förhållan-
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den. En förenklad hegreppsapparat och en nedtoning av behovet av medicinsk diagnos hör enligt överhefiilhavaren kunna bidra till denna helhetssyn. Överhefiilhavaren anser vidare att det principiellt sett iir "riill indivi-
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der" som frikallas eller undantas.
Chefen för armen ansluter sig till uppl"allningen att del bör skapas hiillre
fiirutsiittningar för att tilliimpa en helhetssyn p<·t den viirnpliktige och hans
situation.
Värnpliktsverket har inte n<'tgot att erinra mot en ensning av hestiimmel-

serna om detta innebiir en biittre helhetssyn pä den viirnpliktiges problem.
Bristen pä helhetssyn - som i hetiinkandet exemplifieras med handliiggningen av iirenden rörande viirnpliktiga med sociala och ekonomiska prohlem - iir. framh~lller verket. kanske riitt vad giiller tilliimpningen men
absolut fel vad giiller de föreskrifter som reglerar handliiggningen.
Vidare konstaterar viirnpliktsverket att utredningen inte herör frägan hur
psykiska Ljiinstharhetsbedömningar skall ske under heredskap och krig. Heslut hetriiffande ansvar och formerna för tjänstbarhetsbedömningarna under fredsförhällanden bör enligt verket inte tas innan motsvarande ansvar
och former reglerats under beredskap och krig. Verket pttpckar ocks[t att
utredningen inte tar upp frägan om det behövs anpassningar mellan militiir
och civil sjuk värd vad avser grundläggande faktorer som beniimningar pä
olika funkti.onsnedsiittningar, diagnossystem, information till patienter
osv.
Försvarets forskningsanstalt finner det förtjänstfullt att utredningen lagt
en helhetssyn p<I befrielseproblematiken och ansluter sig till den sammanfattande analysen av problemen med det nuvarande systemet.
Värnpliktsnämnden delar kommittens mening att en helhetssyn bör tillliimpas på den värnpliktige vid bedömningen av hans möjligheter att fullgöra honom ålagd viirnpliktstjänstgöring.
Hovrätten för Västra Swrige anför att de uppsatta mälen iir angeliigna.

eftersom de tillgodoser berälligade krav på ett mer liittförståeligt regelsystem som i större utsträckning medger prövning mot varje enskild persons
siirskilda förhällanden. Under förutsättning all praxis iir korrekt redovisad
finner hovriitten all målen bör kunna uppnäs genom de föreslagna lagiindringarna.
Socialstyrelsen anser att de av kommitten föreslagna ändringarna i viirnpliktslagen bidrar till att en helhetssyn på enskilda viirnpliktsiirenden kan
hyggas upp.
Styrelsen för psykologiskt försvar framhåller all de skiil som anförts för

den föreslagna iindringen av viirnpliktslagen är viil motiverade och tillstyrker därför kommittens förslag.
Försvarets personalvårdsnämnd betonar vikten av att benägenheten att
tillåta avgångar inte får öka proportionellt när viirnpliktskullarna ökar.
Utvecklingen i detta avseende bör enligt nämnden fortsiittningsvis följas
uppmärksamt.
Arhetsmarknadsstyrelsen menar att det allmiint iir positivt med sädana
föriindringar i regelverket att viirnpliktiga som hefriats av psykiska skäl inte
onödigtvis belastas av detta.
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Riksrevisionswrket iir positivt till utredningens förslag till föriindringar i
olika delar i viirnpliktslagen och dess följdförfattningar. Verket vill dock
fiista uppmiirksamhcten på den risk för negativa effekter utredningsförslaget kan medföra och pekar p[1 att möjligheten att medge befrielse utan att
den viirnpliktigc <'\sätts medicinsk diagnos kan göra det mer attraktivt att
försöka undandra sig tjiinstgöring. Avslutningsvis viicker riksrevisionsverket fr{1gan om inte de som anses oUimpliga att fullgöra viirnpliktstjiinstgöring av psykiska eller psykosociala skäl. men i övrigt uppfyller de krav som
ställs på värnpliktiga, skulle kunna tas ut till nägon form av tjänst i andra
delar av totalförsvaret. Ett sådant förfarande skulle enligt verket kunna
motiveras frän bl. a. rättvisesynpunkt.
Svenska Läkaresällskapet välkomnar förslaget att vissa viirnpliktiga skall
kunna befrias utan användande av medicinsk diagnos, om kroppslig eller
psykisk sjukdom kan befaras som följd av tjänstgöringen. Sällskapet stöder
likas{1, att de nuvarande begreppen frikallelse, undantagande, befrielse.
anstånd och uppskov samordnas i det enda begreppet befrielse vilket skall
kunna giilla tills vidare. viss tid eller visst slag av tjänstgöring.
Tjänstemännens centralorganisation betonar särskilt att niir nägon kallas
in till tjiinstgöring med stöd av värnpliktslagen så skall syftet vara att utbilda vederbörande för en uppgift i krigsorganisationen. Däremot bör viirnpliktiga inte användas som arbetskraftsförstärkning i försvarets fredsorganisation. Organisationen delar vidare uppfattningen att det skall vara möjligt att frikalla vissa viirnpliktiga utan att dessa genom tillgripande av medicinsk diagnos i onödan stiimplas som psykiskt sjuka. Denna ändring bör i
sig inte innebära vare sig en ökning eller minskning av antalet befriade.
utan bara att administrativa åtgiirder kan vidtas p<'\ så korrekt grund som
möjligt.
Centralorganisationen SACO/SR stöder förslaget att "civila·· sjukdomsdiagnoser inte skall anviindas för frikallelse av psykiska skäl eller för att
prognostisera värnpliktigas militära tjiinstbarhet.
Sveriges centrala värnpliktsråd betonar att den allmiinna värnplikten
skall ses som statisk och att förslagen inte får bidra till någon uppluckring
av viirnplikten. Befrielse från denna plikt skall enligt rädet endast tillåtas
om det föreligger synnerliga skäl.
Moderata ungdomsförbundet framhåller att den allmänna värnplikten är
av central betydelse för landets försvar. Befrielse från värnpliktsutbildning
bör enligt förbundet alltid ses som ett undantag som inte får anviindas för
att reglera det antal värnpliktiga som utbildas. Förbundet anser vidare att
alla viirnpliktiga har rätt till värnpliktsutbildning om inte psykiska eller
medicinska skäl uppenbart talar diiremot. Förbundet ansluter sig också till
utredningens uppfattning att beslut om befrielse under värnpliktstjänstgöring inte fattas utan att andra lösningar har prövats.
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund är positiv till den helhetssyn som utvecklas på den viirnpliktige av utredningen och p<'\ de framlagda
förslagen. Förbundet pekar på betydelsen av att befrielseinstitutet inte används som "budgetregulator" och att bedömningssystemet inrättas så att
den värnpliktige i förekommande fall befrias så tidigt som möjligt.
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2.2 Förslaget till nytt system för bedömning av tjänstbarhet
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Ön•rhcfälharnren hitriider förslaget all Yiirnpliktsverket och försvaret>
forskningsanstalt ges i uppdrag att utveckla personhcdömningssystemet för
att hl. a. kunna ersiilla det nu tilliimpade systl:'met med psykiatrisk diagnos i
de fall d;I mental sjukdom inte föreligger.
Chefen för armen bedömer det som angeliiget att föreslaget system för\ erk ligas och att medel stiills till förfogande hiirför.
Försvarets sjukvårdsst~relsc framhäller. efter en redovisning av innebörden av diagnosbegreppet. att det torde föreligga en sammanhlandning mellan detta begrepp och den klassifikationskod som anviinds av rent uttagningstekniska skiil i samband med inskrivningsprövningen av viirnpliktiga.
Sjukviirdsstyrclscn päpekar bl. a. att diagnos och sjukdom inte iir synonyma hegrepp. Diirför ifr<1gasiitts riktigheten i den stiimplingstcori som redovisas av utredningen.
Sjukdrdsstyrelsen anser att vad som föresh'ts för all undvika den pästädda stämplingen av viirnpliktiga närmast är ägnat att undergriiva riittssiikerheten genom att ge fritt spelrum ät egna uppfattningar och tolkningar hos
den enskilde och hans omgivning. Risken iir dessutom uppcnhar att den
som befrias av psykiska skäl utan att diagnos eller kod anviinds blir stiimplad som "svikare". dvs. någon som slipper "lumpen" utan ordentliga skiil.
Detta skulle enligt sjukvårdsstyrclsen liitt skapa en misstanke om att det går
att manipulera systemet och komma undan värnplikten.
Sammanfattningsvis anser sjukv<lrdsstyrelsen att stiimplingsteorin slutgiltigt kan avlivas genom anviindande av de klassifikationskoder för psyko-·
social vulnerabilitet, anpassnings- och anhörigrelaterade problem m. m.
som finns i socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar 1987.
Värnpliktsvcrket anser att betydelsen av att kunna befria den värnpliktige
utan att ange diagnosnummer är överdriven, eftersom det iir befrielsen som
s<idan och dess konsekvenser som iir mest betydelsefull för den enskilde. Ett
nytt personbedömningssystem måste enligt verket innefatta bäde somatiska
och mentala nedsiittningar samt beakta olika grader av nedsättning.
Viirnpliktsverket förcsl<h att det införs ett siirskilt registreringssystem rör
försvaret i fr[1ga om tjänstharhetsnedsättningar. Detta skulle minska riskerna för misstolkning och sammanblandning. Vidare menar verket att en
lösning i enlighet med hetiinkandet innebiir en olycklig siirbehandling av
vissa viirnpliktiga med siinkt mental tjänstbarhet. 131and viirnpliktiga med
likartad psykisk funktionsnedsättning skulle vissa s[1lcdes komma att befrias med. andra utan diagnosnummer. Detta beroende på svärigheterna att
absolut fastställa var gränsen går till väl definierad mental sjukdom eller
störning.
Försvarets forskningsanstalt finner det tillfredsstiillande att medicinsk
terminologi föreslås ersiittas av ett annat bedömningssystem för vissa fall av
nedsättningar i tjänstharhet. Vidare förklarar man sig beredd att medverka i
utvecklingen av det föreslagna personhedömningssystemet.
Kammarrätten i .Jönköping framhåller att man även med den föreslagna
ordningen m[1ste göra utt<ilanden om den psykiska prestationsförmågan
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vilket, trots att man inte siitter n;'igon "diagnos". Utt kan uppfattas som en
s;\dan. Kammarriitten vurnar i detta sammanhang för att rramstiilla uttalanden om en persons psyke som nägot nedsiittande och menar att man inte
genom halvsanningar och hemlighetsmakeri hör hefosta l"ördomar om ek
psykiska sjukdomarna.
Riksre,·isionsverket ifr[1gasiitter det nödviindiga i att ge utvecklingen av
ett personbedömningssystem den föreslagna omfattningen, eftersom fr~1gan friimst giiller att kunna medge befrielse rrän viirnpliktstjiinstgöring av
psykiska eller psykosociala skiil utan att den enskilde nödviindigtvis [1siitts
en medicinsk diagnos. Verket anser diirför att det bör överviigas att ~tliigga
viirnpliktsverket utvecklingen av det nya personhedömningssystemet och
diirmed begriinsa kostnaderna.
Centralorganisationen SACO/SR ifrågasiitter liimpligheten av att vid inskrivningsprövningen stiilla psykiatrisk diagnos ens i de fall dä viildefinierad mental sjukdom eller störning föreligger. Diiremot kan en sädan diagnos vara försvarbar, menar SACO/SR, niir V<irdinriittning skickar utlåtande med diagnos på en viirnpliktig - dä finns diagnosen redan. Vidare
framhåller SACOISR att psykiska och somatiska besvär hör behandlas pä
ett likartat sätt vad gäller diagnossättning. Annars finns det risk för att
stämplingseffekten kvarstår.
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2.3 Ansvarsfördelning och organisatoriska frågor
ö,·erbefälhavaren hitriider l"örslagen om granskningsniimndernas roll
och sammansättning. Han delar också uppfattningen att det hör vara utbildningsmyndigheten som har ansvaret för den viirnpliktige under p<lgäende utbildning. Betriiffande främst fr;lgor om psykisk tjiinstharhet iir enligt överbefiilhavaren det föreslagna samarbetet med viirnpliktskontoren
all föredra framför en centralisering av handHiggningen.
Chefen för armen ansluter sig till att alla iindringar under p:!g<'lende utbildning av en individs viirnplikts- och tjanstgöringsförhållanden skall behandlas i granskningsniimnden, l"iirutsatt att niimnden hesitter erforderlig
kompetens. Vad giiller ordl"örandeskapet i nämnden föreslår chefen fiir
armen att chefen för sektion 3 borde stå som alternativ till chefen för grundutbildningsbataljonen.
Försvarets sjukvårdsstyrelse godtar inte utredningens förslag om utvidgad rätt för värnpliktsverkets psykologer att självständigt göra psykiatriska
bedömningar. Detta skulle. framhåller sjukvårdsstyrelsen. komma att innebiira en klar ambitionssiinkning i styrelsens strävan att förbättra bedömningen och öka kvaliteten på omhändertagandet av de som har eller befaras
rn psykiska problem i samband med militärtjiinstgöringen. Sjukvårdsstyrelsen påpekar vidare att man inte kan garantera den stabilitet i psykologkären
som delvis legat till grund för utredningens förslag. För att minska risken
för ensidiga och felaktiga bedömningar bör samarhetet öka mellan de olika
yrkesgrupperna, anser sjukvårdsstyrelsen.
försvarets sjukvårdsstyrelse är positiv till förslaget om granskningsnämndernas sammansättning. Däremot anser sjukvårdsstyrelsen att det iir
oliimpligt att "låsa" förbanden till att endast använda inskrivningspsykolo-
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ger vid bediimning av tjii11'tbarheten hos viirnpliktiga som rnr psykiska
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problem under grundutbildningen.
Värnpliktsverket har inte n{tgot att erinra vad avser den föreslagna ut\'ecklingen av bedömningsmodellerna avseende dels inskrivningsskyldiga
med psykisktt problem eller störningar ( PPI ). dels psykiatrisk/psykologisk
undersökning av viirnpliktiga under grundutbildning (PPGUJ.
Viirnplikts\'erket ptlminner om att litkares och psykologers medverkan
\'id inskrirningsprövningen formellt iir konsultativ och delar uppfattningen att psykolog sjiilvstiindigt kan svara för utlMande och förslag om tjiinstbarhet i de mentala fallen. Verket understryker att tjiinstbarhetsprörningen
iir ett lagarbete mellan säviil liikare, psykologer, konsulent och mönstringsfiirriittare. diir liikaren gör den slutliga medicinska sammanfattningen.
Viirnplikbverket delar kommittt>ns uppfattning om granskningsniimndens sammansiittning och funktion. Verket iir diiremot tveksamt till att 1,1ta
fi.1rstagfogsansökan om anst<"md under grundutbildningcn avgöras av förbanden med de risker för olika praxis som kan bli följden. Verket motsiitter
sig dock inte försök med st.dan delegering av bcslutanderiitten och förcsl[1r
att försök pföörjas hiirmed.
Viirnpliktsverket anser inte att inskrivningsniimndens roll skall föriindras.
Försvarets forskningsanstalt iir till freds med inskrivningspsykologernas
föreslagna siiilvstiindiga roll och förutsiitter att diagnos pi1 si\viil sjiilslig som
kroppslig sjukdom stiills av behörig liikare.
Värnpliktsnämnden anser att förslaget rörande granskningsntimndernas
sammansiittning och arbetssiitt i viisentlig m[m bör bidra till att öka den
önskviirda hi:'lhetssynen p[i den viirnpliktigc och att förslaget rnr positiva
effekter i övrigt. Niimnden menar bestiimt att beslutanderiitten i de llcsta
enskilda viirnpliktsiirenden bör ligga kvar hos viirnpliktsverkct och avvisar
tanken p;"1 att decentralisera beslut om anst[md med päg:knde grundutbildning till utbildningsmyndigheterna.
Försrnrct~ pcrsonahårdsniimnd framh<°tller \·ikten av att försvarets per,;onalvt1rdskonsulenter utbildas tillsammans med personal fri\n viirnpliktsverket för att öka kompetensen vid förbanden och enhetlighet i bedömningarna.
Riksrevisionsverket anser att förbandens ianspriiktagande av inskrivningspsykologens tjiinster kan komma att pi1vcrka övrig verksamhet vid
drnpliktskt,ntorcn och resultera i krav pä ökade resurser. Dessa förh[tllanden bör klarliiggas enligt verket.
Centralorganisationen SACO/SR bitriider det föreslagna utvidgade ansvaret för inskrirningspsykologerna och ansluter sig till utredningens krav
pä legitimation för psykolog som ges sjiilvstiindigt ansvar för tjiinstbarhetsbedömningar. SACO/SR ansluter sig ocksä till förslaget om psykiatrisk/
psykologisk undersökning av viirnpliktiga under grundutbildning.
Swrigcs centrala värnpliktsråd fiireslär bl. a. att granskningsniimnden fär
till uppgift att besluta i förekommande iirenden och att den som iir förcmttl
för niimndens pri.irning ges tillfiillc att kontakta rådet för stöd. R{1det bör i
sin verksamhet ges möjlighet att erbjuda dessa värnpliktiga hjälp av utomstående psykologer.
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2.4 Ändrade begrepp m. m.
Försvarets sjukvårdsstyrelse anser att samlingbegreppet befrielse ökar risken för feltolkning och missförstfod och att det diirför undergriiver riittssiikerheten.
Värnpliktsverket framhäller att begreppet uppskov hör biheh<lllas och
inte rymmas under hefrielsehegreppet. I övrigt motsiitter sig inte verket
förslaget om iindring av 3-5 §§ viirnpliktslagen. Verket biträder förslaget
att ta hort hestiimmelsen i 7 § värnpliktslagen om tillhörighet.
Förs,·arets forskningsanstalt tillstyrker samordningen till begreppet befrielse.
Värnpliktsnämnden tillstyrker att de nuvarande begreppen frikallelse. undantagande och befrielse sammanförs under begreppet befrielse. Diiremot
finner nämnden att överviigande skiil talar för att behålla begreppen anständ och uppskov.
Nämnden ifrägasiitter behovet av hestiimmelsen i 5 och påpekar att
äldersgränsen i vart fall hör vara 28 är. motsvarande förutsiillningen för
befrielse i vissa fall. Vidare framhåller niimnden att inskrivningsniimnden
bör pröva alla hefrielsegrunder med undantag av 4 6. Tillhörighetsbegreppel kan enligt niimnden i vissa fall ha självstiindig betydelse och bör diirfor
biheh~tllas. I 19 hör orden "'inom försvarsmakten"' utg<'\.
Honätten för Västra Sverige finner samordningen av begreppen iindamälsenlig men ifrågasiitter om ordvalet iir det biista med hiinsyn till all
"'befrielse"' kan upplevas som n<1got ertersträvansviirt. Det mera neutrala
t1rdet "'undanwgande"' förefaller enligt hovrätten liimpligare. Hovrätten
ifrägasiiller vidare möjligheten att tidsbegränsa eller ompröva beslut om
befrielse grundade pii naturalisation. militiirutbildning utomlands eller
1:·111g\'arig ullandsvistelse. I dessa fall anser hovriitten att hiinsynen till den
viirnpliktigc kriiver att beslutet blir slutgiltigt. Enligt hovriillen bör den föreslagna 19 iindras till att reglera iiven iirenden om uttagning och tillhörighet. Diirvid bör bestiimmelsen om fullföljd i dessa iirenden finnas kvar i 22
I st eller inarbetas i 29 2 sl. I förtydligande syfte och för undvikande av
missförstfod bör enligt hovrällen den föreslagna 22 § och övergi\ngsbestiimmelserna justeras pa några punkter.
Kammarrätten i Jönköping har vissa inviindningar på förslagen till en del
av ändringarna och efterlyser närmare motiv eller exemplifiering av vad
som konstituerar synnerliga skäl för befrielse.
Socialstyrelsen tillstyrker förslagen.
Arbetsmarknadsstyrelsen har ingei att erinra mot att termen befrielse införs som ett gemensamt begrepp. Uppskovshegreppet bör dock bibehållas
enligt styrelsen.
Svenska Läkaresällskapet stöder förslaget till samordning av begreppen.
Centralorganisationen SACO/SR stöder ocks{1 förslaget i denna del.
Sveriges centrala värnpliktsråd är tveksam till den föreslagna begreppsändringen men tillstyrker förslagen i övrigt.
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund iir positiv till samordningen
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till ett begrepp.
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3 Behovet av vissa bestämmelser

Prop. 1987 /88 :54

J. I Underåriga
Remissinstanserna har inte framfört n;lgra erinringar mot utredningens förslag till all Etta hestiimmelserna om förtidsinskrivning och viirnplikt för
underäriga utg[i.

J.2 Sjömän
Sjöfartsterket anför att de skäl som framfördes av 1965 års försvarsutredning för en hegränsning av värnpliktstjiinstgöringcn i fred för yrkessjömiin
och som ledde till nuvarande anständsregler fortfarande iir giltiga. Verket
anser diirför att särreglerna bör behållas och dessutom utvidgas till att omfatta även sjömän som arbetar p[1 utliindska fartyg iigda och opererade av
svenska intressen. Däremot tillstyrker verket att siirreglerna inte hehöver
omfalla viss intendenturpersonal.
Sveriges Redareförcning avstyrker de föreslagna iindringarna och framh;lller att ett genomförande hiirav sannolikt skulle leda till att totalförsvaret
illle stärks utan i stället skadas i en omfattning. som inte stär i rimlig proportion till den heräknade vinsten. Föreningen päpekar bl. a. all de organisatoriska föriindringar. som genomförts beträffande sjöpersonalutbildningen
inte har inneburit 1i:lgon förändring av de förhMlanden, som föranledde
nuvarande undantagsordning. Enligt föreningen bör reglerna i stiillet utstriickas till att giilla även svenska sjömän, som tjänstgör på utlandsnaggade
fartyg med bibehället svenskt ägar- och/eller driftinnytande.
Sveriges Fartygsbcfälsförening anför att de nuvarande hestiimmelserna
bör best<~ och dessutom omfatta anstiillda ombord p<1 fartyg som drivs under det s. k. internationaliseringsavtalet. dvs. utlandsllaggade fartyg med
bibehållet svenskt ägar- och/eller driftinflytande. Föreningen kan diiremot
tiinka sig all undanta de kategorier ombord som inte ingår i den s. k. minimibesänningen. exempelvis ekonomipersonalen pä nirjorna.
S\'Cnska !\1askinbcfälsförbundet framför liknande synpunkter och liimnar förslag på modifiering av giillande regler. Sammanfattningsvis anser .
förhundet all det inte finns anledning all p[1 annat siitt iindra anständsreglerna.
Stenska Sjöfolksförbundet anser inte heller all del finns anledning all
ändra siirreglcrna för sjöfolk i värnpliktsförfal!ningarna. I stället bör hestämmelserna utvidgas att gälla även ombordanstiillda på utlandstlaggade
fartyg i oceanfart där svenskt ägarintresse är dominerande. Förhundet föreslår vidare att kriteriet för giltighet av siirreglerna bör vara hefrielse från
skallskyldighet med stöd av 54 § kommunalskallelagen.
Övriga remissinstanser hiträder utredningens förslag eller framför inte
nägra erinringar däremot.

3.3 Samer
Svenska Samers Riksförbund anser att särskilda regler m~lste finnas för
samerna som egen folkgrupp och renskötseln som speciell näring. Härut-
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över pekar förbundet pä en serie förhällanden rör samerna som anses ange-

Prop. 1987/88:54

Wgna att beakta.
Remissinstanserna i övrigt bitriider utredningens förslag eller l:imnar det
utan erinran.
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Bilaga 4

Prop. 1987 /88 :54

LAGRÅDET
Utdrag ur protokoll vid sammantriidc 1987-10-22

'.'lärvarandc: f. d. regeringsrädcc Nordlund. justicierädet Freysehuss. regeringsrådet Bouvin.
Enligt protokoll vid regeringssammantriide den 8 oktober 1987 har regeringen p~1 hemställan av statsrådet R. Carlsson beslutat inhiimta lagrådets
yttninde över förslag till lag om iindring i viirnpliktslagen ( 1941 :967).
Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovriittsassessorn Björn Janson.
Förslaget föranleder följande yttrande av /agrddet:
Lagrådet Himnar förslaget utan erinran. Dock må påpekas att den ändrade terminologin i förslagets 4 §hör föranleda att andra meningen i 7 kap.
12 sekretesslagen ges följande lydelse: "Motsvarande sekretess giiller i
iirende som angär antagning till utbildning vid försvarsmakten, befrielse
frän viirnpliktstjiinstgöring. anstånd med viirnpliktstjiinstgöring eller vapenfri tjiinst".

*
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Bilaga 5
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Utdrag ur chefens för armen redovisning och förslag om
uppdelning av krigsförbandsövningarna

Chefen för armen angav i hcmstiillan (CA 83-04-11 Utb 231:51900) om
försök med delad krigsförhandsövning att den pågående utvecklingen av
ledarskapsmetoderna bl. a. innebär att chefer på olika niväer skall ges ett
större ansvar för planering och genomförande. För säväl värnpliktiga plutonchefer som för deras stiillföretriidare innebär nuvarande system med
sammanhiingande krigsförhandsövning icke möjlighet att i tid påverka planering och genomförande. För reservanställt befäl finns redan möjligheten
att genomföra delad K FÖ men denna möjlighet kan inte utnyttjas då den
viirnpliktiga pl'rS(rnalcn med nuvarande lagstiftning måste fullgöra en sammanhiingande period.
Tidigare erfarenheter och försök har visat att för en del specialister går
förmägan under en fyraärsperiod ned under acceptabel nivå. Detta gäller
t. ex. robot-. stridsvagns- och pansarvärnsskyttar m. n., värnpliktiga vars
förm;lga iir griinssättande för hela förbandets stridsförmäga. Denna kategori bör iiven kunna genomföra delad krigsförbandsövning. Den första delövningen skulle då iignas ät befattningsutbildning. Förbandets helhet skulle
sedan som en följd diirav kunna genomföra en kortare krigsförhandsövning så att de i lagen maximalt tillåtna antal dagar ej överskrides.
En sädan utvidgning av personalkategorier som kan genomföra delad
krigsförbandsövning skulle tjäna !lera syften. Förutom att personal, som
har avgörande betydelse för förbandets förmåga skulle kunna ges möjligheter till ökad utbildning, sä innebiir den större llexibilitet vid genomförande
av krigsförbandsövningar och att krigsförhandschcfer och myndigheter
hiittre kan anpassa genomförandet av krigsförbandsövningar till de lokala
förutsiittn i ngarna.
Vid delning av krigsförbandsövningen. så att utbildningen av befiilskategorierna sker 2-4 månader före förhandsskedet, kan tillämpad mohiliseringsövning för hela förbandet genomföras eftersom alla rycker in samtidigt till den sista delövningen.
Försöken med delad krigsförbandsövning visar att avsedd effekt har
uppnätts. Sammanfattningsvis har huvudsyftet med försöken nätts så till
vida att det inkallade befälet har haft större innytande över planliiggningen
och därigenom ocksä haft större förståelse och känt större ansvar för genomförandet. Flera förhand har begärt att få deltaga i försöken som ett
resultat av uthildningsdiskussioner mellan förhandschefer och deras reserv- och viirnpliktigt befäl.
Enligt VPV anständsuppföljning föreligger inga avgörande skillnader pä
antalet anstånd. Systemet med delad krigsförbandsövning har givit ett totalt
sett hiittre resultat. Systemet hör införas som ett alternativ till sammanhiingande K FÖ för att ge ytterligare möjligheter till llexihel utbildning.
Chefen för armen avser, diirest framstiillningen bifalles. att tillämpa sy~;temet med delad krigsförhandsövning frän hösten 1988.
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Chefen för armen har i denna fräga haft samr<'\d med chefen rör viirnplikts\'erket samt tidigare med överheriilhavaren.

Chefen för armen hemställer att viirnpliktslagen iindras så att möjlighet
ges att genomföra delad krigsförhandsövning för gruppbefiilsviirnpliktiga,
plutonshcriilsviirnpliktiga, kompanibcfiilsvärnpliktiga samt för vissa specialister som har befattningar av sädan karaktiir att vederbörandes förmäga
tJl'h hcfattningskunskapcr iir av avgörande betydelse för förhandets och
\'<tpcnsystemets effekt.
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