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Till statsrådet chefen föroch
Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade 6 maj Dir. chefen förden 1991 199140 För-
svarsdepartementet tillkalla kommitté för föröver grundernaatt atten se
totalförsvarets personalförsörjning pliktsystem.genom

Med stöd bemyndigandet tillkallade chefen för Försvarsdepartemen-av
juniden 24 1991 ledamöter riksdagsledamotendåvarande Rolandtet som

ordförande,Brännström, metallarbetaren riksdagsle-även Tomas Eneroth,
Paul Ciszukdamöterna och riksdagsledamotenJan Jennehag, numera

Henrik Landerholm riksdagsledamöterna Lindblad, Sven-OlofHanssamt
KarinPetersson och Wegestål.

Ciszuk entledigades den 10 oktober 1991. Som ledamöter förordnades
den 28 oktober 1991 riksdagsledamöterna Robert Jousma och Tuve Skån-
berg.

Till kommitténåt juni generalmajorenutsågs den 24 1991experter
Bengt Anderberg, rättschefen Ann-Louise kanslirådetEksborg,numera
Björn Janson, departementsrådet Riddarström avdelningsdirektö-Bo och

Wehlin.Hansren
Som sekreterare i kommittén förordnades juniden 24 1991 avdelnings-

chefen Sven Rune Frid och departementssekreteraren Nilsson. Kan-Anne
slisekreteraren Liljenberg tjänstgjorde inom fr.o.m.Inger sekretariatet den

juni 199124 13 oktober 1991den och kammarrättsassessom Gun-t.0.m.
Gustafson fr.o.m. den december julil 1991 den 31 1992.t.0.m.nar

Kommittén antagit Pliktutredningen.har namnet
Utredningen från funktionsansvarigahar myndigheter inom civiladet

försvaret och från militära myndigheter erhållit underlag beskriversom
personalbehovet i krigsorganisationen fredoch utbildning idet behov av

föreligger. Dessa myndigheter bidragithar också med synpunkter påsom
utformningen fördet uttagning redovisningoch personalsystemav av som

föreslårutredningen i betänkandet.
Utredningen föreslår inrättandet förmyndighet skaav som svaraen ny

uttagning redovisning pliktpersonaloch Värnpliktsverketoch ochattav
ÄvenVapenfristyrelsen läggas ned. myndigheterska dessa båda har lämnat

synpunkter för utredningensoch underlag överväganden.
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slutsatser ocherhållit synpunkter påöverläggningarvidUtredningen har
Tjänstemannaför-Civilaförfrån företrädare Försvaretsförslag bl.a. också

Svenska Kom-Förbund,StatsanställdasRiksförbund,Oflicerarnasbund,
Vapenfria Tjäns-SverigesVärnpliktsrád,Sveriges Centralamunförbundet,

Skiljedomsfö-ochFreds-Medinflytandeorganisation, Svenskatepliktigas
199104Utredningen Föi Malmö,avdelningenreningen omgenom

LEMO och Utred-för Försvaretmyndighetsorganisationenlednings- och
totalförsvaret.ifrivillig medverkanningen 199002Fö om

regeringskansliet lämnatinomberedningenvidUtredningen har syn-
1941967värnpliktslagenändringar iförslag tillpunkter på det som

uttagningtillförslagoch på detfebruari 1992fram iregeringen lade av
Chefen förförplägnadstjänstmobiliserings- ochtillvärnpliktiga som

augusti 1992.iredovisade för regeringenarmén
förslagPliktutredningensanledningmedtill författningarFörslag av

författningsregle-199201Utredningen Föutarbetaskommer att omav
överläggningar utred-med dennahar ägttotalförsvarsplikten.ring rumav

regleringen.för rättsligaprinciperna denning bl.a.om
effektivttillsyftarbetänkandetförslag iPliktutredningens utnytt-ett

beredskapUppgifterna undertotalförsvarets samladejande resurser.av
krigsorganisationen ochdimensioneringen uttag-i krig skaoch styra av

fordrarUttagningenbefattningar.till olika slag ettpersonalningen avav
för personal-försvaret integreratmilitäracivilaför och det systemdet

tjänstgöringsskyldighetnaturligt talaförsörjningen. detDet gör att om en
totalförsvarsplikt.totalförsvaretför helaär engemensamsom -

yttrande.särskiltharHenrik LanderholmLedamoten avgett ett

Totalförsvarsplikt.betänkandesittöverlämnaUtredningen får härmed
enhälligt.Betänkandet är

slutfört sitt arbete.Utredningen har med detta

1992decemberStockholm den 16

Roland Brännström

RobertJennehag JousmaEneroth JanTomas

Sven-OlofLindblad PeterssonLanderholmHenrik Hans

WegestålSkånberg KarinTuve

FridSven Rune

NilssonAnne
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185försvaret . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . utbildningen 185för den nuvarande9.3.1 Kostnader . . .. . . . . . . 187avvägningar9.3.2 Statsmakternas . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 188Effekter utredningens förslag9.3.3 av . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..inrättandeSamordningsvinster den9.4 nyagenom av
189uttagningsmyndigheten . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

191Henrik LanderholmSärskilt yttrande ledamotenav . . . . . . . . . . . . ..

personalförsörjningUtredning totalförsvaretsBilaga A om
direktiv 193utredningenspliktsystemgenom . . .. . . . . . .
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Bilaga B Tjänstgöringsplikten i några europeiska länder 199. . .. . . .
Bilaga C Verksamheten inom några funktioner civiladet

försvaret kort beskrivning 211en- . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Bilaga D Det framtida behovet pliktpersonal i antalettav

funktioner inom civiladet försvaret, 217m.m . . . . . . . . . . . .
Bilaga E Beräknade kostnader i genomsnitt elevdag förper

utbildning vapenfria tjänstepliktiga till brandmänav iutbildningsáret 199293 253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabeller figureroch

Tabell 4.1 Den svenska arbetskraften i krig 70. . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Tabell 4.2 frivilligaAntal med inomavtal totalförsvaret i april

1992 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell 4.3 Antal anställda utom reservofñcerare inom mili-det

försvarettära fördelningmed mellan militär och civil
personal juniår 1990 förändringenoch åren

981 5 90 78- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell 4.4 Antal anställda utom reservollicerare inom mili-det

försvarettära medfördelning mellan huvudprogram
årl990iuni 79..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tabell 4.5 Antal befrielser eller imotsvarande samband in-med
skrivningen åren 1987-91 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabell 4.6 befriadeAntal i samband inskrivningenmed fördelade
efter tillskälen befrielse år 1991 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabell 4.7 Antal befriadehelt i samband inskrivningenmed med
fördelning efter militäromráden år 1991 83. . . . . . . . . . ..

Tabell 4.8 Antal fördelningmed försvarsgrenarmellanuttagna
inskrivningsaren 1987-91 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabell 4.9 Antal med fördelning efter olikauttagna slag utbild-av
ningskategorierårrl 989 84. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Tabell 4.10 Antal värnpliktiga inte slutförde grundutbild-som
ningen utbildningsåren 198788- 198990 85. . . . . . . . . .

Tabell 4.11 Uttagna värnpliktiga och värnpliktiga inte slut-som
förde grundutbildningen relativ fördelning efter-olika kategorier utbildning utbildningsåret 198990 85av .

Tabell 4.12 Antal inte slutförde grundutbildningenuttagna som
fördelningmed efter orsaker utbildningsåren

198788-198990 86. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
Tabell 4.13 Vämpliktiga medicinska inte slutfördeskälsom av

grundutbildningen relativ fördelning efter olika-
slag sjukdomar utbildningsâret 198990 86av . . . . . . . . . .
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utbildningsårenunderutbildadevärnpliktigaAntalTabell 14
blivitinte1991198990 hösten198788- som

88krigsplacerade . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .
antaletrepetitionsutbildning ochivärnpliktigaAntalTabell 15

utbildningsårenfick anståndochsöktesom
89198788-199192 . . . ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .

tillinkalladesamtligatillförhållandeianständ16 AntalTabell
utbild-mellanfördelningmedrepetitionsutbildning

utbildningsårenförsammanlagtningskategorier
89198788-198990 . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .

fördel-änstepliktiga medvapenfriaregistrerade7 AntalTabell l
krigsplaceringsbarakrigsplacerade,efterning men

1992 92juliden luppskovkrigsplacerade,inteännu m.m.
krigsplaceringsbara ännuochkrigsplaceradeAntal8Tabell 4. l men

denolika verksamheterinomkrigsplaceradeinte m. m.
93juli 1992l .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. .

funktio-antalinompliktpersonalbehovBedömt ettTabell 6.1 av
124försvaretcivilai detner . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .

inompliktpersonalbehovochPersonaltillgångarTabell 6.2 av
13619991994-årentotalförsvaret . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .

översikt 162totalförsvaretinomPersonalregistren7.1Tabell en- . .
förelevdagskostnadergenomsnittliga ut-Beräknade9.1Tabell

befolk-inombrandmänpliktuttagnabildning av
185räddningstjänstochningskydd . . ... . . . . .. . . . . . .. . .

utbildningförkostnaderberäknadePreliminärtTabell 9.2 av
186civila försvaretinom detpliktpersonal . . . . .. . . . . .. .

medoch 47 årmellan 22i åldersklasserVärnpliktigaFigur 4.1
användningolika slagefterfördelningrelativ m.m.av

911992hösten ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .
ochbefattningsgmppertillpliktpersonalUttagningFigur 5.1 av

106principskissutbildningsreserven en- . .. . . . . .. . . . ..
tjänstgö-krigsplaceringutbildning ochUttagning,Figur 5.2 av

110principskissringsskyldiga män en- . . . . .. . . . . .. . . .
förkvinnorkrigsplaceringutbildning ochUttagning,Figur 5.3 av

prin-plikttjänstgöringellertjänstgöringfrivillig en-
114cipskiss . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ..

medborgare årensvenska18-arigaAntal mänFigur 6.1
135-20061993antalberäknatoch-19921986 . . . . .. . . .

uttagningförbefattningsgruppertillförslagPreliminärtFigur 7.1
utbild-tillgrundutbildning ochtillpliktpersonalav

146ningsreserven . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .
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Förklaringar

Syftet med sammanställningen vissär vägledning innebördenatt ge en om
del begrepp förekommer i betänkandet. Förteckningen inteärav en som

fullständig och integör anspråk på uttömmande beskriva de olikaatt
begreppen. Mer omfattande beskrivningar finns i fall inågra olikade
kapitlen i betänkandet.

Allmän tjänsteplikt Se avsnitt 3.2 i betänkandet.
Enligt utredningens förslag ska den allmänna

tjänsteplikten totalförsvarspliktendelvara aven

Anstând Senareläggning plikttjänstgöring i fredav av
andra medicinskaän skäl, på grundt.ex. av
arbete eller studier. Se Uppskov.

Avgångar iAnvänds allmänhet tjänstgöringsskyldigaom
olika inteskäl slutför sin grundutbild-som av

ning.

A-avtal Avtal mellan totalförsvarsmyndighet ochen en
i frivilligmedlem försvarsorganisationen om

placering för ständig tjänstgöring inom totalför-
svaret.

B-avtal Avtal frivilligmellan försvarsorganisationen
och medlem organisationen tillståatten av om
förfogande för tillfällig tjänstgöring inom total-
försvaret.

Befattning Tjänst med avgränsade arbetsuppgifter skasom
utföras inom totalförsvaret.av en person

Befattningsgrupp Grov indelning befattningar för pliktpersonalav
inom civiladet respektive militära försvaret,det

gruppchefer och specialister utredningenst.ex.
förslag.

Befattningstyp Befattningar likartademed uppgifter.

ÅtgärdBefrielse vidtas bl. tjänstgöringsskyl-närsom a. en
dig på grund sjukdom eller någonav av annan

inteorsak kan fullgöra plikttjänstgöringen eller
riskerar tjänstgöringen få sådanaatt genom men

denna inte fullgöras.böratt
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landsting,myndighet, kommun,forSkyldighetBemanningsansvar
krigsorga-tillföretagorganisation eller attatt se

kanuppfylld med personalnisationen är som
i krig.ochberedskapuppgifterna underlösa

iavsnitt 1.6ocksåcivila del. SeTotalförsvaretsförsvaretCivila
betänkandet.

i betänkandet.3.3 3.5avsnittenSeCivilplikt - civilpliktenFörslagutredningens skaEnligt
totalforsvarsplikten.del avvara en

for-utformningvidallmänheti använtsHarDirektrekrytering av
vidvärnpliktiga redanuttagningtillslag somav
forskrivas inskulle kommamönstringen att

försvaret.civilainom dettjänstgöring

bemanningsansvarigt kontrollerarDisponibilitetskontroll Ett omorgan
krigsplacering.tillgänglig förärpersonen

totalförsva-väsentlig förverksamhet ärFunktionfunktionsan- En som
i krig kräverberedskap ochunderochsvarig ret som

civilaledning.statlig Detcentralformnågon av
samhällssek-funktioner20drygtförsvaret har

centralfunktionför varjeAnsvarig ärtorer. en
myndighet.statlig

inte längrevärnpliktigavilkaUppgifter47-áringsñördelning somom
vämpliktslagenenligttjänstgöringsskyldigaär

föri anspråki allmänhet kanoch tas annan
Arbets-totalförsvaret.inomplikttjänstgöring

uppgifterfår varje sådanaårmarknadsstyrelsen
Vämpliktsverket.från

krigsförbanden. Omsätt-ipersonalUtbyteFörbandsomsättning av
samtliga i förbandskeningen kan ettattgenom

individerenskilda bytseller ut.

iavsnitt 1.6försvaret. Se ocksåmilitäraDetFörsvarsmakten
betänkandet.

krigsorganisatio-ibefattningtillUtbildningGrundutbildning en
nen.

utbild-grundutbildning,uttagning tillBeslutInskrivningsbeslut om
krigsbefattningtillellerningsreserven somen

grundutbildning.fordrarinte

uttagnings-tillknutnaRegionala lekmannaorganInskrivningsnämnd
fat-ordningnuvarandeenligtmyndigheten som

befrielse värn-inskrivning ellerbesluttar avom
förslag ska nämn-utredningenspliktiga. Enligt
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den den tjänstgöringsskyldige begär detom- -
beslut uttagningsmyndigheten fattatpröva som

inskrivning befrielse.ellerom

grundutbildningKort Grundutbildning omfattar högst två måna-som
utredningens förslag.der

Krigsbefattning Befattning i krigsorganisationen.

Krigsfrivillig antagits till tjänstgöringDen i den militärasom
krigsorganisationen skyldigutan att attvara
tjänstgöra där. Tjänstgöringen inte hellerär
grundad krigsfrivilligepå den medlem iäratt en
frivilligorganisation.

Krigsförband iEnhet militära försvarets krigsorganisation.det

Krigsförbandsövning Repetitionsutbildning krigsförband.i

Krigsplacering Beslut tjänstgöraska påattom en person en
befattning inomeller verksamhet i krigsor-en en
ganisation.

lång grundutbildning Grundutbildning omfattar två må-änsom mer
utredningensnader förslag.

Merbehov Behov personal inte betingat denärav som av
militära krigsorganisationens omsättningsbehov

sammanhänger bemanningsbehovmed iutan
fred.

iMilitära Totalförsvaretsförsvaret militära del. Se också avsnitt 1.6
i betänkandet.

Mobiliseringsreserv Krigsplacerad bristerpersonal ska täckasom
uppstår vidpersonal mobiliseringattsom genom

inte inställer sig eller inte kan utnyttjas i avsedd
befattning.

Mönstring Personlig inställelse för utredning och bedöm-
ning enskildes förutsättningarden för tjänst-av
göring inom totalförsvaret utredningens för-
slag. Mönstringen omfattar medicinska och psy-
kologiska undersökningar utredningsamt annan

personliga förhållanden.om

InilyttadNaturaliserad utlänning fått svenskt medborgar-som
skap.

KrigsplaceradPersonalersättnings- i militärapersonal ersättningsför-
band och krigsplaceringsbar militärreserv annan perso-
nal inte krigsplacerad. figurSe också iär 4.1som
betänkandet.
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Tjänstgöring reglerad pliktlagar.Plikttjänstgöring ärsom genom

förut-bedömningUtredning ochPrövning personsav en
inom totalförsvaret.tjänstgörasättningar att

personlig inställelse.Prövning skekan utan

till vidmakthålla ochUtbildning syftarRepetitionsutbildning attsom
i krigsorga-kunnandet hos personalenutveckla

nisationen.

räddningsinsatser iimedverkarRäddningsvärn Personal som
enligt räddnings-pliktfred och kan medtas ut

tjänstlagen.

syftar tilltjänster stödProduktionStödproduktion att geav som
krigsförband.åt

plikt-tjänstgöring enligtfullgöraSkyldighetTjänsteplikt tjänst- att
lag.göringsskyldighet

nödvändig för Forbe-verksamhet ärTotalförsvaret Den attsom
för ställainför hot ochreda landet attyttre om

krigsför-till krigsförhållanden. Undersamhället
totalförsvaret helaomfattar denhållanden sam-

bedrivas Totalför-då.hällsverksamhet skasom
för-försvar civiltmilitärt ochbestårsvaret av

avsnitt i betänkandet.1.6Se ocksåsvar.

civilplikt, värnplikt eller allmänTotalförsvarsplikt Fullgörs som
förslag.tjänsteplikt utredningens

fullgörainte vill någonTjänstgöringsskyldigTotalvägrare som
totalförsvaret.plikttjänstgöring inomform av

föri allmänhet denanvändsBegreppet som av
värnpliktsåvälprincipiella skäl vägrar va-som

penfri tjänst.

vidskyldighet tjänstgörafrånUndantagUppskov att
föroch i krigberedskapförsvarsmakten under

totalförsvaret i övrigt tillgodose ound-inomatt
personal.gängliga behov av
författningsreglering total-Utredningen avom

föreslå begreppetförsvarsplikten att attavser
anstånd.uppskov ska ersätta termen

mönstringen inteTjänstgöringsskyldiga vidUtbildningsreserv som
befrias integrundutbildning, inte ellertilltas ut

grundutbildningkrigsplaceradeblir tas ututan
till utbildningsreserven.

i kan endastplaceradDen är reservensom
ochtill försvarsberedskaplandetsmed hänsyn

för grundut-regeringen långefter beslut uttasav
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utredningens för-bildning inom totalförsvaret
slag.

till vapenfri tjänst.tjänstepliktig Värnpliktig fått tillståndVapenfri som

avsnitt iVärnplikt Se 3.6 betänkandet.
förslag värnpliktenEnligt utredningens ska

totalförsvarsplikten.delvara en av
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Sammanfattning

Totalförsvarets uppgifter

militärtkrig hela samhället.modernt totalt och drabbar EttEtt är angrepp
enligtnationella och skaallvarligaste hotet vår säkerhetdetutgör mot

för totalförsvaret.viktigaste utgångspunkten Detstatsmakterna denvara
varifrånförsvaret detmilitära ska kunna väpnatmöta ett oavsettangrepp

kommer.
försvaretcivila huvuduppgifter. civila skaTotalförsvarets del har Dettre

och i krigunder beredskap

krigshandlingarverkningarna ochcivilbefolkningenVärna motn av
livsnödvändig försörjning;trygga en

militära försvaret;Stödja ochdetn
uppgifter viktigaste samhälls-fullföljandet dessa upprätthålla deFörn av

funktionerna.

få hjälpBefolkningen vid konsekvensernaska väpnat motett avangrepp
räddning, ochför i första hand skydd, vårdkrigshandlingar åtgärdergenom

framför allt in-försörjning. till försvarsmakten skalivsnödvändig Stödet
genomförande mobiliseringen och krigs-riktas snabbt och säkertpå ett av

organiseringen.

förändraBehovet systemetatt

frivilliga och pliktpersonalAnställda,

civilakrig inom verksam-flesta under beredskap och i ska verkaDe som
inomi fred dessa.i krigsomställda samhället anställdaheter det redanär

sina freds-fortsätter i krigsorganiserade verksamheten medsåledes denDe
träffarförsvaret avtalarbetsuppgifter. civila militäratida Både det och det

tjänstgöra i krig.frivilliga de skamed attom
personalförsörjning förmilitära försvaret emellertid sinDet tryggar

Även föruttagning pliktpersonal. mångakrigsorganisationen avgenom av
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uppgifterna inom civila Försvaret framför allt inom verksamheterdet -
inte förekommer fred myndigheternai personal med stödtar utsom av-

pliktlagar.
värnpliktigaGenom fler tidigare de i åldersklass olikaänatt av en av

inte tagits till militär tjänstgöring har under blivitskäl det årut senare
förbättringarmöjligt föra till civila försvaret.antal det Deöveratt ett av

olika fordras i rekryteringen pliktpersonal till civilaslag detsom av
principerna förförsvaret emellertid inte ske användningenkan utan att av

för uttagningentotalförsvarets och organisationenpersonalresurser änd-
ras.

direktivRegeringens

framhåller direktiven Dir. tillRegeringen i 199140 utredningen att
försörjning för totalförsvaretför all plikt vilande personalgrunden på av

inom vissa efter sin förmågabör och åldersgränser ochattvara var en --
Utredningensska delta i landets försvar. bör skapaöversyn gemensamma

för personalförsöxjningen för civila militäradet och detutgångspunkter
försvaret. rationellt utnyttjande personellaMålet ska deett av re-vara

Utredningen från totalförsvaretsbör utgå delatt storsurserna. en av
personalförsörjning i framtiden pliktsystem.skaäven tryggas ettgenom

för pliktpersonalPrinciper uttagningen av

Behovet ska styra
civila militära försvarets behov personal under beredskapDet och det av

meningoch i krig enligt utredningens tillgodoses i sådan utsträck-ska en
fungerarning och de olika verksamheterna påmed sådan personal att ett

yrkeserfarenhetereffektivt Utbildning och den kompetens ärsätt. somger
nödvändig.

Uppgifterna i krig dimensioneringenunder beredskap och ska styra av
människor pliktkrigsorganisationen hur ska med ochmånga tas utsom-

utbildninghur lång de ska genomgå.
för uttagningen pliktpersonalUtredningen föreslår systemett av som

innebär att

omfattar skyldighet för iTjänstgöringsplikten alla åldern 16-70 årn en
inomi Sverige kvinnor tjänstgöra totalförsva-bosatta ochmän att--

ret;
försvaretSkyldigheten tjänstgöra inom militära gäller svenskadetattu

i åldern 18-47 ochmän år; att
villpersonlig övertygelse han eller hon inteDen har sådan attm omsom en

i förenadanvända inte tjänstgöra verksamhetbehöver ären somvapen
med bruk motav vapen annan.
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Uttagningen mänav
fyllerde 18 år.Principen ska alla under det årmän mönstrarattvara

befattningsgrupperUttagningsmyndigheten inskrivna i ochplacerar de tar
fred för tjänster i krigsorganisationendärefter till utbildning i olikademut

Utbildningsreserveni utbildningsreserv. beståreller placerar dem aven
från samtliga befattningsgrupper.uttagna

olikafördelning tjänstgöringsskyldiga mellan slagVid de männen avav
uttagnings-till utbildningsreserven tillämparutbildning eller uttagning

för olika befattningar eller verk-myndigheten gäller slagde krav avsom
förslagför uttagningen enligt utredningenssamheter. Styrande ska vara

psykologiska prövningen;från medicinska ochResultaten denn
utbildning erfarenheter;eller andraYrke ochn

utbildningsorteni förhållande till och området där denHemorten ut-
krigsplaceras; ochskatagne

personliga situationen och de önskemålen.DenE egna

tiden fram tillvid mönstringen har påbörjat eller underredanDen som
innebärpåbörja yrkesutbildning haninryckningen kommer attatt en som

intei civila försvaret skablir viktig inom verksamhet det tas uten resurs en
civil militär.plikttjänstgöring i verksamhet ellertill annanen -

Utbildningsreserven

inte ienligt utredningens förslag stå kvartjänstgöringsskyldiga skaDe
till ålder.utbildningsreserven längre 30 årsän

civilautbildningsreserventagits till skaDe har ut somvara en resurssom
förmilitära myndigheter kunna användaeller kommer attatt

förband eller andra enheter,krigsorganisationen medUtökan om ennya
säkerhetspolitiska bedömningen fordrarförändring i det;den

civila försvaret befattningar därbemanningen inom det påKompletteraD
utbildning;räcker med kortaredet en

viktiga uppgifter inomföretag organisationer medmyndigheter, ochGen
möjligheter disponeratotalförsvaret och i krigunder beredskap att

anställda s.k. nyckelpersoner; ochärsom
fler frivilliga.RekryteraEI

utbildningsreserven inte i fred kunna åläggasingår i skaDe attsom
grundutbildninggrundutbildning civilmilitär eller ärgenomgå somenen

civila myndigheterbli möjligt förbör däremottvå månader. Detlängre än
tid.grundutbildning Dettill under kortare görpersonalatt ta ut ur reserven

yrkeserfaren-civila utbildningmyndigheterna ochmed de uttagnasatt -
krigsplacerakan dem.heter grundsom -

bliefter regeringens beslutemellertidi utbildningsreserven kanAlla
fordras,utbildning i utsträckningskyldiga dengenomgåatt som om en

säkerhetspolitiska bedömningen skulle motivera utök-förändring i den en
militära försvaret.krigsorganisationen i civila eller detning detav
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kvinnorUttagningen av
behövs betydligt fler kvinnor totalförsvaret.Det i Kvinnorna fåbör möjlig-

frivilligtheter grundutbildning i militära försvaret.genomgå det Skyl-att
digheten för kvinnor tjänstgöra i civila försvaretdet ska utbildningatt avse
i fred kräver högst två månader. utbildning i civilaLängre detsom
försvaret förutsätter frivilligtkvinnan utbildningen.genomgåratt

kvinnorDe vill militär grundutbildninggenomgå eller utbildningsom en
inom det civila försvaret längre två enligtär än månader ska mönstrasom

rutiner Kvinnor blir tillmännen. sådanuttagnasamma som som en
utbildning förbinda sig tjänstgöra i fredmåste och under beredskap elleratt
i krig enligt pliktbestämmelserde gäller för männen.som

framtida behovet personalDet av

försvaretcivilaDet

Många anställda hos företag och myndigheter kommer under beredskap
i krigeller lämna sina vanliga för tjänstgöraarbeten inom civiladetatt att

eller det militära försvaret. Inom rad områden kommer de stannaren som
i tillräckliga förkvar flyttaverksamheten. Genomatt stort sett attvara

frånanställda krympande till växande delområden, nyanställa personal
arbetstiden fleraoch utöka räknar myndigheterna företagenoch med attav

beredskap i krig sinunder och kunna lösa uppgifter. Ett antal nyckelperso-
hos dessa myndigheter företagoch har från militär tjänstgö-uppskovner

iring i krig.
ellerbeskrivningen flestaDen här gäller funktionerna delfunktio-de

inom civila försvaretdet civil ledning och samordning,t.ex.nerna -
kriminalvård, psykologiskt försvar, betalningsväsende, skatte- och upp-

livsmedelsförsörjningbördsväsende, försörjning industrivaror.och med
funktionerInom andra kommer behovet personal i krig iökaattav

sådan utsträckning intedet kommer tillräckligt demedatt att vara an-
i fred,ställda nyanställningar eller omplaceringar. Till den här gruppen

räknar utredningen funktionerna

Ordning och säkerhet;El
Befolkningsskydd räddningstjänst;ochn
Hälso- och sjukvårdn m.m;
Socialtjänst;n
Telekommunikationer;n
Transporter;m
Flyktingverksamhet;D
Elenergi; ochn
Kyrklig beredskapm
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enligt de bedöm-funktioner uppgårinom dessapliktpersonalBehovet av
Med000i tal 250utredningsarbetet tilliningar skett runt enpersoner.som

antal redanomsättningsiktårs och10-15 ettuppbyggnad på av-
genomsnitt bliåruttagningen iskullekrigsplaceradeutbildade och per-

beräknadedetavgjort delenstörstaDenomkring 12 000 avpersoner.
räddnings-befolkningsskydd ochfunktioneninomfinnspersonalbehovet

tjänst.
igenomgåskagrundutbildning deOmfattningen den uttagnasomav

antagandenuppgifter. Med deolika slagfred varierar mellan omav
12 000utredningsarbetet skulle deiskett uttagnautbildningens längd som

bestå av

fårmönstringen ochmedi sambandrekryterade3000Drygt tas utsom0
grundutbildning i fred;månaderstvåänmer

månaders grundut-tvågenomgår högst0003Något än uttagna sommer
utbildningsreserven;ivarit placeradehari fred en del dessabildning av

grundutbild-någoninte genomgår40003000 ochMellan uttagna somn
ochutbildningsreserven;ivarit placeradei fred del harning en

i 30-bland demrekryterasoch 20001000Mellan uttagna somsomn
försvaret.militäralämnar detårsåldem

viss repeti-fordrasvidaredetkommersamtliga krigsplacerade attFör en
tionsutbildning.

försvaretmilitäraDet
tilllettår harförsvaret undermilitäradetbeslutStatsmakternas senareom

Krigsorganisa-storlek.struktur ochi försvarsmaktensförändringarstora
brigader16omfatta bl.a.gällandeenligt dentionen kommer attramen

utbild-blirFöljdenflygvapnet.inomdivisioner attoch 16inom armén
värnpliktigalikaomfatta mångafortsättningen inte behöveriningen som

tidigare.
kom-krigsorganisationen beräknasförpliktpersonalArméns behov av

Även inom1997.1991 ochåren160000 mellanminska medatt manma
behovsjunka. Flygvapnetspliktpersonalbehovetmarinen kommer attav

basbataljonerantaletframförminskar alltpliktuttagna att an-genomav
flygdivisioner.antaletplaneradetill detpassas

Överbefälhavaren försvarsbeslut redo-inför 1992 årsi underlagethar
Antaletår.37000 pliktuttagna35 000-sammanlagtvisat behov perett av

kan kommaavgångardeska täcka även attdetberäknat såär att som
uttagning-påverkarfaktorerTill degrundutbildningen.inträffa under som
stabiliseraföråtgärderstatsmakternasbl.a. också attstorlek hörens

förmycketbedömning talarutredningensEnligtekonomi. attSveriges
grundutbildningslutförapliktuttagna år kommer30 000omkring attper

l990-talet.försvaret undermilitärainom det
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Totalförsvarets personalverk

Strävan måste sammanföra för de praktiska uppgifternaatt ansvaretvara
nivåpå central i samband med uttagningen och redovisningen pliktper-av

isonalen myndighet.en
Utredningen föreslår bildasdet myndighet Totalförsvaretsatt en ny -

personalverk uppgifter från framförövertar allt Värnpliktsverketsom-
Vapenfristyrelsen.och Dessa myndigheterbåda kan därefter läggas ned.

Överbefälhavaren ÖverstyrelsenDet naturligtär och för civil bered-att
ÖCBskap för dialog kan för iutgöra underlag samordningenetten som

personalfrågor olikapå nivåer i totalförsvaret.

Gemensam lagstiftning

Utredningens överväganden förslagoch naturligtgör det talaatt om en
tjänstgöringsskyldighet för totalförsvaretär helasom gemensam en-
totalförsvarsplikt och lagtekniskt samla alla de grundläggande be-att-

istämmelserna författning. Det kommer underlätta samordningdenatten
personalförsörjningen inom det civila och det militära försvaret ärav som

syftena med utredningens forslag.ett av

Kostnader finansieringoch

Beräkningar medelsbehovetav
Utredningens beräkningar for försvaretdet civila har iresulterat en sam-

årligmanlagd kostnad för grundutbildning på drygt 450 milj. kronor och-
för repetitionsutbildning på 90 milj.något kronor.änmer

Det utredningen i betänkandet redovisade behovet grundutbild-av av
ning inom det civila försvaret fleraersätter på utbildningområden den som
sedan många år inom civila försvaretäger det myndigheternaochrum som
får till.medel

Statsmakternas avvägningar

finnsDet anledning de olika utbildningsbehovenväga varandraatt mot -
och andra behov inom totalförsvaret. uppgiftDet är statsmakternasmot

göra sådana avvägningar. Strävan måste åstadkomma balansatt attvara en
inom totalförsvaret mellan delområdena inomoch dessa mellan olika slag

åtgärder.av
Utredningen finansieringen utbildningden behövsattanser av som

inom civiladet försvaret får iövervägas den ordinarie planerings- och
budgetprocessen. Det frågangäller också vilken ersättning kommu-om

och landstingen eventuellt ska ha för den utbildning de kommernerna som
genomföra inom civiladet försvaret.att
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Statliga bolagen

för viktigamyndigheterinom några deVerksamheten svararsomav
bolagiseras eller också har dettotalförsvaret pååtgärder inom är väg att -

ansvarsprincipenoklarhetfår inte råda någonnyligen skett. Det attom
börför verksamheter. statsmakternadessai fortsättningen ska gällaäven

bildaskommerbolagbakgrunden säkerställa deden tarattattmot som
i krig. Detta kan skeberedskap ochfor underverksamheten ävenansvar

åtagandena.krigsavtal reglerarettt.ex. genom som

föreslagna åtgärdernafekter deE av
möjligt under beredskapviktig detpliktuttagna görDe är attsomresursen

för olikai fredpersonalen hos dei krig kompletteraoch svararorgan som
efterflerRekryteringen skaparcivila försvaret.i detverksamheter yngreav

flexibilitet i verksam-organisationen. ocksåstabilitet i Dethand engeren
heten.

totalförsvarettill haruttagning personalförföreslagnaDet systemet av
flera verksamheterFöryngringen innebärpositiva effekter.flera andra att

Sam-omsättningen personal.minskasmåningom kunnakommerså att av
höja kvalitetenutbildningen till påförändradetidigt bidrar den storatt en

utföra.organisationen Deni skamyndigheternadel det arbete somav
myndigheternautbildninginne för och andraliggerpersonal somsom -

kunnatjänsteplikt kommerin medträffar med eller kallaravtal att-
i undsättningi fred eller denräddningsarbetet vid olyckorihjälpa till stora

viktiga samhällsfunk-störningar iför vid allvarligasamhället svararsom
tioner.

for utveckling skyddriskmedvetande ochförockså värdeDet har ett av
imänniskor landetökande antalsäkerhet i samhälletoch att ett-

praktiskt sina kunskapertillfälleutbildning får prövaochgenomgår att
pliktpersonalfunktioner med behovinom olika områdende avsom

i fredåtskilligt tillbakaolika ävenfår sättSamhället påspänner över. av
utbilda ocheller andra skamyndigheterpliktpersonalden organsom

krigsplacera.
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InledningI

Utredningsarbetets bakgrund1 och
genomförande

Totalförsvarets uppgifter1.1

krigEtt modernt totalt och drabbar hela Totalförsvaretär samhället.
omfattar alla Förberedelserde i förmåste samhället vi skagöras attsom

påfrestningarnakunna bemästra iunder beredskap och krig och den
civilverksamhet och militär bedrivas före,ska och efterundersom- -

landet. Som statsmakterna har framhållit, iett mot senastangrepp sam-
band Försvarsbeslut,med 1992 års ska totalförsvaret fredsbevarandevara

ha sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap ochattgenom en
uthållighet angripares förluster uppoffringaroch andra i sambandatt en

försökmed utnyttja land inte sig rimliga förhållandevån i tillatt ter
fördelarna.

Ett militärt allvarligastedet hotet nationellautgör vårmotangrepp
säkerhet enligtoch ska statsmakterna viktigasteden utgångspunktenvara

totalförsvaret. försvaretför militäraDet ska kunna möta väpnatett an-
varifrån det kommer. skaDet kunna ske ävenoavsett angreppetgrepp om

i läge förhöjd politisk spänningmed i börjarEuropa med endastett en- -
kort militär förvarning. Angriparen kunna in endast begränsadesättaantas
styrkor, emellertid till delen har hög kvalitet.största Han sannoliktärsom
inriktad strategiskpå nå snabb operativ framgång.och militäraDetatt en
försvaret ska således ha förmågabetryggande motsåatt etten angrepp som
i inledningen kraftsamlas funktionervitala i Sveriges nationella led-mot

inomningssystem och totalförsvaret.
militära försvaretDet inomska också för de personella ochramen-

materiella förha beredskap snabbt kunna kompletteraattresurserna en-
utbildningen materielen.och

Totalförsvarets civila försvaretdel huvuduppgifter. civilahar Det skatre
under beredskap i krigoch

civilbefolkningenVärna verkningarna krigshandlingar ochmotCl av
livsnödvändig försörjning;trygga en

försvaret;Stödja militäradet ochn
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viktigaste samhälls-fullföljandet uppgifter upprätthålla dedessaFörEl av
funktionerna.

totalförsvaret enligtcivila skaPlaneringen inom den delen stats-av
från påfrestningar Sverige kanframför allt utgå de utsättasmakterna som

från försörjningsproblem kan uppståför vid och deväpnatett somangrepp
ikrigshotande internationella kriser ochallvarligai samband med en

befolkningen få hjälpVid skaneutralitetssituation. väpnat motett angrepp
för i förstakrigshandlingar hand skydd,åtgärderkonsekvenserna genomav

försvarsmaktenförsörjning. tillräddning, livsnödvändig Stödetvård och
mobi-genomförandeframför inriktas och säkertska allt på snabbtett av

Uppgifterna för militära försvaretkrigsorganiseringen. detliseringen och
civila försvaret.planeringen inomför detska styrande ävenvara

iinför försvarsbeslutbeskriver i propositionen 1992 årsRegeringen stora
effektivtfungeraför civila försvaret skakrävs detdrag vad attsom

huvuduppgifternatotalförsvarets civila lösadel skall kunnaFör att
infrastrukturi krig nödvändigt samhälletskriser och detunder är att

störningar kaosochi vid mening fungerar på sådant svårasätt attett
upprätthål-försvarsvilja och motståndsanda kanundvikas ochkan

vitalasärskilt brukar benämnaslas. angeläget vadDet är att som
elförsörjning, telekommunikationerfrämstsamhällsfunktioner, dvs.

kapacitet grundläg-robusthet ochhar sådanoch atttransporter, en
fungerande lednings-tillgodoses. Härutövergande behov kan är ett

viktigainformations- nyhetsförmedlingochoch tryggandesystern av
för uppgifterna kunna lösas.förutsättningar skallatt

civila fredstida samhället.för totalförsvarets del detGrunden är
iplaneras dettaflesta särskilda beredskapsåtgärder är,De settsom

strategiski sig oftaperspektiv, marginell deäven ärnatur om avav
civila kriserkapaciteten totalförsvarets del underför hosbetydelse

i krig.och

försvaretstödja det militäraförsvaret underUppgiften för civiladet att
ifått uppmärksamheti krig år ökadberedskap och har under senare

har studeratplaneringen. inom FörsvarsdepartementetEn arbetsgrupp
totalförsvarets civila del.försvarsmakten få frånmöjligheterna för stödatt

framgårdragit följande slutsatser, ocksåbl.a.Arbetsgruppen har avsom
propositionen

direkt demilitära delvis Således måstekravenDe är t.ex.natur.av
tillföras livsmedel ochi kontinuerligtmilitära förbanden stort sett

koncentreringsskede.underdrivmedel och kunna transporteras ett
i samhäl-indirekta verksamhetenfinns emellertid krav påDet också
i vissfungerasammanfattas dessa måstelet i kan så attstort ensom

för militära försvaret skall kunnaminsta utsträckning detatt upp-
direktaElförsörjningen exempel på områderätthållas. är ett vars

indirektarelativt liten denför försvarsmakten medanbetydelse är
funktionerväsentlig förbetydelsen mycket den ärär attstor genom

direktförsvarsmakten beroendeär av.som mer
befintligamilitära denTill handlar det behovet krav pådel omen

telekommu-infrastrukturen ochcivila t.ex. transportsystemensom
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nikationer, ofta nämnda exempel s.k. vitala funktioner.påsom
Försvarsmakten förväntar sig funktionerdessa har tillräckligatt en
kapacitet och i viss utsträckning kan motstå angripares bekämp-en
ning. Beredskapsåtgärderna har här till syfte öka robustheten ochatt

Heltflexibiliteten hos karaktären militäraär på desystemen. annan
kraven när det gäller olikade varuområdena livsmedel, drivmedel

industrivaror.och sigHär rör det tillgångar delsattom genom
lagerhållning i förväg ocheller eventuellt produktion undergenom

förkrigsskede skall finnas tillgängliga inom iett landet tillräcklig
omfattning, dels skall kunna dit behoven finns. Dettransporteras
militära behovet tillgänglighetsäker olika förnödenheter harav av

betydelse för kravet skall tillgodoses militärastor ellerom genom
civila planeringsåtgärder.

Planeringen inom totalförsvaret ska frånutgå enhetliga antaganden om
krisers och krigs karaktär och längd, framgår det vidare regeringensav
proposition. En sådan enhetlighet förutsättning förär den balansen som

föreliggamåste mellan totalförsvarets olika funktioner.
Försvarsutskottet har inte haft invändanågot de redovisadeatt mot

bedömningarna i propositionen.

förutsättningar1.2 Nya för totalförsvarets
personalförsörjning

Förändringar1.2.1 personalbehoveti

flestaDe under beredskap och i krig ska inom civilaverka verksam-som
heter i krigsomställdadet samhället fredär redan i anställda inom dessa.

fortsätterMånga således i krigsorganiseradeden verksamheten sinamed
fredstida arbetsuppgifter. En arbetsgivare inom civiladet eller militäradet
försvaret möjlighethar med lagstiftningstöd få behålla personalatt av som
han har i fred och ibehövs krig.som

Både civiladet och det militära försvaret träffar frivilligaavtal med om
de tjänstgöraska i krig.att

zmilitära försvaretDet emellertid sin personalförsörjning förtryggar
Ävenkrigsorganisationen uttagning pliktpersonal. för mångagenom av av

uppgifterna inom civiladet försvaret framför allt inom verksamheter-
inte förekommer i fred myndigheterna personal med stödtarsom ut av-

pliktlagar. finnsDet tjänsteplikt,allmän civilförsvarsplikt ochen en en
tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdens förpersonal och de anställda i

Ävenveterinärverksamheten. polispersonalen i princip skyldigär att
tjänstgöra under beredskap i krig.och

Den allmänna värnplikten innebär skyldighet för alla tjänst-män atten
inomgöra det militära försvaret. Pliktlagarna inom det civila försvaret

gäller både män och kvinnor. Med del plikten tjänstgöra underatten av
beredskap ioch krig följer skyldighet utbildning ifred.genomgåatten
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frivillig medverkan.avtalingår vissa slagsak gäller demSamma omavsom
krigsor-befattning iplaceringtill påiUtbildningen leder allmänhet enen

totalförsvaret.iverksamheterganisationen inom planlagda
sjunkit efter handförsvaret harinom militärapersonal detBehovet av

omfatt-minskat iarmén harinom framför alltkrigsorganisationensom
Försvarsbeslut bl.a. 29enligtfältorganisation ingick 1982 årsning. arménsl

tillantaletsjönkperioden 1988-92olika underbrigader. Genom beslut
12, rskr. 3371991922102, FöUvåren 1992 prop.Riksdagens beslut21.

ytterligare till 16. Enminskabrigader kommerantaletinnebär attatt -
krigsor-flygvapnetsmarinens ochreducering skeviss kommer ävenatt av

riksdagsbe-kapitel 4 för innebördeniUtredningen redogörganisation. av
slutet.

337FöU 12, rskr.199l92l01,1992 propbeslutade vårenRiksdagen
får till följd endastvärnpliktslagen 1941967,ändringar i attäven somom

krigsorganisationförsvaretsför militäravärnpliktiga behövs detde som
värnplik-värnpliktsutbildning. Deska genomgåfredstida beredskapoch
Beslutetutbildningsreserv.ingå itill utbildning skaintetiga uttas ensom

kategorierför vissaändratsgrundutbildningstiden harinnebär också att
värnpliktigakorttidsutbildningförsökettidigare medvärnpliktiga. Det av

avbrutits.territorialförsvaret Detframför haralltuppgifter inomför
ställning i vissaslutligriksdagen skaförsvarsbeslutetframgår taattav
förslag.Pliktutredningensbehandlingeni samband medfrågor av

varit sänka deförsvaret har längeinom civiladet attSträvandena
omsättningenminskaochmedelålder på det sättetpliktuttagnas perso-av

olika slagfler kvinnor tillbehov rekryterafinns ocksånal. Det ett att av
tidigarefler decivila försvaret. Genom äninom detverksamheter att av

tjänstgöring undermilitär har detbefriats fråni åldersklassvärnpliktiga en
civila försvaret.tillföra antal detmöjligtblivit överår ettattsenare

emellertidpliktpersonal tyderfylla organisationen medsvårigheterna att
utnyttjat dennai tillräcklig harinte gradmyndigheternapå att resurs.

främstasannolikt denorganisationbestämmelser och ärSplittringen i
effektivt. förbätt-utnyttjats Deinte harpersonalresursernatillorsaken att

civilatill detrekryteringen personalfordras iolikaringar slag avsomav
totalför-användningenförprincipernainteförsvaret kan ske utan att av

för uttagningen ändras.organisationenochpersonalresursersvarets
för Plikt-varit styrandei gradredovisats har högförhållandenDe som

utredningens arbete.

Ökat för kommunerna1.2.2 ansvar

totalförsvaret undercivilainom delenreformarbete denomfattandeEtt av
uppgifter frånövertagitinneburit kommunerna staten.1980-talet har att

möjligheternaoch ökatkvaliteten beredskapenförbättrat på attharDet
år 1986sedanKommunstyrelsen ärtill behoven.åtgärdernaanpassa

innebär bl.a.nivå.lokal Dettotalförsvarsmyndighet påcivila atthögsta
dem och hosberedskapsåtgärderna hosförkommunerna attsvarar
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landstingen, statliga myndigheter, organisationer enskildaoch samordnas.
Kommunstyrelsen har vidare för ledningen civilför-ansvaretnumera av
svarsverksamheten på nivålokal iunder beredskap och krig föroch den
planering sammanhänger med detta.som

Räddningsverket har utarbetat förslag går på kommunernaett ut attsom
framsuccessivt till år 1996 uppgiftenska över förrådshålla och vårdata att

civilförsvarsmaterielen. Kommunerna ska enligt Förslagetockså få rätt att
i fred använda materielen. Räddningsverket vidarehar föreslagit att an-

för försörjningen förmed personal kommunens verksamhet inomsvaret
befolkningsskydd och räddningstjänst i krig helt och hållet ska ligga på
kommunerna. Förslaget går på kommunerna juliden 19941ut att senast
ska uppgifteröver de länsstyrelserna för närvarande har bl.a.ta som -
inskrivning, krigsplacering och kallelse till utbildning. förUnderlaget kom-

rekrytering enligtär Räddningsverkets förslag framför allt 47-munernas
åringsfördelningen. Svenska Kommunförbundet framhållithar de eko-att
nomiska frågorna måste lösas för tillfredsställandepå kommunerna sättett
innan sigdessa kan på förökat personalförsörjningen.ta ett ansvar

Regeringen det angelägetär med samlat på den lokalaatt ettanser ansvar
nivån för genomförandet befolkningsskyddet och räddningstjänsten.av
Regeringen framhåller i propositionen i samband 1992 försvars-med års

förbeslut materielhanteringen och personalförsörjningen böratt ansvaret
överföras tillkunna kommunerna i huvudsak enligt Räddningsverkets

förslag. följdEn naturlig detta blir mobiliseringall kommunensattav av
krigsorganisation planeringenoch sammanhänger med dennasom- -
sker hos kommunen.

Utredningens1.3 uppdrag

Regeringen framhåller i direktiven Dir. 1991-40 till Pliktutredningen att
för pliktgrunden all vilande försörjningpå för totalförsvaretpersonalav

inombör och vissa åldersgränser efter sin förmåga skaattvara var en - -
i försvar.delta landets Utredningens bör skapaöversyn gemensamma

förutgångspunkter personalförsörjningen för det civila och det militära
försvaret. rationelltMålet ska utnyttjande de personellaettvara av re-
surserna.

Utredningen frånbör utgå totalförsvaretsdel personal-att storen av
försörjning i framtidenäven ska pliktsystem, framgår dettryggas ettgenom
vidare direktiven. Till uppgiften hör klarlägga det behov personalattav av
inom totalförsvaret tillgodosesska pliktsystem. Utredningensom genom
bör också klargöra hur totalförsvaret med stöd pliktsystem bäst ochettav
effektivast utbildar krigsplaceraroch människor.tar ut,

lagstiftningenDen nuvarande inom området svåröverskådligär och
splittrad. inteDen täcker heller helt totalförsvarets olika behov. Utred-
ningen bör den bakgrunden undersöka de pliktbe-grundläggandemot om



1992139SOUgenomförandeochBakgrund30

utformas såtotalförsvarsplikt,isamlas lagkanstämmelserna somomen
Utredningen börske.kanolika områden taprioriteringar mellanatt

övergripandei sådan lag regleramöjligttillställning det är att enenom
specifikaDeflesta medborgarna.omfattar detotalförsvarsplikt mersom

ifinnasliksom sär-kunnaolika skulleinom områdenbestämmelser nu
direktiven.framgår detvärnpliktslagen,författningarskilda avsom

förfrågor åldersgränsenden övrevidareUtredningen övervägabör om
utbildningstidens längdFörsvaret,militäraitjänstgöra detskadem som

militäraiför tjänstgöring detutbildasvärnpliktiga böroch andelen som
värnpliktiga i störrehurundersökaocksåUtredningen börförsvaret.

servicestödproduktion ocharbetsuppgifter iutförautsträckning ska kunna
militärai denförplägnadsverksamhetenförråds- ochfrämst samtinom

fallutbildningen i dessautgångspunkt skaadministrationen. En attvara
respektive område.krigsplacering inomtillleder en

förformerna s.k.ställning tilldirektivenenligt ävenUtredningen bör ta
totalförsvaret.civilatill delenvärnpliktiga dendirektrekrytering avav

Övervägandena direktrekrytering påverkarvisa sådansärskilt hurbör en
tjänst.till sådanför uttagningprövningenochvapenfria tjänstenden

Utredningeni fred.arbetskraftsresursallmänintePersonalen ska vara en
tillcivila försvaret ska ledautbildningen inom detfrån ävenutgåbör enatt

direkti-förutsättning enligtärkrigsorganisationen. Enibefattning annan
utbild-förkostnadenför verksamheten bärfredidenatt svararsomven

användning deövning ochning, uttagna.av
kvinnorkrigsplaceramöjligheternavidare övervägaUtredningen bör att

grundut-19801021enligtgrundutbildning lagengenomförthar omsom
anställningtillutbildningen lederkvinnorbildning oavsett somomav -

yrkesoñicer inte.eller
inteutbildningsanordnaretill olikaställningUtredningen bör ta somom

myndighets-sigfå åtmyndigheter ska ägnakommunalastatliga ellerär
tjänstgör dem.hospliktpersonaldenutövning gentemot som

förkostnadertill lägrede ledersådanaförslag börUtredningens attvara
personalförsörjning.totalförsvarets

Bilagairedovisas A.helhetDirektiven i dess

utredningsarbetetförunderlag1.4 Annat

betänkandenutredningarsAndra1.4.1

fram betänkandenlagtårutredningar har underandraFlera somsenare
börja medtillgällerPliktutredningens arbete. Detför attbetydelsehar

betänkandei sittCFL-utredningen,Civilförsvarslagutredningen som
civilplikt skaföreslagitförsvaretcivila har198942 DetSOU somen

sjuk-för hälso- ochtjänstepliktencivilförsvarsplikten ochbl.a.ersätta
veterinärpersonalen.ochpersonalvårdens
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Även Vämpliktslagutredningen föreslagithar ändringar i gällande lag-
stiftning betydelse för Pliktutredningens arbete. Utredningens betänk-av
ande SOU 199089 värnpliktslagEn innehåller lagteknisk överar-ny en
betning de nuvarande bestämmelserna uttagning och utbildningav om av
pliktpersonal inom det militära försvaret. Flera ändringar i ingårsak också

förslaget.i
Utredningen Fö 199104 lednings- och myndighetsorganisationenom

för försvaret LEMO ihar sitt delbetänkande SOU 1991112 Försvars-
maktens ledning föreslagit förändringar i ledningsorganisationen inom det
militära försvaret. Det fortsatta arbetet bl.a. myndighetsstrukturenavser
inom totalförsvaret. framhållitLEMO har Vämpliktsverkets och Va-att
penfristyrelsens framtida verksamhet bör övervägas inom för Plikt-ramen
utredningens arbete.

Riksdagen har beslutat i enlighet med LEMOs förslag i delbetänkandet
försvarsmaktens ledning. CFL-utredningens förslag inomberedsom rege-

ringskansliet. Vämpliktslagutredningens betänkande ingår i förunderlaget
det arbete inomsker Utredningen Fö 199201 författningsregle-som om
ring totalförsvarsplikten.av

1.4.2 Särskilda skrivelser

Chefen för Försvarsdepartementet har till utredningen överlämnat ett
antal skrivelser inkommithar till regeringskansliet och harsom som
anknytning till utredningsarbetet.

Utredningen har vidare erhållit skrivelser från centrala och regionala
statliga myndigheter, andra samhällsorgan enskildaoch i frågor utred-som
ningen behandlat.

1.5 Utredningsarbetets genomförande

Samarbete med1.5.1 myndigheter mfl.

Pliktutredningen har sammanställt och bearbetat statistiska och andra
uppgifter den nuvarande personalrekryteringen inom både civiladetom

militäraoch det försvaret. Det uppgifter Värnpliktsverket,är Vapen-som
fristyrelsen och funktionsansvariga myndigheter inom civiladet försvaret
har ställt till förfogande åt utredningen.

Utredningen har därefter sökt bedöma framtidadet personalbehovet
inom olika verksamhetsområden under beredskap i krig.och De uppgifter

utredningen redovisar i betänkandet är grundade på övervägandensom
har skett i samverkan företrädaremellan för utredningens sekretariatsom

föroch de planeringen ansvariga statliga myndigheterna inom både det
civila och det militära försvaret.

Utredningen har från Svenskaäven Kommunförbundet och från delen
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synpunkterutredningsmaterial ochlandsting erhållitochkommuner som
försvaret. Utred-civilainom detpersonalbehovetframtidabelyser det

civilförsvaret, rädd-det danskastudiebesök hosvidareningen har genom
militärområdetivärnpliktskontoret västraochningstjänsten i Göteborg

tillgodoses.skapersonalbehovetbedömningar hurför sinafått underlag av
Sammanträffande med denbl.a.ochi NederländernabesökGenom ett -

personal-försvaretsnederländskafrågor detkommitté utrett omsom
för sinagrunden över-ytterligare breddatutredningenförsörjning har-

väganden.
pliktpersonal närmastuttagningenorganisation förtillförslagetDe avav

bidragitVapenfristyrelsen harochVärnpliktsverketberörda verken --
överväganden.för utredningensunderlagmed

Civila Tjäns-forföreträdare FörsvaretsmedvidareSamråd har ägt rum
FörbundStatsanställdasRiksförbund ochOøicerarnastemannaförbund,

Värnpliktsråd, SverigesCentralaför Sverigesmed representantersamt
Freds-SvenskaochMedinflytandeorganisationUänstepliktigasVapenfria

Malmö.avdelningSkiljedomsföreningens ioch
regeringskanslietberedningen inomvidhandunderUtredningen har

iändringartilll99l92l0lforslag prop.detsynpunkter pålämnat
februari 1992. Sammafram iregeringen ladevämpliktsutbildningen som

mobiliserings- ochvärnpliktiga tilluttagningtillförslaggäller detsak av
regeringen itillöverlämnadeChefen för arménförplägnadstjänst som

augusti 1992.

utredningarandramedSamarbete1.5.2

medverkanfrivillig i199002Utredningenfrån FöUtredningen har om
frivilligverksamhetensbeskrivererhållit materialtotalförsvaret om-som

tillsam-Pliktutredningen harmilitära försvaret.civila och detfattning i det
i total-frivilligas rollfrågor dediskuteratutredningmed denna ommans

personalförsörjning.försvarets
överläggningar LEMO-utredningen denmedvidarehar ägt omrum

registreringfor uttagning ochnivåcentralfordras påorganisation avsom
pliktpersonalen.

UtredningenPliktutredningen ochmellanskettsamarbete harEtt nära
utredningentotalförsvarsplikten. Denjörfattningsreglering senareavom

totalförsvars-beskrivning lagför denunderlagutarbetathar ett omav en
kapitel betänkande.8 dettaföljer iplikt avsom

utredningen använderbegrepp1.6 Några som

förekommeroch begreppregel deanvänderUtredningen termer somsom
iUtredningen kommenterarmilitära försvaret.civila och detinom det

uttryck.avsnitt några dessadetta av
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Totalförsvaret civila och militära försvaret-
Totalforsvaret omfattar både förberedelserde måste ske i samhälletsom
för bemästravi ska kunna påfrestningarnaatt under beredskap och i krig
och hela den verksamhet civilt försvar och militärt försvar skasom- -
bedrivas då.

Den viktigaste uppgiften för militära försvaretdet är möta väpnadeatt
Sverige. Som utredningenmot redovisat är huvuduppgiftenangrepp för

civila försvaretdet civilbefolkningenvärnaatt verkningarna krigs-mot av
handlingar och livsnödvändig försörjning,trygga stödja militäradeten att
försvaret för fullföljandet dessa uppgiftersamt upprätthålla deattav- -
viktigaste samhällsfunktionerna. Det civila försvaret omfattar all den
civila verksamhet ingår i totalförsvaret de beredskapsförberedelsersom

statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag,som organisationer
och enskilda vidtar i fred och den civila verksamhet behövs i krig.som
Totalförsvarets förmåga grundas främst på det fredstida samhällets resur-

och förmågadess till omställning. förAnsvaretser verksamhet i freden
innebär iockså krig.ett ansvar

Utredningen vill understryka detuttrycket civila försvaret inteatt beteck-
organisation, vilket i allmänhet falletär med militäranar en dettermen

försvaret.
Utredningen vill framhållaockså begreppet det civila försvaretatt är

vidare civilförsvaretän civilförsvarsverksamheten.ellertermen Med civil-
försvar enbart verksamheten inom funktionen befolkningsskyddavses och
räddningstjänst. Till det civila försvaret hör även verksamhet inom de
drygt 20 funktionerna.andra

försvarsmaktenUttrycket iär betänkandet till dettermenen synonym
militära försvaret.

Ta med pliktut
Uttrycket med plikt vanligtär i talspråk inomta ut både civiladet och det
militära försvaret. Med detta egentligen med stöd pliktsystemta utavses av
eller med stöd pliktbestämmelser.ta ut Utredningen använder nästanav
genomgående i betänkandet den redovisade talspráksformen och även

pliktuttagna,uttryck pliktpersonal och med plikt.som uttagna

Under beredskap och krigi

För regeringen snabbt ska kunnaatt möta hot landet har det iett yttre mot
l3 kap. 6§ regeringsformen skapats möjlighet för riksdagen be-en att
myndiga regeringen under vissa förutsättningaratt meddela föreskrifter i
ämnen fordrar lagform. Ett sådant bemyndigande får riks-som annars
dagen för situationer när landet befinner sig i krig eller krigsfarage eller-
när det råder utomordentliga förhållanden antingen på grund det ärattav
krig utanför landets gränser eller på grund Sverige har varit i krigattav
eller krigsfara.

Denna möjlighet till bemyndigande har utnyttjats i antal s.k.ett stort

2 12-1393
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automatiskt träderså dekonstrueradefullmaktslagar. normaltDessa attär
krigsfara eller detilandet ärkrig. Omi tillämpning Sverige iär omom

utanförkrigdetgrund ärpåutomordentliga förhållanden attråder av
fårkrigsfara,ikrig ellervarit iSverigeellerlandets gränser rege-attav

inom viss tidriksdagenNormalt skatillämpas.ringen besluta lagen skaatt
sådant beslut.godkänna ett

beredskapstillstånd.1960513lagenfullmaktslagarnaEn är omav
beredskapstillstånd landetfår beslutaEnligt lag regeringendenna omom

utomordentligadet råderintekrig krigsfara närbefinner sig i eller men-
ellerutanför landetskrig gränser attförhållanden på grund det äratt avav

beredskapstillståndbeslutkrigsfara. Ettvarit i iSverige krig ellerhar om
beredskapsåtgär-olikavidtaskamyndigheter och kommunerinnebär att

författningar. Ett besluti andraVilka reglerasdessa åtgärder ärder. om
ifullmaktslagar sättsandrainteberedskapstillstånd innebär normalt att

beslut.särskildatillämpning detta skerutan genom
julihöjd beredskap den llagnyligen antagitRiksdagen har somomen

l9929376,beredskapstillstånd prop.lagen1993 kommer ersättaatt om
höjdregeringen beslutabemyndigarrskr.83. Den lagen attFöU omnya

13möjligheterutnyttjar deutsträckning fulltiberedskap ut somsomen
beslutasåledes kunnaregeringsformen Regeringen ska6§kap. omger.

rådereller detkrigsfaraSverige krigberedskap i ellerhöjd är omom -
utanförkrig landetsdet ärförhållanden grundutomordentliga på attav

bered-krigsfara. Höjdi krig ellerSverige befunnit sigellergränser attav
beredskap högstaochskärptberedskapsgradernai lagen iindelasskap

beredskap. .
totalförsvaret heltinompersonalgäller kommerhöjd beredskapNär

totalförsvaret.inomuppgifterföri anspråk pliktdelvis medeller att tas
säkerhetspoli-innanaktuelltjänstgöring emellertid bli ävenkanSådan en

blir enligtcivilförsvarspliktigaVärnpliktiga ochså långt.tisk kris gått
fall,i andratjänstgöra även-precis i dag skyldigaförslaget att omsom -

försvarsberedskapen.tillbehövs hänsynfinner det medregeringen att
praktiska skäldetbetänkandet ärframställningen olika delarFör i avav

redovisade situatio-alla denödvändigt finna begreppatt ett rymmersom
ochunder beredskap iuttrycketanvändaUtredningen kommer attnerna.

regerings-6 §inom 13 kap.krig för situationerbeteckna bådeatt rymssom
beredskapshöjandevidtagit andraregeringensituationerformen och när

freds-ordinariemyndigheternasförkan inomåtgärder än ske ramensom
verksamhet.tida

dispositionBetänkandets1.7

iövervägandentill sinabakgrundkapitelUtredningen i 2 enger som-
historisktvärnplikten iallmännaöversikt den ettbetänkandet överen-

perspektiv.
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Utredningen beskriver därefter den försörjningennuvarande med perso-
inomnal totalförsvaret Kapitel innehåller3 förredogörelse de bestäm-en

melser sörjer för både civiladet och det militära försvaret förattsom
fårnärvarande pliktpersonalden olika verksamheter behöva. Isom anses

kapitel 4 redovisar utredningen i drag vilka olika slag personalstora av som
civila försvaretsdet myndigheter räknar förfogamed kunna över underatt

beredskap i krig.och Motsvarande förredogörelse det militära försvaret
beskriver omfattningen inskrivning,den utbildning krigsplaceringochav

värnpliktiga har ägt under de finns iåren. Det dettaav senastesom rum
kapitel också del uppgifter antalet anställda och frivilligaantaleten om

avtal har bundit sig för tjänstgöra i militära försvaretdetsom attgenom
under beredskap ioch krig.

Efter beskrivningen nuläget följer redovisning utredningensav en av
överväganden förslag kapiteloch I 5 redogör utredningen för de principer

bör gälla för totalförsvaret ska kunna förse sig med denatt personalsom -
anställda, frivilliga pliktuttagnaoch behövs inom olika verksamhe-som-

Kapitel innehåller6 beskrivning framtidater. det personalbehoveten av
inom både det civila och militäradet försvaret. Kapitel 7 vidareut-är en
veckling principerna i kapitel innebärDet bl.a. utredningen iattav mer
detalj beskriver de rutiner fordras för uttagningen pliktpersonal ochsom av
de uppgifter myndigheter på olika nivåer kommer för.attsom svara

Behovet rättsliga förregler försörjningden med pliktpersonalav som
utredningens förslag syftar till framgår kapitel Slutligen redovisarav
utredningen somi kapitel 9 beräkning de kostnader uttagningen av en av
pliktpersonal inom civila försvaretdet skulle leda till diskuteraroch de
avvägningar finansieringen fordrar.som
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Totalförsvarsplikten2 i historiskt
perspektiv

2.1 Inledning

Principema för försörjningen med förpersonal försvaret har historiskt sett
förändrats i de samhällen fram.växt Förändringarna i både Sverigesom
och i andra länder följdär den demografiska, ekonomiska ochen av
tekniska utvecklingen. Idéerna har under de två seklema ocksåsenaste
blivit led i strävandena efter jämlikhet och demokrati.ett

förslagDe utredningen lägger fram innebär i flera avseendensom ett
nytänkande. Utredningen vill det skälet bakgrund till sinaav som en-
överväganden teckna bild det historiska förloppet. Utredningenen av-
håller sig i den redogörelse följer till de dragen. Den vill hastorasom som
fler detaljer sigkan söka till den mycket omfattande allmänna historiska
litteratur och de många militär-historiska specialarbeten finns både isom
Sverige och i andra länder.

2.2 Värnplikten

Utvecklingen2.2.1 i Europa

Folkuppbåd och legotrupper

De äldsta samhällenas främsta uppgift människorna.värna Allaattvar
män kunde bära krigare.som vapen var

bildadesNär ordnade de i allmänhet skyldighetenstaterna göraatt
krigstjänst. De grekiska och det romerska riket grundadestaterna värn-
plikten på alla fria mäns rätt och skyldighet försvara sitt land. Samtidigtatt
drog sig många sinaundan plikter och legotrupper ofta frånsoldater-
andra folk efter hand Det inteöver. ovanligttog slogsattvar germaner-
för romare.

I del länder feodalväsendetsträngde vasallhärar och deen trupper som
kungarna värvade under medeltiden folkuppbådde och bondehärarut som
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Krigsmakten håll beståvarit i kom på mångakärnan hären.länge hade att
folkfrån olikarytteri.ärftliga frälsets rustade Legotrupperdet tungtav

nödfall soldater medi härskarnaslagfält. Barastred på Europas tog ut
landsdelar elleroch delgick samhällsklassernadå de högretvång. Men en

ofta fria.städer

revolutionenFranska

värnplikten till liv igen. de värvaderevolutionen väckte NärFranska
frivilliga inte soldater med tvång. Kravenoch räcktede togs uttrupperna

nödvändigtTill uppbådautvecklingen. slut detjämlikhet drev påpå attvar
utifrånförsvara fiendernaför landetmycket motstora att sommassor

Österrike. fordradeDe arméernaochhotade landet Preussen stora en ny-
taktik och slag av vapen.nya

värnpliktiga alla mänfyllde sina härar medNapoleon Bonaparte -
krigstjänst. hölls emeller-skyldiga Många20 och 25 göramellan år attvar

efter ålder, och bestämmelsen värn-godtyckligt 25 årstid kvar även om
i praktiken.inte mycketpliktstidens längd betydde

revolutionen förändrade andra län-franska ävenMobiliseringen under
jämna fransmännen. Deville hålla medhärordningar. Fleraders stegstater

otillräckliga. motstå deemellertid För kunnavärvade styrkorna attvar
mindre gradländer i ellertvingades också dessa störrefranska härarna att

värnpliktiga.värvadebyta de motut trupperna

allmänna värnpliktenDen
princip-tillämpadekonsekvent deblev denPreussen meststat nyasom

skyldigavärnpliktigatid vilken deden underTrots attatt varema.
in tillinte kallastill på långt allatjänstgöra begränsades två år kunde när

i till denföljde efter lät Preussentjänstgöring. Andra länder motsatsmen
i sitt sådanafri ställe. Genomvärnpliktige sig eller någonköpa sätta annan

från principen allasflera småningom långt bortsåundantag kom stater om
lika skyldighet försvara landet.att

1800-taletförst efter mitten PreussennärDet attgenomavvar -
sigtillgodogöra den allmännasin arméorganisation kundeutveckla -

gick tillländervärnpliktens tillgång manskap andra överpå ävenstora som
arméorganisationenUtvecklingen beroddepreussiskadet systemet. av

industriellt gickförbättradeskommunikationerna och detbl.a. på attatt
förnödenheterutrustning deoch mångamassproducera denatt somav

fordrade.kriget

1900-taletUtvecklingen under

tidenhär hadominera militärt måste land på denkunnaFör storettatt en
fien-infanteri, kundeframför mycket komma närakrigsmakt allt som-

förnödvändigtmånga. DetSoldaterna skulleden och slåss. attvarvara
ocksåSoldaterna skulle helsthålla område.krigsmakten skulle kunna ett

införa värnplikt.allmänEnda sättet attvar envara unga.



SOU 1992139 Historik 39

Folkmängden ökade istarkt många länder under början 1900-talet.av
Med den växande nationalismen och strävandena demokratisktmot-

intresset för den allmännastyre värnplikten.steg Tyskland och Frank--
rike blev de värnpliktsländema.stora

Även före första världskriget 1914-18 flestahade de europeiska länderna
tjänstgöringsskyldighetenutökat för de värnpliktiga. Storbritannien och

Förenta hade inte följt de andrastaterna tvingades understaterna men
kriget införa allmän värnplikt.att Truppmassoma gigantiska, eld-en var
kraften oerhörd och rörligheten liten. Förlustema blev någonsin.större än

Värnplikten i Storbritannien och Förenta avskaffades krigetnärstaterna
över infördes igen under andra världskriget. Genom fredsfördra-var men
efter första världskriget förbjödget segrarmaktema de kuvade staterna att

använda den allmänna värnplikten när de på började planera förnytt en
krigsmakt. Samma sak efterdet andra världskriget.var

De tjänstgöringspliktennuvarande i antal europeiska framgårländerett
redogörelsen i Bilaga B.av

2.2.2 Utvecklingen Sverigei

olkuppbådF och bondehärar

De svenska landskapslagama talade man huse fiendennär kom.om ur
Landvämet kallades budkavle eller vårdkasar. Var ochsamman genom en

sinamed Ingen hadetog någon egentlig utbildning för sinaegna vapen.
krigaruppgifter.

Landvämet bestod fotfolk någon egentlig organisation. Bynutan ellerav
släkten höll soldaterna i Varje ñck ordna med sittsamman grupper. man

underhåll. Alla friaeget män och trälar skyldiga delta,attvar men- -
storleken på uttagningen berodde på hur många behövdes vid varjesom
tillfälle. Magnus Eriksson bestämde sin allmänna landslag i mittengenom

1300-talet landvämet inte fick skickas utanföratt landetsav gränser.
Befálet förde kungen eller några hans främsta inommän de olikaav
landskapen.

Häraderna efter kusten och vid del inne i landet bildadevattenen
skeppslag, skulle de skepp och sjöfolkdetutrusta behövdes.som ta ut som
Andra områden skulle bidra med krigsfolk förnödenheter.och Genom
skeppslagen gick det i allmänhet samla 400 s.k. långskepp.att emotupp
När de bestyckade segelfartygen under medeltiden började uppträda i
Östersjön förlorade skeppslagsllottan efter hand sin betydelse.

Det bondehär landvämet massakrerades vid Valdemarvar en ur som
Atterdags anfall Visby år 1361. framgångStor hade folkhärenmot däremot
vid slaget på Brunkeberg år 1471 när den besegrade dansk arméen av-
yrkessoldater och under Gustav befrielsekrigVasas på 1520-talet. Gus--

Vasa försökte sedan skapatav plan för landets försvaratt ochen en
krigsmakt. Västerås riksdag år 1544 bestämde fotfolket fortsättningeniatt
skulle skrivas efter mantal.ut
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följen, den s.k.sigbörjat medocksåTidigt kungarnahade egnaomge
möjligheterfick adeln1200-taletiAlsnö stadga slutet atthirden. Genom av

1536 bestämdeårArboga mötehameskkläddaskatter attbyta ryttare.mot
höllfå ersättning desventjänare skulles.k. ryttare.andraäven om--
yrkessolda-ofta utländskaVärvade,frälsets rusthåll och devärldsligaDet

Fulltbondehärar.landvärnetssmåningom undanså utträngdeterna
1600-talet deslutetindelningsverket underskedde detta ersattenär av

fåttLandförsvaret hade då redanårliga.till slut blevutskrivningar ensom
för lokalafanns detFolkuppbåden kvarorganisation med regementen.

försvaret.

indelningsverkStormaktstidens

skullevarje landsända sättabeslutadeLinköping 1600Riksdagen i år att
for.underhåll Knektarordnaskullekronanantal soldater somett somupp

äldre indel-s.k.Det härfå kronohemman.skulleinte hade gårdaregna
frånAdolfs regering. Det komGustavfulländades under IIningsverket

kavalleriet ochmed soldaterinfanteriet ochbörjan förse ryttareatt -
flottan med båtsmän.ävensenare

ledning deoñicerarna medförrättadesUtskrivningarna man-avav
efter mantal Enskegjorde Det kundeprästerskapettalslängder upp.som

förekom ocksåutskrivningsskyldiga. Detför tioi allmänhetknekt uttogs
för antal hemman.bestämtföljde gårdetal meduttagningen ettatt en man

inomboddei allmänhet de böndergårdsfolk ochBefriade adelns somvar
utskrivne hade regelsäterier.frihetsmilen adelns Dens.k.den runt som

blivit skötinte hadei sitt ställe. Denågon uttagnasättarätt att somannan
sinoch beväpnaföranvänderotepenningar,till s.k. att utrustarotensom

soldat.
flera nackdelar.hadeförsörja armén med manskaphärDet sättet att

storlekkrigsfolk och styrkornasefter mindrehand alltUtskrivningarna gav
möjligtsigvisade inte hellerförhand. Detaldrig beräknas på attkunde

rusttjänst skyldighetenochAdelnsmed kronohemman.förse alla soldater
förekomfanns Värvadekvar.i allmänt uppbådför alla delta trupperatt

fálttågen.under
Karl XIsmåningom det äldre.indelningsverket såavlösteDet yngre

ständigt knektehåll.införasskulle s.k.riksdag detföreslog 1682 års ettatt
förband sig hållavarje landskap,gjorde medKungen att ettsomupp

för sin delXI lovade200 Karlpå lregemente man.

och brukvilka till kulturfolk, gårdarnasdess barn ochatt allmogen,
nödvändigt kunde behö-avgångtill manskapetsersättandesamt av

därvid hängande besvär, vad deutskrivningar allaför och namnvas,
värvningarfördubblingar och våldsammahelst hava kunna, samt nu

befriade.kvitte ochtider skola alldelesi tillkommandeoch vara

varjeinom landskapför indeladesknektehålletskulleDe gårdar svarasom -
bildade i allmänhet Det störstai Två hela hemman200l rote.rotar. en

kalladesbostad i allmänhet lågsoldatensi varje därhemmanet rote --
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de andra strörotar.stamroten, Roten skyldig både i krig och i fredattvar
hålla soldat eller båtsman. Från skyldigheten befriades bl.a.en säterier,
präst- och klockargårdar, del civilstatens boställen, och lots-en av post-
hemman gästgivargårdar.och många Nybyggen i Jämtland och Lappmar-
ken och Härjedalen penningsumma slappmot också bidra meden- -
folk till armén och flottan.

Allmänna beväringen

Inte heller det indelningsverket emellertid tillräckligt medyngre gav man-
skap. Det saknades framför allt Karl XII hade löst dettareserver. attgenom

s.k. männingsförband. fyrrnänningsregementeta ut Ett kom till attgenom
fyra ställde soldat.rotar upp en v

Genom kungens och riksdagens beslut år 1812 den allmänna bevär-om
ingen skulle krigsmakten åter börja utnyttja skyldigheten för alla män att
delta i rikets försvar. Varje vapenför mellan 20 och 25 år blevman tvungen

göra beväring, hanatt kunde också leja någon tjänstbar karl.men annan
Övningstiden blev först 12 dagar ökade till 14. Hela tidenmen senare
skulle förstaunder beväringsåret.tas ut

Beväringen skaffasätt ersättningsmanskapett tillatt både härenvar och
flottan. Hären bestod Öv-tidigare indelta och värvade soldater.som av
ningstiden utsträcktes år 1858 till 30 dagar. Beväringen kunde emellertid

avgift slippa utbildningen i fred. Möjligheten friköpagenom sigen att
upphörde år 1872.

Folkrörelsernas krav på värnplikt

De politiska striderna under delen 1800-talet kom framför alltsenare av att
kringstå tullar, rösträtt och försvar. Skarpskytterörelsen övade sina med-

lemmar i försvara landetatt drev också frågan allmän värnplikt.men om
Skarpskyttama flera rörelser fredsrörelsen, rösträttsrörelsen,var en av -
folkhögskolerörelsen och liberalade arbetareföreningarna några andra -till del hadestor grundare och ledare.som samma

En skarpskytterörelsens inspiratörer Viktor Rydberg,av höstenvar som
1859 skrev rad artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-en anonyma
ning Hur skall Sverige bevara sin självständighet Detom var en
kraftfull plädering för folkbeväpning. Viktor Rydberg ville börja meden
militär fostran och skjututbildning iredan skolan, något bl.a. Hjalmarsom
Branting också skulle föreslå. Rydberg ansåg indeltaden arménsenare att

helt otillräcklig och värnplikten med den tidensatt korta utbildningvar
inte räckte.

BlancheAugust de drivande inom skarpskytterörelsen i Stock-var en av
holm. Han menade skarpskyttama övade inteatt bara angriparemot
utifrån också den överhetutan kunde kommamot hota männi-attsom
skors frihet. Den 30 november 1868 skulle Karl XII-statyn i Kungsträdgår-
den avtäckas. Den hade kommit till insamling och ansågsgenom en vara en
angelägenhet för folket. En läktare för inbjudnastor skulle emellertid



1992139SOUHistorik42

tillgickBlancheför allmänheten. Augustutsiktenskymmakomma uppatt
inte river läktaren svävarmajestätom Ersförklaradeochkungen att

för antaliBlanchevägrade. När etti fara. Kungen spetsentronen
plötsligt sjuk ochblev hanavtäckningentillvandradeUppsalastudenter

hjärtat inteupprördsåUgglan. Hanapoteketefter stund på attavled varen
staden medbegravningstågväldigagick hansveckahöll. En genomsenare
i beredskaplåggarnisonStockholmsikompani skarpskyttar spetsen.ett

hända.skullenågotom
Även fanns mångadetrösträttsrörelseninomochfredsrörelseninom

tongivandedevärnplikt. Enallmänförsvar grundat påville ha ett avsom
stärkas. Detförsvaret måsteframhöllAdolf Hedin, i riksdagen attsomvar

för dyrt.öförsvaretorganisation.bättreframför alltskeskulle vargenom
Även in. Indel-och borde drasför mycketkostadearménvärvadeden

orättvist sätt,bönderna påtrycktegrundskatterna ettningsverket och
reformvännema. och sedanfördelas jämnareBördorna bordeansåg upp-

antalvärnplikt. Ettutsträcktför försvaret bordeGrundenhöra. envara
föreningenbildadeville förändraofficerarepolitiker och systemetsom

Värnpliktens vänner.

värnpliktAllmän
vämpliktslag beväringsti-ökadeochriksdag beslutade1885 års nyom en

riktningen hadeiförsök dentidigareFlerafrån fem till tolv år.den
i denbeväringen tjänstgöraskullede tolv åreni riksdagen. Sexstoppats av

År tillbeväringstiden 201892 utsträckteslandstormen.samtidigt inrättade
Övningstiden 90 dagar. Denskullei landstormen.åttaår, somvaravarav

tillräckligahadeskjuta och ocksåhan kundeprövning visadevid att
1885enligtredanmanöver slappmarschvapenföring, ochifärdigheter

tjänstgöringen.inledandedel denårs lag göraatt aven
tredjedelmedjorden nedpå dellåggrundskatter sattesDe enen avsom

Även rustnings- ochde s.k.1892.ytterligare tiondel åroch med1885år en
grad.iminskaderoteringsbesvären samma

förslaget ökad1892 ändåröstade årreformsinnade motFlera de omav
vägradeförändringarna behövdes attövningstid. menadeDe att men

rösträttsreform. Detsamtidigt lovadeinte riksdagenstödja dem, enom
beväringenindelningsverket ochinnanin 1900-taletdröjde emellertid på

värnpliktpå allmänhärordning grundadförsvann. 1901 årstill slut --
organisation.ochsjöförsvaret ñck störreochinnebar arménatt en ny

Övningstiden värn-förlängdes. Denvärnpliktiga manskapetför det nya
haftprincip sedanSverige i hartill detpliktslagen lade grunden system som

dess.
Erfarenheternavärldskriget.förstautökades underUtbildningstiden

uppgifter ochomprövningkriget tillefterslagfältenfrån ledde aven
på antaletinte baraFörsvarsförmägan hängdefleraorganisation i länder.

komefter krigets sluti Sverigevisat sig. Debatten atthade detsoldater,
minsk-kraftigförsvarsbeslut, innebarårsför 1925grundenutgöra ensom

framför armén.ning alltav
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Syftet med 1925 Försvarsbeslutårs enligt statsmakterna sänka deattvar
alltför höga kostnaderna För försvarsmakten. Under själva kriget gick
hälften medel till försvaret.statens Andelen minskade förstaunderav
fredsåren inte tillän tredjedel. Det också angelägetmen mer ca en attvar
Förbättra utbildningen de värnpliktiga. Den krigetsedan utsträcktaav
övningstiden inverkade på landets produktiva arbete,ogynnsamt som mer
än någonsin krävde tillgång till möjligastörsta arbetskraft, hette idet
uppdraget till försvarsrevisionen.den s.k. Till detta kom Sverigesatt
politiska läge hade förändrats efter kriget och förutsättningarna Föratt
Försvarsmaktens organisation inte desamma tidigare. Stats-var som
maktema hade tilltro till Nationernas Förbunds förmågastor minskaatt
riskerna för krig.

De värnpliktiga krigsdugligaoch delades den s.k. kategoriklyv-genom
ningen i försvarsbeslutet 1925 in i två kategorier Två tredjedelar skulle

linjetjänst,göra dvs genomgå sådan utbildning i fred viddeen att en
mobilisering med gång skulle kunna ingå i krigsdugliga förband. Denen
återstående tredjedelen skulle bilda ersättningsreserv. Dessa vämplik-en
tiga skulle kort grundläggande utbildning i fred och kunna kallas inen
För vid mobilisering tjänstgöraatt i depåer. Där skulle de kompletteraen
sin Färdigheter för kunna ersätta dem lämnat fáltarménatt eller bildasom

förband.nya
statsmakterna minskade vidare utbildningstiden till nivån gälldesom

när det värnpliktssystemet infördes år 1901. Armén skulle inya anspråkta
i Första hand elva åldersklasser och fyra åldersklasser.reservtruppsom
Landstormen fick disponera åtta åldersklasser.

härordning1936 års innebar viss utbyggnad organisationen. Menen av
fortfarande blev del de värnpliktigastor till ersättningsreser-en uttagnaav
ven.

ÅrMed andra världskrigets utbrott år 1939 ökade uttagningen. 1941
höjde statsmakterna värnpliktsålderns övre frångräns 46 till 47 år och tog
bort kategoriklyvningen. De flesta värnpliktiga skulle efter omkring i18 år
faltförbanden gå tillöver de lokalförsvarsförbanden. Hemvärnetnya er-

landstormen. Rekryteringensatte andra frivilliga fordrade starkareav en
organisation.

Utbildningstiden efterhar andra världskriget för flertalet värnpliktiga
minskat från 12 till i dag 7,5 månader. Antalet tjänstgöringsskyldiga har
också sjunkit tidenhela har hafttrots allmänatt värnplikt. Framfören
allt under år har antalet värnpliktiga olika skäl blivitsenare som av
befriade från tjänstgöringsskyldigheten kraftigt.ökat Genom riksdagens
beslut år 1992 ska endast de värnpliktiga det militära Försvaretsom

Förbehöver sin krigsorganisation värnpliktsutbildning.genomgå De övriga
ingåska i utbildningsreserv. De värnpliktiga i utbildningsreserven fåren

bara till utbildning efter regeringenstas ut beslut i syfte höja försvars-att
beredskapen.
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vapenfria tjänsten2.3 Den

till 1920vapenfri tjänst kom stånd årlagstiftningenförstaDen genomom
samvetsbetänklighetervilka hysavärnpliktigalagen 1920303 motom

Förbanden sedan årmilitärahade devärnpliktstjänstgöring. dessInnan
förvapentjänstsamvetsskäl vägrade göravärnpliktiga1902 använt som av

expeditionstjänst.handräcknings- ochframför allt
fem årprovisoriska. Genom lagförsta bestämmelsernaDe en nyvar

värnpliktigesOm denbestämmelsernablev samvets-permanenta.senare
sin värnplikthantjänstgöring skulle göramedbetänkligheter avsåg vapen,
expeditions-,ñcki vapenbruk. Hanvid krigsmakten övasattutanmen

samvetsbetänkligheterna däremothandräckningstjänst. Omelleryrkes-
värnpliktige utföratjänstgöring,militär skulle denvarje formavsåg av

Domänstyrelsen.Vattenfallsstyrelsen ellerför hoscivilt arbete staten -
fåtthadeså denvärldskriget ändrades lagen,brötandraNär attut som

inomutföraskyldig detta äventill civilt arbete skulletillstånd attvara
krigsmakten.

lag undertjänstgöringsområden utökadesvapenfriasDe genom en ny
inom allmännadetTjänstgöring skulle kunna ske ävenvärldskriget.andra
omfattade brand-,Utbildningencivilförsvaret.från 1944luftskyddet år-

Tjänstgöringensjukvårdstjänst.reparations- ochräddnings-,röjnings-,
civilt hos kommu-militär sjukvård och arbeteomfattakunnaskulle också

värnpliktiga.förregel längre deTjänstgöringstiden änvar somnerna.
lagenfrån 1966. Tillkomstenårbestämmelserna ärnuvarandeDe av

intetjänstgöringvapenfriasvapenñi innebar de1966413 tjänst attom
särskildvämpliktstjänstgöringskulle betraktaslängre utan som ensom

betydelsefulltjänstgöringvapenfrie fullgöra ärskatjänsteplikt. Den som
förekomma.i princip inteförsvarsmakten skaTjänst vidför samhället.
får intehan övasvapenfrie medger det. Menemellertid denfår skeDet om
Efter 1966ammunition. årellerbärai eller åläggasbruk att vapenav vapen

tillfällenflera olika utökats.vidtjänstgöringsområdenahar
tjänst ivapenfria fullgöraskaprincipen de1978 gällerSedan år att

i krig.ochbetydelsefull under beredskapverksamhet ärsom
vapenfri förenkladesfå tjänstvärnpliktige skaPrövningen denav om

tillämpas lägger störreordningväsentligt 1991. Denunder år ettsom nu
ellermönstringeni samband medenskilde Dendenpå somansvar -

försäkravapenfri tjänstefter skaden sökerinom månader attsenast sex -
Ansö-användaallvarlig övertygelsehan har motmot att annan.vapenen

finns särskilda skälutredning, inteytterligare detbifallasskakan utan om
sökerDeninställning till bruksökandensnärmare prövaatt somav vapen.

redogörelsekortfattad skriftligförsäkran ochlämna bådeska enensenare
Äveninställning till användasindär han berättar motatt annan.vapenom

tidigare gällde.betydligt enklare detprövningsförfarande änärdetta som
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inom civilaSkyldigheten tjänstgöra det2.4 att
försvaret

Allmänna tjänsteplikten2.4.1

krigförande införde första världskrigetländerna underFlera deav
förcivil värnplikt, dvs skyldighet alla invånare regel1914 18 en somen-

60 utföra i tjänstmellan 15 och år det arbete det allmännasatt som
myndigheterna Förebilden fanns i Tyskland. Syftet fåbestämde. attvar

arbetskraft nödvändigttillräckligt till de verksamheter detmed attsom var
i krig.upprätthålla även

Även regeringen försökte vid tiden få tillden svenska den ståndatt en
tjänsteplikt framför för bränsleproduktionenallmän allt ochatt trygga-

förframställningen livsmedel. skulle finnas bl.a.Undantag statens,av
landstingens tjänstemän för anställda inomoch kommunernas och de
försvaret. sig emellertid inte igenom riksdagen.Förslaget klarade Lagut-

tillstyrka tjänsteplikt för bränsleförsörj-skottet kunde inte änannaten
ningen. första betänkande.Både och andra kammaren avslog utskottets

världskriget delvisNär andra bröt hade ändrats. statsmakternaut synen
tjänsteplikt för medicinalpersonal1939 både lag och lagårantog en enom

förra provisorisktjänsteplikt. och upphörde redan år 1940.Denom var
övriga tjänsteplikten förlängdes i till 1947.Den år år Fråganett taget

försti olika 1959 statsmakternautreddes omgångar och år denantog
allmänna tjänstepliktslag fortfarande gäller. Redan år 1953 hadesom

infört tjänstepliktslag för medicinalpersonal.statsmakterna permanenten

Civilförsvarsplikten2.4.2

luftskyddcivilförsvarsplikt i dag har sina i civilaDen gäller rötter detsom
offentligbörjade diskuteras under 1920-talet. utredning laderedan Ensom

1931 fram förslag till bestämmelser bl.a. enskildaår ett om personers
dröjdeÄvenluftskyddet. innani emellertid blevmedverkan här det ord

utredning i mitten förslaget.handling. En 1930-talet överarbetadeny av
intryck erfarenheterna från inbördeskriget fick SverigeUnder spanskaav

Iuftskyddslag1937 föreskrev finnas civiltår det skulleatt etten som
luftskydd.

Luftskyddet i frivilligt ville ingå iskulle huvudsak bestå personalav som
organisationen. luftskyddstillstånd emellertid finnasUnder s.k. skulle det
möjligheter tjänstgöring.med människor till Det skeddetvångatt ta ut

luftskyddetsi lag förfoganderätt förmed stöd bestämmelserav en om
bli skyldiga ibehov. Kommunerna kunde ställa personal kommunalaatt

till förfogande. Vidare fickkårer och andra anställda länsstyrelsen ta ut
till luftskyddet.mellan 18 och 60 år reglerade också allmänmän Lagen en

i framskyldighet brandsläckning utrymning.delta och Det växteatt en
organisation liknande fanns i Storbritannien.den Tyskland ochsom

civilfdrsvarslag.Luftskyddslagen 1944 Genom deårersattes nyaav en
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förbestämmelserna lade grunden till principerstatsmakterna de rekryte-
ringen till civilförsvarsorganisationen fortfarandepersonal gäller.av som
Civilförsvarsplikten möjligt krig mobilisera enskildaskulle det igöra att

uppgift förstamed rädda nödlidande, hjälpen bistå människor iochatt ge
områden stridshandlingar.hade drabbats Bestämmelsernasom av om
civilförsvarsplikten inteändrades mycket statsmakterna år 1960när antog

författningar fortfarandede gäller.som
Luftskyddet blev i praktiken i utsträckning uppgift för kommu-stor en

Civilförsvaret enligt imodell 1944 och 1960 kom stället attnerna. vara en
statlig förändringarangelägenhet, kommunerna skulle medverka. Demen
i uppgifter organisation beslutats 1980-talet innebäroch har under attsom
vi tillbaka till för Somär på väg låta kommunerna verksamheten.att svara

i utvecklingen befäl i fredled den har brandmän och anställdaärett som
inom räddningstjänsten i kommit bli i Civilför-kommunerna kärnanatt
svarsorganisationen.

Direktrekrytering försvarettill det civila2.4.3

förändra principerna för rekryteringen till Civilför-Behovet personalatt av
krigsorganisation föremål för överväganden i samband medsvarets var

försvarsbesluten under l980-talet. Försvarsutskottet konstaterade 1982år
riksdagen ingengjorde erinran organisationen föryngrasbehövdeatt- -

och borde ske rekrytering kvinnor vapenfriadetta ökad ochatt genom av
tjänstepliktiga. Enligt försvarsbesluten åren 1982 och 1987 skulle också
värnpliktiga före försvarsmakten i47 års ålder lämnade ökad utsträck-som
ning i inom civilförsvarsorganisationen.anspråktas

Efter omsvängning började försvarsutskottet 1989år att argumenteraen
för direktrekrytering värnpliktiga civilförsvarsorganisationen.tillen av
Direktrekryteringen i linjeskulle enligt utskottet med i 1987det årsvara
Försvarsbeslut föryngradokumenterade civilförsvarsorganisa-behovet att
tionen. samtidigtEn ändrad rekrytering skulle innebära inte oväsentligen
förändring förprinciperna totalförsvaretsde grundläggande personal-av
försörjning. framhöll fannsFörsvarsutskottet också det skäl över-att att

åtgärder kunde bidra till minska ickeväga den önskvärda delenattsom av
kvarståendeläget för vämpliktiga. Direktrekrytering värnpliktiga tillav
civilförsvarsorganisationen enligtskulle utskottet sådankunna envara
åtgärd.

försvarskommitté föreslog efter frå-1988 års riksdagsbehandlingen att
direktrekrytering värnpliktiga till befolkningsskydd och rädd-gan om av

ningstjänst på skulle utredas.nytt
Regeringen efter försvarsutskottets Försvarskommitténsoch uttal-gav

i Räddningsverket förslag till direktre-anden uppdrag åt lämna huratt en
krytering värnpliktiga till civila delen totalförsvaret särskiltdenav av -
till civilförsvarsorganisationen skulle kunna Räddningsverketske. ge--
nomförde utredningen, redovisades i för periodenprogramplanensom
1991 Regeringen utredningen-96. överlämnade till Försvarskommittén.
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tillsatte regeringenkommittén avsluta sitt arbeteupphördeNär utan att
För totalförsvarets för-principernaPliktutredningen, skulle översom se

sörjning pliktpersonal.med
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Nuläge

3 skyldighetemaDe nuvarande att
tjänstgöra

3.1 Gällande lagar översikten-

Skyldigheten tjänstgöra inom totalförsvaret regleras olika lagaratt genom
för skilda slag Skyldighetenverksamhet. i samtliga fall plikt attav avser en

idelta verksamhet under beredskap i krig.och Med några undantagen
reglerar bestämmelserna skyldighetenockså i fred idelta utbildning.att
Pliktpersonal vidare i fallkan del skyldig i fred förmedverkaatt atten vara
undanröja hot landets säkerhet.mot

Bestämmelser finns tjänstgöringsplikt förbåde anställda hosdeom
företag myndigheteroch för tjänstepliktigoch personal.annan

Plikttjänstgöring försvaretdet civilai

försvaretdet civila omfattar regleringen följandeInom grupper av perso-
nal

Arbetstagare och omfattasandra Allmänna tjänstepliktslagenEl som
allmän tjänsteplikt l95983av

Anställda hos offent-Lagen 1976600staten om
lig anställning

Civilförsvarspersonal Civilförsvarslagen l96074u
Fårstärkningspersonal den kom- Räddningstjänstlageninoma
munala räddningstjänsten 19861102
Hälso- och sjukvårdspersonal och 1981292 tjäns-Lagenn perso- om
nal veterinärverksamheten,inom teplikt för hälso- sjuk-ochm. m.

veteri-vårdspersonal samt
närpersonal m.m.

1984272Lagen skyl-om
dighet för civilförsvarsplik-
tiga tjänstgöra utanföratt
civilförsvaret

Polispersonal och beredskapspoliser poli-Lagen 1943881D om
ställning krigundersens
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Lagen 1984272 skyl-om
dighet för civilförsvarsplik-

utanförtiga tjänstgöraatt
civilförsvaret

Vapenfria tjänstepliktiga 1966413Lagenu vapen-om
fri tjänst

för civil-Genom i sammanställningen redovisade lagen skyldighetden om
försvarspliktiga utanför civilförsvaret medtjänstgöra kan deatt tas utsom
civilförsvarsplikt bli skyldiga tjänstgöra i iverksamhetävenatt annan
totalförsvaret. tillämpningsföreskrifter regeringen utfärdatDe harsom

myndigheternainnebär ska kunna ålägga pliktpersonal tjänstgöraatt att
inom beredskapspolisen i särskilda sjukvårdsenheter inomeller hälso- och
sjukvårdens krigsorganisation.

Plikttjänstgöringi det militära försvaret

militära försvaret skyldigheten följandeInom det gäller tjänstgöraatt
personalgrupper

Yrkes- reservofñcerare, ojicersaspi-och offent-1976600Lagenc om
andra anställdaoch anställningligranter

Värnpliktiga Vämpliktslagen 1941967u
Arbetstagare och andra omfattas tjänstepliktslagenAllmännau som

allmän tjänsteplikt 195983av

framgått civilförsvarsplikt bliSom har kan de med skyldigatas ut attsom
tjänstgöra befattningar i inom totalförsvaret.på även verksamhetannan

förutsätter regeringen lagenDet utfärdar tillämpningsföreskrifter tillatt
skyldighet för civilfdrsvarspliktiga utanför civilförsvarettjänstgöraattom av

det slag för beredskapspolisenhar skett och hälso- och sjukvården.som

Frivillig tjänstgöring

Bestämmelser frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret finns i kungö-om
relsen frivillig försvarsverksamhet.1970301 Kungörelsen reglerarom
möjligheterna för myndigheterna i totalförsvarets fri-samarbete medatt
villigorganisationer frivilligordna tjänstgöring för utbildaatt sompersoner

tillgodose olikaska behov i krigsorganisationen. Särskilda bestämmelser
frivillig förordningentjänstgöring inom militära försvaret finns idetom

frivillig vid försvarsmakten.FFS 19878 tjänstgöringom
förordningenGenom krigsfrivilliga vid försvars-FFS 198712 om

makten militära försvarets tjänst-har det myndigheter möjligheter föratt
göring inte tjänstgöringsskyldig inteden och tillhöräranta som en-
frivilligorganisation organisa-önskar och lämplig ingå iär attmen som-
tionen.

Möjligheterna för kvinnor vill bli yrkesofñcerare mili-genomgåattsom
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lagengrundutbildning i militär grundutbild-tär regleras 19801021 om
för kvinnor.ning

Kapitlets disposition

Utredningen beskriver i fortsättningen kapitel i detaljdetta demerav
skyldigheter tjänstgöra föreligger redovisadeenligt de bestämmel-att som

den beslutsordning gäller. Beskrivningen börjar med desamtserna som
olika slagen skyldighet tjänstgöra inom främst civila försvaret.detattav
Därefter följer för värnplikten för möjligheterna förredogörelse ochen
kvinnor militär grundutbildning. Sist i kapitlet finnsgenomgåatt en
beskrivning de från värnpliktstjänstgöringbestämmelser undantagav om

för vapenfria tjänstepliktiga.gällersom

tjänsteplikt,3.2 Allmän m.m.

Författningar3.2.1

Den allmänna tjänsteplikten i riket regleras i

Allmänna tjänstepliktslagen l95983.0

tjänstepliktslagen fullmaktslag. iAllmänna Bestämmelserna gällerär en
krig. Vid krigsfara tillämpas. Regeringenskan besluta de skaregeringen att
beslut kan gälla alla eller del bestämmelserna i lagen.en av

Riksdagen inom därefterska underställas beslutet och inommånaden
månader godkänna beslutet. upphörtvå Annars det gälla.att

Om det nödvändigt utomordentliga förhållanden,är på grund av 0r-
krig riket befunnit sig i eller krigsakade har mellan andra länderav som av

bestämmelserna arbetsförmedlingstvângfår regeringen besluta skaatt om
tillämpas. Riksdagen i fallska detta godkänna beslutet.även

föreskrift hos krig inteEn arbetstagare underatt staten utanom en
fårtillstånd sin anställning finns ilämna

ofentlig anställning.1976600LagenD om

Så kriget regeringen föreskriva intehar upphört ska bestämmelsensnart att
tillämpas.längre ska

Sverige i krigsfara får föreskrivaOm enligt lagär regeringen attsamma
inte får sina anställning.arbetstagare hos heller tillstånd lämnastaten utan

iriksdagen.Ett sådant beslut ska underställas

Allmänna tjänstepliktens innehåll3.2.2

Principer

omflyttning arbetskraft näringarDen mellan olika landsdelar ochav som
i krig vid krigsfara i viss utsträckningkan behövas eller kommer kunnaatt
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ske frivilligpå Behovetväg. snabb och inriktningplaneradav en av
samhällslivet emellertidgör statsmakterna i allvarliga lägen måsteatt
kunna fördela arbetskraften tillmed hänsyn totalförsvarets krav.

Enligt ibestämmelse allmänna tjänstepliktslagen syftet tillgo-är atten
dose arbetskraftdet behov har synnerligen förbetydelsestor t.ex.av som
folkförsörjningen, kommunikationerna och det militära civila försva-och

utrustning, underhåll, reparationer och anläggningsarbeten. fram-Detrets
LZUförarbetenagår till lagen prop.l95938, rskr. 130 bestäm-attav

möjligheter tillmelserna ska ingripanden.snabba Tvånget bör emeller-ge
tid inte situationen för tillfälletstörre än vad kräver.vara

Plikten gäller inte vapentjänst inom det militära försvaret däremot-
uppgifter civilanställda utförde inom försvarsmakten.som

Arbetsförmedlingstvång

En arbetsgivare får inte anställa andra arbetstagare arbetsför-demän som
medlingen anvisar. Syftet företrädeär åt visst behov arbets-att ettge av
kraft. Arbetsförmedlingen skyldig hänvisaär söker arbeteatt personer som
till dessa arbetsplatser. förRegeringen beslutar varje särskild arbetsplats

arbetsförmedlingstvånget. framgåDet ska beslutet hur mångaom av ar-
betstagare arbetsgivaren behöver anställa. Så länge behovet inte ärsom
fyllt får arbetsförmedlingen inte anvisa lämpliga arbetssökande andra

ellerarbeten medge de sådana arbeten.att tar
arbetsförmedlingstvångKravet på tillämpas inte det gäller tillfäl-om en

lig anställning och arbetstagaren under 16är eller 70över år. Undantag
gäller också släktingar.är näraparternaom

Skyldighet utföra arbeteatt
arbetsförmedlingIngen kan bestämmelsen tvingas visstatt ta ettgenom om

arbete. Den möjlighetersöker har vägra.attsom
finnsDet emellertid skyldighetockså bestämmelsenatten genom om

tjänsteplikt utföra arbete. En bestämmelserna i allmänna tjänste-ett av
pliktslagen föreskriver nämligen arbetstagare är mellan 16 ochatt en som

inte70 särskilt medgivande fårår lämna sin anställning eller påutan annat
lägga sittsätt ned arbete. Detta kallas i allmänna tjänstepliktslagen tjänste-

förlängning.
ochVar är mellan 16 och 70 år vidarekan åläggas ochatt antaen som

utföra sådant kroppskrafterarbete hans hälsa tillåter.och Skyldighe-som
allmänkallas i tjänsteplikt.lagen Eftersom detta den i enskildesär denten

liv ingripande skyldigheten har fåttlagen sitt efter den.mest namn
Arbetsförmedlingstvånget tjänstepliktenoch gäller alla bor ellersom

stadigvarande vistas i landet.
till följd värnpliktDen eller civilförsvarsplikt tjänstgör inom detsom av

militära civila försvareteller frånundantagen tjänsteplikt enligtär lagen.
Detta gäller också vapenfria tjänstepliktiga.

Statligt fåranställda åläggas tjänsteplikt i den omfattning som rege-
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anställd hos kommun,gäller den ärSamma sakringen bestämmer. ensom
har betydelsebedriver verksamhetlandsting någonellerett somsomannan

för allmänna.det

beslutarMyndigheter som
tjäns-arbetsförmedlingstvång,falleni särskildadebeslutarRegeringen om

tjänsteplikt.teförlängning och allmän
finnslänsarbetsnämnden kan detArbetsmarknadsstyrelsen eller syn-om

skyldigheten tjänstgöra.frånundantagnerliga skäl besluta attom
vill-ekonomiskafastställer bl.a. definnas lönenämndskaDet somen

tjänstepliktslagen.stödsker medför det arbetekoren avsom
får länsarbetsnämnden begäraenligtgenomförande beslut lagenFör av

polismyndighet.medverkan enav
Arbetsmarknadsstyrel-regeringen så bestämmer,Regeringen eller, om

fordras.tillämpningsföreskrifterutfärdafår de somsen

Tjänstepliktför anställda hos3.2.3 staten

underföreskriver arbetstagare hosanställningoffentlig statenLagen attom
anställning.får sin Bestäm-tillstånd lämnai krig inteberedskap och utan

landsting.ellerhos kommunerinte anställdagäller alltsåmelserna
iSverigegällabestämmelsen ska ärfårRegeringen besluta att om

krigsfara.

Civilförsvarsplikt3.3 m.m.

Författningar3.3.1

i författningarcivilförsvarsplikten ingår deBestämmelserna som reg-om
dvs.civilförsvarsverksamheten,lerar

Civilförsvarslagen 096074; ochCl
Civiljörsvarskungörelsen 1960377.n

skyldiga i verksamhetbli deltacivilförsvarspliktiga kanDe attnumera
icivilförsvaret. reglerasutanför Dettaäven

civilfirsvarspliktigaskyldighet för tjänstgöra1984272Lagen attn om
eivilfdrsvaret.utanför

utanförtjänstgöraTillämpningsföreskrifterna skyldighetentill lagen attom
polisverksamheten. Reglersjukvården ochcivilförsvaret hälso- ochavser

finns i

civilfirsvarspliktiga till sär-Förordningen uttagning1989457 avD om
isjukvårdsenheter; ochskilda civila

beredskapspolisen.Förordningen 1986616u om
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Möjligheterna för räddningstjänst enskilda tjänstepliktmedatt regle-ta ut
iras

Räddningstjänstlagen 1986 102.1n
Avsikten bl.a. räddningstjänstenär räddningstjänstlagensmedatt bestäm-

tjänstepliktmelse ska kunna mobilisera personal inom civilförsvarsor-om
ganisationen Förstärkning vid räddningsinsatser fred.i Rädd-storasom
ningstjänstlagens bestämmelser tjänsteplikt tillämpas i fredbåde ochom
krig.

Särskilda bestämmelser utbildning och övning finns iom

Förordningen 1977577 grundutbildning och civilör-övning inomu om
svaret.

Civilförsvarspersonalens folkrättsliga ställning reglerad iär
Totalförsvarets folkrättsförordning l 990 12.D

Förslag3.3.2 till lag civilt försvarom

CFL-utredningen ihar betänkandet SOU 198942 civila försvaretDet
föreslagit lag civilt försvar. Civilförsvarsplikten enligtska förslageten om

civilplikt.ersättas pliktenDen ska kunna omfatta även änav en annatnya
civilförsvarsverksamheten. Utredningen pekar särskilt på hälso- sjuk-och
vården.

CFL-utredningen har vidare föreslagit befolkningsskyddbegreppetatt
och räddningstjänst ska ersätta uttrycken civilförsvar och civilförsvars-
verksamhet. Befolkningsskydd och räddningstjänst heter funk-redan den
tion inom den civila delen totalförsvaret omfattar Civilförsvars-av som
verksamheten. Utredningen har också föreslagit begreppen rädd-att
ningskåren räddningschefenoch ska i föranvändas stället civilförsvarsor-
ganisationen respektive civilförsvarschefen.

Beredningen CFL-utredningens betänkande i dessa delar inompågårav
regeringskansliet. Texten i den översikt civilförsvarspliktenöver härsom
följer utgår i frånhuvudsak bestämmelserna i civilförsvarslagen, och
Pliktutredningen använder det iskälet utsträckning begreppenstorav

civilfdrsvarsorganisation.civilfdrsvarsverksamhet och
Pliktutredningen använder däremot höjd beredskap, före-termen som

kommer i den nyligen lagen höjd beredskap, i förantagna ställetom
civilförsvarsberedskap.uttrycket

Civilförsvarspliktens3.3.3 innehåll

Svenska och utländska medborgare

Svenska medborgare ibosatta Sverige skyldigaär tjänstgöra inomatt
civilförsvarsorganisationen i den utsträckning deras kroppskrafter ochsom
hälsotillstånd tillåter. Plikten frångäller det år de fyller 16 det år det.o.m.
blir 65 år.
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Även utsträckningiSverige deni kanbormedborgareutländska som -
Regeringencivilförsvarstjänst.bli skyldigalämpligt göradet är attsom -

vidtjänstgörafår åläggashärutlänningar bosatta attbestämthar att
huvudsakligasinde harbyggnader däranläggningar ellerförverkskydd

hemskyddsorganisationen.sysselsättning och inom

tjänstgöringstidenlångHur är
itjänstgöraskyldigaberedskaphöjdcivilförsvarspliktiga underär attDe

utbildningideltafordrar. ska ocksåDeverksamhetenomfattningden som
utsträckning behövs.övning i denoch som

civil-regeringen beslutafårhöjd beredskap attinte råderdetNär
för försvarsberedskapen.nödvändigtfullgöras, det ärförsvarsplikt ska om

för värnplik-till 180 dagarfall högstfår i uppgåTjänstgöringstiden dessa
till 30 dagarcivilförsvarsorganisationen och högstinskrivna itiga ärsom

civilförsvarspliktiga.för andra
ellerhöjd beredskapinte råderdetdvs.Förhållanden närUnder andra -

debehöverförsvarsberedskapenförnödvändigintetjänstgöringen är -
övning.utbildning ochvidtjänstgöra äncivilförsvarspliktiga inte annat
förbefäl demellerdagar. Förför flesta högst 30deTjänstgöringstiden är

60 dagar.tilluppgåspecialbefattningar kan denhar mestsomsom
högstövningar underskyldig delta ividarecivilförsvarspliktig ärEn att

uteslutandeanvändastiden kanfyraårsperiod. del denEnl0 dagar avper
utbildning.för

militärmed tjänstgöring,Sambandet m.m.
vämpliktig. Hancivilförsvarspliktig ochsamtidigt bådekanEn varaman

militärainomtjänstgöring detfullgöraskyldigocksåkan att annanvara
civilförsvarsor-inomtjänstgöraemellertid åläggasfårförsvaret. Ingen att

tjänstgöravärnplikt,hindras görapå det sättetganisationen, han attom
tjänstgöringsskyldighet inom detfullgöraellerhemvämsman annansom

vapenfriskyldig göragäller den ärSamma sakmilitära försvaret. attsom
itjänst.

regeringen Överbefälhavaren fårså bestämmer,eller,Regeringen om
civil-inomtjänstgöravämpliktige skadendvs.undantag,besluta attom

befatt-vissafårRegeringen också bestämmaförsvarsorganisationen. att
civilförsvarsplikten.befriade frånskaningshavare eller yrkesgrupper vara

skyldigcivilförsvarsorganisationen ärinskriven ivämpliktig ärEn som
varithatid han skulleövning under denutbildning ochdelta iatt som

militära försvaret.tjänstgöra inom detskyldig att

utanför civilförsvaretSkyldighet tjänstgöra3.3.4 att

utanförtjänstgöraskyldighetenligtcivilförsvarspliktig lagenär attEn om
totalförsvaretinomi verksamhetskyldig tjänstgöracivilförsvaret att annan

stridsuppgifter harutföra egentligaSkyldighetcivilförsvaretsän attegen.
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emellertid bara civilförsvarspliktigade har tagits till ordnings- ellerutsom
bevakningsuppgifter.

Om tjänstgöringen förenadär med bruk får Civilförsvars-denav vapen,
pliktige inte åläggas sådan tjänstgöring, det kanom brukantas att av vapen

oförenligtär så med hans personliga övertygelse intehan kommeratt att
fullgöra tjänstgöringen.

Enligt regeringens tillämpningsföreskrifter får uttagningen pliktperso-av
nal enligt denna lag ske till polisuppgifter inom beredskapspolisen tilloch
vissa sjukvårdsenheter inom hälso- sjukvårdensoch krigsorganisation

3.3.5 Uttagningens organisation

Principer

Den personal civilförsvarsberedskapunder skyldig tjänstgöraär isom att
civilförsvarsverksamheten i förvägska till organisationen. Uttag-tas ut
ningen omfattabör på grund sina uppgifter hos kom-personer som av

eller särskild i förstaorsak hand bör ingå i organisationen.munen av annan
Enligt bestämmelserna är det lämpligt därutöver väljaatt personer som
frivilligt har anmält sig till tjänstgöring.

Uttagning till verkskydden ska ske bland anställda har sin huvud-som
sakliga sysselsättning i den anläggning eller byggnad verkskyddet harsom
inrättats för. Om det finns särskilda skäl kan även andra komma i fråga.

Myndigheter beslutarsom
civilförsvarspliktigaRegeringen bestämmer hur många fårsom vara

krigsplacerade i civilförsvarsorganisationen höjd beredskapnär inte råder.
Länsstyrelsen förteckningupprättar demöver bör tillen tas utsom

civilförsvarsorganisationen utom verkskydden. efterDetta sker samråd
med länsarbetsnämnden, kommunerna och andra har personkänne-som
dom och kan upplysningar betydelse för personurvalet. Länsstyrelsenge av

därefter den personal ingåtar ska i civilforsvarsorganisationen.ut som
Länsstyrelsens beslut kan överklagas. Räddningsverket får utfärda tilllämp-
ningsföreskrifter for uttagningen.

Uttagningen personal med civilförsvarsplikt sker i utsträckningav stor
bland värnpliktiga får frånuppskov militär tjänstgöring, bland demsom

vid 47 års ålder lämnar militäradet försvaret och bland dem föresom som
47 års inteålder längre behövs inom Försvarsmaktens krigsorganisation
och militärade myndigheterna därför överlämnar till Arbetsmark-som
nadsstyrelsen för placering inom det civila försvaret.

3.3.6 Tjänsteplikt vid räddningsinsatser ifred och krig

Principer

Räddningstjänstlagen föreskriver och är mellan 18 ochatt 65var en som
år, det behövs, skyldigär imedverka räddningstjänst. Skyldighetenattom
gäller den har kunskaper, hälsa och kroppskrafter för kunna delta.som att
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förRäddningstj räddningsledaren befogenheter alla slagänstlagen attger
räddningstjänstinsatser inom statlig och medkommunal ta ut personerav

tjänsteplikt för förstärka räddningstjänstens styrkor. kan behövaDetatt
vid nödvändigt skadade ellerske skogsbränder, det bäraärt.ex. attom

materiel Räddningsinsatser efter olja ellerlånga sträckor. utsläppstora av
inte särskildkemikalier kan också fordra hel kräverdel arbete somen

utbildning övning.eller
Försvarsutskottet framhöll riksdagensi beslut rädd-samband med om

förningstjänstlagen, civilförsvarets naturlig denpersonal äratt resursen
fredstida räddningstjänsten. med skerOm personalen måste tvång,tas ut

tjänsteplikt i räddningstjänstlagen.med bestämmelsendetta stöd av om

Räddningsvârn

Räddningstjänstlagen den eller de nämndergergockså nämnd svararsom
tjänsteplik-för räddningstjänsten i befogenheter bland dekommun atten
räddnings-i välja ingå itiga kommunen ska kommunensut personer som

i övningar räddningsvämetskyldiga delta medDevärn. är atttas utsom
timmarunder högst 20 året.om

förstaenligt räddningstjänstlagen i handkommunala nämnden skaDen
frivilliga. detEnligt lagkommentar har utarbetats kandenta ut varasom

civilförsvarsorganisationen ingå i räddnings-lämpligt låta personalatt ur
efter praktiska erfarenheterfår utbildning och handDevärnet. uttagna en

fredför uppgifter i krig.kan bli till deras både ochnyttasom

sjukvårdspersonal ochTjänsteplikt för hälso- och3.4
veterinärpersonal m.m.

Författningar3.4.1

Grundläggande bestämmelser

sjukvårdenhälso-fred varit inom ochPersonal i eller harär verksamsom
och veterinärverksamheten tjänsteplikt i krig.har landet Detsammanär är

i krigsfara detregeringen föreskriver ellergäller, det, när landet är närom
föranledda krig ellerutomordentliga förhållandenråder är avavsom

vidarekrigsfara befunnit sig Bestämmelsernalandet har avsersom
miljö- och hälsoskyddet. Pliktentillsynsuppgifter inom regle-personal med

ras 1

för och sjukvårdspersonaltjänsteplikt hâlso-1981292Lagen samtEl om
veterinärpersonal m. m.

sjuk-Regeringens tillämpningsföreskrifter för personalen inom hälso- och
finns ioch miljö- och hälsoskyddetvården

sjukvårdspersonaltjänstepliktfdr hälso- ochFörordningen 1981642El om
m. m.
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Civiljörsvarspliktiga

Civilförsvarspliktiga i vissa fall skyldiga i krigär tjänstgöra inom andraatt
organisationer civilförsvarets framgårän Dettaegen. av

skyldighet förLagen 1984272 civilfirsvarspliktiga tjänstgöraEl attom
utanför civiljörsvaret.

Enligt de tillämpningsföreskrifter regeringen har utfärdat civilför-kansom
svarspliktiga åläggas tjänstgöra inom sjukvården.hälso- och Bestäm-att
melser finns idettaom

Förordningen 1989457 civilfdrsvarspliktiga tilluttagning sär-El om av
skilda civila sjukvårdsenheter.

Motsvarande skyldigheter för veterinärpersonalen tjänstgöra i krigatt
framgår av

Krigsveterinärfdrordningen 1981 648.n

Andra tjänstepliktiga
Även bestämmelserna tjänsteplikt i allmänna tjänstepliktslagenom
l95983 inomgäller hälso- sjukvården,och veterinärverksamheten och
miljö- och hälsoskyddet. sjukvårdenHälso- och kan med dessa bestämmel-

rekrytera bl.a. vaktmästare, ekonomibiträden tjänst-och personalser som
inom sjukvårdshuvudmännensgör centrala kanslier.

3.4.2 ifjänstepliktens innehåll

Principer

Tjänsteplikten tillämpas i krig.landet Regeringenär kan besluta attom
bestämmelserna riketska gälla i krigsfaraäven när eller det råderär
sådana utomordentliga förhållanden föranledda krig ellerärsom av av
krigsfara vari riket befunnit sig.har

Beslutet ska riksdagen förunderställas prövning inom eftermånad atten
regeringen utfärdade det. Beslutet upphör gälla intebestämmelsenatt om
blir underställd riksdagen, riksdageneller inte inomgodkänner beslutetom
två månader efter det underställningen ägdeatt rum.

Personal skyldigär tjänstgöraattsom
Alla inomär anställda hälso- och sjukvården i veterinärverksam-ochsom
heten kan tjänstgöra inomåläggas verksamheten under och iberedskapatt
krig i utsträckningden kroppskrafter och hälsotillstånd tilllåter.som
Samma sak gäller tillsynsuppgifterdem har inom kommunernassom
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteplikten omfattar också har yrkeserfarenhet ochpersoner som
legitimation tidigareoch inomhar arbetat hälso- sjukvården, veteri-och
närverksamheten eller hälsoskyddet. För sjuk-del slag hälso- ochen av
vårdspersonal gäller detta under tid högst fem efter anställningensåren av
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tillsynsuppgifter skyldiginom hälsoskyddetslut. Personal med är att
tio efter anställningentjänstgöra under högst år upphörde.att

bosatta ellerTjänsteplikten gäller alla mellan l6 och 70 år ärsom
värnpliktiga tjänstgörstadigvarande vistas i landet. Undantagna är som

vapenfri tjänst.inom militära Försvaret eller har Undan-det personer som
för sinvidare inom vissa personal har slutatkan ske yrkentag som

anställning.
hälso- och sjukvården dröjer tjänsteplikten Förkvar dessaInom grupper

personalav

Tjänsteplikt till 70ârn upp
sjukgymnastersjuksköterskor, barnmorskor, ochLäkare, tandläkare, apotekare,

optiker;
Ijänsteplikt efter avslutad anställning hälso-ochsjukvårdenåri tio inomu

sjukhusfysiker hälsoskyddsinspektö-kuratorer, ochPsykologer, arbetsterapeuter,
rer;

hälso-och sjukvårdenTjänsteplikt fem efter avslutadår tjänstgöring inomiD
apotekstekniker, bandagister, bandagearbetare, bamsköter-Ambulanspersonal,

laboratorieassistenter, laboratoriebiträden, medicinsktck-cytologassistenter,skor,
inomortoptister, röntgenbiträden, sjukvárdsbiträden, skötareniska assistenter,

tandtekniker, terapibiträdenpsykiatrisk tandhygienistcr, tandsköterskor,vård,
undersköterskor.och

civilatjänstgör antingen inom detmed dessa bestämmelserDe tas utsom
försvaret.inom militäraeller det

Utbildning och övning

omfattas tjänsteplikten skyldig högst 60 dagarunderDen är attsom av
utbildning övning för tjänstgöringen beredskap ochmedverka i och under

kroppskrafter hälsotillstånd tillåteri krig. Förutsättningen ochär attatt
i verksamheten.han eller hon deltar

värnpliktig får itjänstepliktige han åläggas deltaOm den äräven att
skyldig tjänstgöra iutbildning övning tid han detoch under den är att

militära försvaret.

Myndigheter beslutar3.4.3 som

och sjukvården och hälsoskyddetHälso-

tillSocialstyrelsen for funktionen och sjukvård och skaansvarig hälso-är se
Socialstyrelsen tillfår behövs. harverksamheten den personalatt som

uppgift att

Registrera tjänstepliktigaden personalen;EJ
för krigsplaceringänstepliktiga personalen och beslutaFördela den0 om

disponera skaske medolika myndigheterna ska samrådhur många de
Överbefál-förekommande fallsjukvårdsstyrelse eller i medFörsvarets

havaren;
civilaKrigsplacera tjänstgöra inom hälso- ochden personal ska denn som

sjukvården miljö-och och hälsoskyddet;
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tjänstepliktiga till tjänstgöring;Inkalla personalendenn
Övergripande för övning.utbildning ochD svara

Socialstyrelsen får statlig myndighet eller lands-överlåta på ettannanen
ting registrera, utbilda, krigsplacera inkalla särskildaochöva,att grupper

Socialstyrelsen statligapersonal. måste komma med denöverensav myn-
Länsstyrelsendigheten eller landstinget överlåtelsen ska ske.med attom

tjänstgöra inomefter Socialstyrelsen inkalla personal skakan beslut somav
miljö- och hälsoskyddet.

tjänsteplikt förDe med stöd lagen hälso- ochtas utpersoner som av om
för tjänstgöra inom militära försvaretsjukvårdspersonal detattm.m.
enligt För försvars-krigsplaceras inkallas bestämmelser gälleroch de som

makten.

Veterinärverksamheten

LivsmedelsverketJordbruksverket veteri-och leder under denregeringen
i krig.närverksamhet under beredskap eller De bådaäger rum myn-som

fördigheterna utfärdar grundläggande bestämmelser tjänsten inom olika
Myndigheterna frågor principiell betydelseverksamhetsområden. avgör av

frågor räckvidd.och har störresom
civilbefälhavaren till uppgiftregional nivå har samordnaPå högre att

till lämpligt fördelade mellanåtgärderna. Han ska bl.a. ärattse resurserna
i ledningen civila veterinärverksamhetenlänen. Tyngdpunkten denav

länsstyrelsen. fårligger emellertid Civilbefälhavaren länsstyrelsenhos och
flytta tjänstgöringen inom civilom-bl.a personal eller på ändrasättannat

respektiverädet länet. .
nivån krigstjänstveterinä-lokala bl.a.För verksamheten på den svarar

vidstadsveterinärer vid miljö- hälsoskyddsnämnder, veterinärerochrer,
vissa laboratorier veterinärer vid djursjukhus djurkarantä-lokala och och
ner.

för polispersonal3.5 Tjänsteplikt och
beredskapspolismän

Författningar3.5.1

Grundläggande bestämmelser

i fred polispersonalen skyldig i krig i riketsDen anställda deltaär att
Skyldigheten iförsvar. regleras

underpolisens ställning krig.1943881LagenD om

finns ipolisen ska tillämpa lagenBestämmelser hurom

tillämpning den decemberKungörelsen lagen 19431958262 17n ang. av
ställning under krig.nr polisens881 om



SOU 1992139 Nuvarande skyldigheter 61

Civilförsvarspliktiga

Civilförsvarspliktiga kan åläggas beredskap och i krig tjänstgöraunderatt
inom organisationerandra civilförsvaretsän Detta framgår,egen. som
tidigare har redovisats, av

skyldighet för1984272 civilförsvarspliktigaLagen tjänstgöraEl attom
utanför civilförsvaret.

Enligt regeringens tillämpningsbestämmelser civilförsvarspliktigakan bli
skyldiga tjänstgöra inom polisen.bl.a. skyldighetDenna regleras när-att

imare

Förordningen beredskapspolisen.1986616a om

Folkrätten

Polispersonalens folkrättsligaoch beredskapspolisens ställning iär reglerad

Totalförsvarets folkrättsjörordning 1990 2.lCl

riket i krigNär ska civilförsvarspliktig polis brottsbalkenär även enligten
krigsman.anses som

Förslag skydd sabotage3.5.2 motom

ÖverbefälhavarenRikspolisstyrelsen fickoch år 1988 i uppdrag av rege-
ringen fråganutreda skyddet sabotage. De bådaatt gemensamt motom
myndigheterna i föreslagithar det ska inrättas särskildrapport atten en
beredskapsorganisation inriktad sabotagehandlingar.är Rege-motsom
ringen har inte tagit ställning till förslaget.

Tjänstepliktens innehåll3.5.3.

Polispersonal

Polispersonalen inom polisendvs. den personal utför polisverk-som-
samhet skyldig i krig i rikets försvar.är delta polisEn måste, detatt om-
behövs, tjänstgöra utanförkunna också polisdistriktdet där han eller hon i

fallvanliga arbetar.
polisEn på grund sjukdom, hälsa eller särskildsom av svag annan

omständighet inte kan eller bör delta i stridshandlingar ska kunna befrias
från skyldigheten tjänstgöra i krig. Samma sak gäller deltidsanställdaatt
poliser polispersonaloch som inte fullt sysselsatt i tjänsten.är

polisverksamhetenKvinnor i och tjänstemän varaktigt tjänstgörsom-
i särskild polisverksamhet för hindrande och upptäckande spioneriav

får i föranspråk rikets försvar krigshandlingamabara görtasm.m. om-
oundgängligen erforderligt.det Rikspolisstyrelsen har i skrivelse tillen

Justitiedepartementet föreslagit dessa båda undantagsregler inte längreatt
ska gälla.

Polispersonalen i krigska tjänstedräktbära det gäller i tjänstenbåde-
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fritiden. tjänstepliktig polis bär tjänstedräkt böroch på En även utansom
mindre fientliga soldater.direkt order ingripa mot grupper av

polisen iPolischefen i polisdistrikt får förstärkning hosbegäraett
nödvändigt för inärliggande distrikt personalen hansdet är att egetom

fientliga finnsdistrikt ingripa Det också bestäm-ska kunna mot grupper. en
distrikt fårvid behov till demelse länsstyrelsen ska att ettatt seom

förstärkningar behövs.som
Även chefen får medverkanmilitäre på begäraden högste orten av

stridsområdet.polispersonal tillhör distrikt i närheten Enett avsom
utanförförutsättning för polisens i militära verksamhetenmedverkan den

nödvändigoundgängligendistriktet bedömsdet är dennaatt varaegna
avvärjas. förutsättningför ñentligt anfall En ärska kunna attatt ett annan

i stridstaktik.fått utbildning i ochpersonalen har användaatt vapen

Beredskapspoliser

iförordningen beredskapspolisen denCivilförsvarspliktiga enligtkan om
for beredskapstillstånd i krigutsträckning under ellerbehövs ut atttassom

Regeringentjänstgöra beredskapspoliser inom polisverksamheten.som
förordningenmöjlighet från i beslutahar med bestämmelsernaatt avsteg

civilförsvarspliktiga tjänstgöra beredskapspoliser redanska näratt som
försvarsberedskap råder.

i polisverksamhetBeredskapspolisens uppgift delta sådan harär att som
räddningstjänst. Beredskapspolisenanknytning till befolkningsskydd och

framförska allt

ordning vidavspärrningar skadeplatser;Upprätta och hållan
iför ordningshállning transportledning samband medSvara och utrym-n

ning;
inomIngripa vid störningar i samband med verksamhet pågårn som

befolkningsskydd räddningstjänst;och
ordning trafiken.Hålla och regleraci

polisuppgifter.Beredskapspolisen får emellertid användas för andraäven
varje polisdistrikt finnasledning beredskapspolisen inomFör ska detav
förflera beredskapspolisledare Beredskapspo-eller och dessa.ersättareen

cheflisen indelad i Varje och antalbestårär ettgrupper. grupp av en
beredskapspoliser.

beslutarMyndigheter3.5.4 som

Polispersonalen

Länsstyrelsen från tjänsteplikten för polisperso-denbeslutar undantagom
befrias.nal olika skäl bör Länsstyrelsen kan också bestämma att ensom av

fårutanför polisdistriktet.polis tjänstgöra Länsstyrelsenska det somegna
olikai distrikt.framgått förstärkningar kan behövasbesluta de somom

Polischefen tillfälligt förstärka närlig-i distrikt får besluta att ettett om
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distrikt polispersonal frångande med distriktet för polisperso-det attegna
nalen där ska kunna ingripa ñentliga Polischefen kan ocksåmot trupper. se

förstärkertill personalen militära i distrik-styrkor närheten detatt av egna
det nödvändigt för fientligt anfallär ska kunna avvärjas.tet, att ettom

Civilbefälhavaren särskildska uppmärksamhet polisverksamhe-ägna åt
frågor trañkövervakningen,det gäller bl.a. flyktingkontrollenten om-

säkerhetstjoch Länsstyrelsen ska i militärbefälhavarensamråd med
fredi planera vidta förberedelser fordras föroch de andra polisenssom

tjänstgöring i krig.

Beredskapspoliser

Länsstyrelsen beredskapspolismände ska kunna tjänstgöra vidtar ut som
polismyndighetema i Uttagningenlänet. ska ske i omfattningden och med

organisationden beslutarregeringensom om.

3.6 Värnplikt m.m.

föreskrifternagrundläggande3.6.1 De

föreskrifternaDe grundläggande värnplikten finns iom

Värnpliktslagen 1941967.u

Värnpliktslagen indelad i kapitel, innehållerär bestämmelsersex som om
tjänstgöringsskyldigheten, inskrivning och redovisning värnpliktiga, deav
värnpliktigas tjänstgöring, skyldighet göra adressanmälan och lämnaatt
uppgifter, påföljder förfalloch laga särskilda förhållanden.delsamt en

tillämpningsföreskrifternaviktigasteDe är

Kungörelsen inskrivning och redovisning värnpliktiga;1969379El om av
Kungörelsen värnpliktigas1969380 tjänstgöringEl om m.m;
Värnpliktsutbildningsförordningen l 980 1035; ochu
Uppskovskungörelsen 1973939.D

Förfarandet vid hämtning värnpliktiga till inskrivningsförrättning ochav
tjänstgöring iregleras

Hämtningskungörelsen 1942840.u

Bestämmelser överlämnande order fråneller andra meddelandenom av
militära myndigheter polismyndighetens försorg finns igenom

föreskrifterKungörelsen med angående efterspaning1942841 vissaEl av
värnpliktiga mfl. för överlämnande order eller andra meddelandenav
från militära myndigheter.

Värnpliktens3.6.2 innehåll dragi stora

Varje svensk Värnpliktig fr.o.m. fyllerär det kalenderår då han 18 årman
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fyllerdet han 47 Vid krig krigsfaraår när år. eller omedelbar kant.o.m.
värnplikten efter tid.kvarstå dennaäven

värnpliktige skyldigDen värnpliktstjänstgöring. Han kanär göraatt
vissa förutsättningaremellertid under bli befriad från skyldigheten. Det

framförgäller allt sjukdomhan på grund eller någon orsakom av annan
har i fysisk psykisk prestationsförmågasådan grad nedsatt och hanatten
inte fullgöra tjänstgöringen. befrielse föreliggerkan Förutsättningar för
också tjänstgöringen särskild risk fåhan löper sådanattom genom en en
nedsättning prestationsförmågan.av

Värnpliktslagen har riksdagens 1992beslut år prop.genom
l99l92l0l, 12, rskr. 337, 1992523FöU SFS ändrats så endast deatt
värnpliktiga för militära försvarets krigsorganisationbehövs det ellersom
fredstida till vämpliktsutbildning.beredskap värnpliktigaDetas ut som
inte utbildning uttagningsmyndigheten i utbild-ska genomgå placerar en
ningsreserv. värnpliktiga får tillDessa värnpliktsutbildning endasttas ut

regeringen finner det behövs med hänsyn till försvarsbered-landetsattom
skap.

omfattning3.6.3 Tjänstgöringens

Skyldigheten fullgöra vämpliktstjänstgöring omfattaratt

Vämpliktsutbildning;D
Beredskapsövningar; ochn
Krigstjänstgöring.El

Värnpliktsutbildningen grundutbildning repetitionsutbild-består ochav
ning.

Grundutbildningens framgårlängd, reglerad i vämpliktslagen,ärsom
för flesta värnpliktigade slagen sammanställningen följande sida.påav av

vämpliktig inom flygvapnetEn armén eller vidare skyldigär att som
repetitionsutbildning fullgöra fem krigsförbandsövningar.högst För de
värnpliktiga vid flottan för värnpliktiga vidkravet högst två och deär
kustartilleriet fyra krigsförbandsövningar. övning får förhögst Varje de
flesta meniga inom för flertalet menigaarmén pågå under högst 21 dagar -
inom marinen flygvapnet inomoch gruppbefálenär gränsen 15 dagar. För

får krigsförbandsövningararmén för plutons-ske under högst 25 dagar och
och kompanibefálen under tider för befälhögst 32 dagar. Motsvarande
inom marinen respektive 32 för befäl inom flygvapnet20 dagar och 15är
respektive 22 dagar.

i befälsbefattningarVärnpliktiga i särskilt kvalificerade befattningaroch
åläggas repetitionsutbildning fullgöra femslag kan ocksåannat attav som

särskilda övningar. Varje övning får omfatta vidsådan högst dagarll
marinen fyra vid flygvapnet.armén och och högst dagar

beredskapsövningarSkyldigheten gäller för varje värnpliktiggöraatt -
grundutbildning repetitionsut-under sammanlagt 180 dagar ochutöver
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Försvarsgrenmotsv Antal dagar
Kategori värnpliktiga Lägst Högstav

iArmén
Meniga G eller F 220 245
Meniga E 265 315.Dito i särskilt kvalificerad befattning 325 350
Gruppbefál 290 3 5l
Plutonsbefál 325 360
Dito i särskilt kvalificerad befattning 395 450
Kompanibefál 415 450

Flottan
Meniga G 385 425
Meniga F 325 455
Meniga E 505 525
Gruppbefäl 325 455
Plutonsbefäl 410 525
Dito for vpl avlagt sjökaptens-ellersom
sjöingenjörsexamen 410 455
Kompanibefál 500 615

Kustartilleriet
Meniga G eller F 240 265
Meniga E 400 425

iDito kustjägarförband 290 3 5l
Gruppbefál 290 3l 5
Plutonsbefál 410 435
Kompanibefál 500 525

Flygvapnet
Meniga F eller G 225 250
Meniga E 325 350
Gruppbefál 325 350.Dito i särskild befattning i underhålls-, underrättelse-

markförsvarstjänsteller 260 300
Plutonsbefäl 335 360
Kompanibefál 425 450

kategoriAnm. Med E värnpliktiga utbildas för specialistbefattningaravses som avolika slag. ochKategorierna G omfattarF de flestaslagen befattningar för meniga.av

bildning regeringen det nödvändigtär med hänsyn tillattom anser-
försvarsberedskapen. krigstjänstgöringTill får regeringen inkalla samtliga
värnpliktiga eller del dem, landets försvar eller dess säkerheten av om
kräver det.

finns möjligheterDet få anstånd med utbildning eller tjänstgö-att annan
ring. Den tjänstgöringavbryter kan tillgodoräkna sig tidden undersom
vilken han redan tjänstgjort.har

Värnpliktiga fullgjorthar sin grundutbildning kan uppskovsom genom
frånundantas skyldigheten tjänstgöra under beredskapstillstånd ielleratt

krig, det oundgängligen behövs för tillgodose behovet personalattom av
inom andra delar totalförsvaret försvarsmakten.än Ett sådant undan-av

kan meddelas uppskov eller kollektiv yrkesledighet inomtag vissasom som
yrkesområden.

3 12-1393
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organisationUttagningens3.6.4

skatjänstgöraskyldighetenbefriad fråninte blirvämpliktige attDen som
inskrivningsförrätt-inskrivningsnämnd vidin. skerskrivas Det enenav

uttagning denbeslutaförrättningenvid ävenskaning. Nämnden avom
militärom-tillska hörahanutbildning ochfor avgöra ettvämpliktige om

kustartilleriet.flottan ellerråde,
utbildningtill skauttagningbeslutEtt avseom

utbildas till;vämpliktige skakrigsbefattning denDen typ somCl av
fullgörahuvudsakligen skavämpliktigeeller skolorförband där denDeEl

grundutbildning;sin
längd; ochGrundutbildningernsn

Året grundutbildning.inryckning tillplaneradformånadenochu

inskrivningförförvaltningsmyndighetenVärnpliktsverket centraladenär
Värn-försvaret. Inommilitärainom detpersonalenredovisningoch av
olikageografisktvärnpliktskontor medfinns också settpliktsverket sex

inskrivningsnämnd.Varje område harverksamhetsområden. en

Inskrivning3.6.5

värnpliktskon-vidinställa sigkallelseskyldig eftervärnpliktig ettärEn att
förrätt-vidskainskrivningsforrättning. Hanvidför närvaraatttor en

medicinska ochomfattarinskrivningsprövning. Dengenomgåningen en
bedömningförunderlagundersökningar, skapsykologiska avensom ge

kvalifikationer. Undersök-psykiska.fysiska ochhälsotillstånd ochhans
befatt-for olikalämplighethansvidare till bedömasyftarningarna att

befattningar.ningar eller grupper av
under två dagarpågåri allmänhetundersökningarnaEfter som --

jämför resultatenmönstringslörrättare. Dennevämpliktigeträffar den en
skautbildningsbehovuppgifterna detmedundersökningarnafrån somom

preli-skriftligt beskeddäreftervämpliktige fårtillgodoses. Den ett enom
grundutbild-sinfullgöraframgår han skauttagning. beskedetminär Av var

kanuttagningennöjd medinteinryckningen. Om han ärförtidenning och
inskrivningsnämnden,tilltid anmäla dettavissinomhan som meren

fall.behandlar hansingående

för kvinnorgrundutbildningMilitär3.6.6

militäryrkesoñicerare genomgåmåsteanställningvill fåKvinnor somsom
igrundutbildning. Detta regleras

för kvinnor; ochgrundutbildningmilitär19801021Lagen omEl
för kvinnor.grundutbildningmilitär19801024Förordningen omm
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Till utbildningen får kvinnorendast är svenska medborgare,antas som
antagningsåret fyllerunder lägst 18 och högst 24 år och kan bedömassom

förutsättningarha tillgodogöra sig ofiicersutbildning.att
Innan kvinna Värnpliktsverketska hon hos särskildgenomgåantasen en

antagningsprövning, den de värnpliktiga genomgår. Påmotsvararsom som
grundval från prövningen föreslårresultatet Värnpliktsverket vilkaav som

till utbildningen. jörsvarsgrenschefenbör Beslut fattas eller denantas av
myndighet han utser.som

Utbildningen i innehållska längd och grundutbildningdenmotsvara
jämförbar fullgörkategori värnpliktiga enligt värnpliktslagen ochsom en

genomförasbör utbildning förmed motsvarande de värnplik-gemensamt
tiga.

Vapenfri tjänst3.7

Författningar3.7.1

författningar vapenfriaDe reglerar den tjänsten ärsom

VapenfriLagen 1966413 ochtjänst;n om
Kungörelsen med vapenfria1966414 bestämmelservissa tjänste-n om
pliktiga.

särskilda vapenfrilagstiftningenDen undantag från principenär ett om
värnplikt.allmän Undantaget har sin grund i samhällets för indi-respekt

videns åsiktsfrihet.

Tjänstepliktens innehåll3.7.2

Principer

Enligt bestämmelserna vapenfrie fullgöra tjänstgöringska den i verksam-
betydelsefullhet för i krig.är samhället under beredskap ochsom

Tjänst vid försvarsmakten i princip inte förekomma.ska Det kan
emellertid ske vapenfrie Enligt får fallden medger det. lagen han i såom
inte i brukövas eller åläggas bära eller ammunition.attav vapen vapen

värnpliktige tidigast vid inskrivningenDen kan söka Vapenfri tjänst.
Därefter vapenfri tjänstkan ansökan göras helst undernär värn-om som
pliktstiden, från 18 till befriats från skyldigheten47 års ålder. Den harsom

värnplikt inte Vapenfri tjänst.göra kan heller göraatt

Förenklat prövningsförfarande

Prövningen värnpliktige vapenfri tjänst förenkladesden skaav om
väsentligt juliden 1991. Den prövning sker1 lägger störreettsom numera

på den enskilde. Vapenfri tjänst inomDen söker månaderansvar som sex
efter inskrivningen försäkra allvarlig personligska han har över-att en
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bifallasAnsökan skatygelse använda utanmotmot att vapen annan.
finns särskildainte skäl närmare prövaytterligare utredning, det attom

inställning till bruksökandens vapen.av
efter inskrivningen lämnaskamånaderDen söker änsenare sexsom

kortfattad skriftlig redogörelse där han berättarförsäkranbåde och enen
Även dettainställning till använda pröv-sin att motvapen annan.om

tidigare gällde.betydligt enklare detningsförfarande änär som
fått tillfälle lämnaharfår inte avslås sökandenEn ansökan attutan att

uppgifter i ärendet.muntliga

längdUänstgöringens

omfattar grundutbildning och repetitionsut-vapenfria tjänstgöringenDen
utbildningstiden 355 högstska lägst ochbildning. sammanlagdaDen vara

320Grundutbildningen omfatta minst 220 ochska380 dagar. mestsom
dagar.

beslutarMyndigheter som
vapenfri tjänst. Myndig-Vapenfristyrelsen tillstånd tillärendenprövar om

krigsplaceringutbildningfor uttagning, inkallelse, ochocksåheten svarar
tjänstepliktiga.vapenfriadeav

tjänsttillstånd till vapenfri ochVapenfristyrelsens beslut uttag-omom
tjänsteplikts-Totalförsvaretsfårning tjänstgöring överklagas hosoch

nämnd.
statliga myndigheter, kom-vapenfria utbildningen hosägerDen rum

föreningar stiftelserlandsting ocheller hos bolag,och rege-sommuner
SverigesSvenska Röda Korset,ringen närvarande harbestämmer. För

tillståndCivilförsvarsförbund Sveriges Kristna Ungdomsråd ordnaoch att
vapenfri tjänst fårRegeringen beslutatvapenfriutbildning. har också att

totalförsvaretaktiebolag uppgifter inom där harmedske hos sådana staten
aktiemajoriteten.

vilkai ArbetsmarknadsstyrelsenVapenfristyrelsen beslutar samråd med
vapenfriutbildning.få bedrivamyndigheter skasom

sinamyndigheter skyldiga inom verksamhetsområdenStatliga är att
Vapenfristyrelsensvapenfri tjänst enligt bestämmande.anordna
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Totalförsvarets4 i krigpersonal

4.1 Den svenska arbetskraften i krig översikten-

Inledningl

Arbetskraften i Sverige beräknas till omkringuppgå miljoner4,5 heltids-
deltidssysselsatta.och Drygt 300000 dessa medborgare iär ett annatav

flestaland ide något de andra nordiska länderna.av-
Arbetsmarknadsstyrelsen räknar totalförsvaretmed efter mobilise-att

ring kommer i anspråk omkring 3,2 miljoner heltids-de ochatt ta av
deltidssysselsatta för krigsviktig förberedd fred.verksamhet är i Detsom
militära försvaret disponerar för närvarande omkring miljonl personer.

civila försvaretDet kommer med de planer igäller det krigsom-attsom
ställda samhället förfoga iöver tal 2,2 miljoner människor för denrunt
planlagda verksamheten. För verksamhet behöver förberedasintesom
återstår miljonersåledes 1,3 personer.

De redovisade uppgifterna framgår tabell också visar för-attav som
sörjningen med personal inom den planlagda delen det civila försvaretav

statligahos kommuner, landsting, företag organisationerochorgan,- -
till största delen sker i fredmed de redan anställda. Som förunderlag
planläggningen beräknar myndigheterna, företagen och organisationerna
inom den krigsviktiga verksamheten hur många anställda de behöver
under beredskap ioch krig. l nästa bedömer de hur delsteg stor av
personalen i fred de kommer förfogakunna över och vilka åtgärderatt -

uppskov från militärtjänstgöring för antal fordrast.ex. ett personer som-
för personalbehovet ska kunna tillgodoses.att

Tabellen visar bl.a. också drygt 100000 frånhar uppskov detatt personer
militära försvaret för tjänstgörakunna i befattningar de har tagitsatt som

till inom civiladet försvaret. hälftenI talut dessa ska enligtrunt av
personalplanläggningen fortsätta sinamed vanliga uppgifter i K-företagen
inom näringslivet.
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Tabell 4.1 Den svenskaarbetskraften i krig
iMdttenhet 1000-tal personer

Typ verksamhet Antal Delsumma Total-av
mmTill- Till-Därav Därav

gang uppskov gang uppskov

Planlagd verksamhet
Militära försvaret1.1
Anställda, värnpliktiga

frivilligaoch
Militära förbandstaberoch 860n -Hemvärnet ochEl samver-

100frivilligorganisationerkande 960 1000- -

1.2 Civila försvaret
personalAnställd

Centrala och regionalaD
myndigheter 85 6m.m.
Añärsverk 130 32u

0,2Landsting 450n
Kommuner 550 4E1
Näringsliv 730 57 1945 99n

Pliktpersønal frivilliga
civil-Uttagna medu

180forsvarsplikt 17
Vapenfria tjänstepliktiga 50n -Frivilliga med avtal 50 280 17 2200El -

3002. Efplanlagd verksamhet l

500arbetskraftenHela 4

a Personalen beredskapsregistreradär enligt kungörelsen1941 720 beredskapsregister Enom m.m. myn-
dighet och organisation företageller sinskaplanera beredskap enligt skyldigär kungörelsen påett attsom
anmodan Arbetsmarknadsstyrelsentill uppgiftlänsarbetsnämndenlämna den beredskapspersonalav om

myndigheten, organisationen företaget fåreller i vid planläggningen försvarsbe-anspråk landetstasom av
redskap.
Uppgiftenb personal i fredanställd och myndigheterna företagenär och räknar medt.ex. attavser som som
kunna disponera under beredskapoch i krig i krig % fylltBehovet till 85är s.k. personalplan-ca genom
läggning.

finnsc Det dessutom antal dispositionsrätt.med s.k.ett personer
d Talen avrundade.är

Övrige verksamhet i krigsomställdadet samhället.
0 Uppgiften deltid. finnsarbetar hel- eller Det dessutom 800000 i åldernavser personer som ca personer

16-64 år förtidspensionerade.studerar, hemarbetar eller ärsom
Källa Arbetsmarknadsstyrelsen
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Anställda4.1.2

pliktlagarMed de gäller beräknas drygt miljon människor vidsom en
allmän mobilisering komma lämna sina vanliga för befatt-arbeten deatt
ningar de har tagits till inom civiladen och militäraden delenutsom av
totalförsvaret. En mycket del denna pliktpersonal lämnar ocksåstor av
sina bostadsorter.

flestaDe allra i fred iär sysselsatta den planlagda civiladelen detsom av
Försvaret kommer emellertid under beredskap i krig fortsättaoch påatt
sina nuvarande arbetsplatser. Den verksamhet inte förberedd finnsärsom

myndigheterhos företagoch inte har uppgifter inomsådana totalför-som
den behöver Omfattningenplaneras. verksamhetensvaret hos dessaatt av

myndigheter företagoch blir beroende förhållandende råder.av som
personalenStörre delen inom civiladen krigsomställdadelen detav av

samhället kommer under beredskap och i krig kvinnor.bestå blirDetatt av
följden i fredden anställda personalen dominerar inom flestadeattav
krigsorganiserade civila verksamheterna. En del de anställda män-stor av

rycker vid mobiliseringen in till militära Försvaretdet kvinnornaochnen
kommer dominera i många civila verksamheter fortsätteratt undersom
beredskap i krig.och

Frivilligorganisationernas4.1.3 avtalsbundna medlemmar

Frivilligorganisationerna inom totalförsvaret har i tal 550000 med-runt
lemmar. Som framgår tabell 4.2 har 50000 ingåttnära dessa avtalav av

civilamed myndigheter tjänstgöra under beredskap och i krig,attom
medan knappt 30000 frivilliga träffat överenskommelser utföraattom
uppgifter inom det militära försvaret.

Tabell 4.2 frivilligaAntal medavtal inom totalförsvaret i april 1992

Typ avtal Civila Militära Totalförsvaretav
försvaret försvaret

A-avtal 16800 9000 25800
B-avtal 31200 20000 20051

Summa 48000 29000 77000
Relativ fördel-

ining 62 38 100procent
Uppgiftena antalet beredskapsregistreradehos länsarbetsnämndema.avser

b Redovisningen omfattar inte omkringde 80000 hemvämsmän ingår i hem-som
organisationvärnets inteoch heller 2000 krigsfrivilliga.de ca

Källa Arbetsmarknadsstyrelsen civila försvaret och Försvarsstabenmilitära för-
svaret.

visarTabellen också något 25 000 eller tredjedelän knappt deatt mer en av
77000 avtalsbundna har ingått A-avtal.s.k. formDenna innebäravtalav

frivilligförordningensde med för0rd placeras ständig tjänstgöring iatt
totalförsvaret. civilaDe eller militära myndigheterna tilldem sär-tar ut
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skilda befattningar i krigsorganisationen. 50000 medlemmarDrygt som
totalförsvaret i slutitförklarat sig vilja tjänstgöra inom har ställethar

B-avtal. till förfogande förenligt kungörelsenPersonalen med B-avtal står
tillfällig tjänstgöring.

till redovisade uppgifternaSom framgår tabellen ska de läggas om-av
inomkring 80000 utför vapentjänst hemvärnet.män som

inomSamtliga frivilliga ingått eller B-avtal för tjänstgörahar A- attsom
totalförsvaret i fred i övningarskyldiga delta och genomgåär att att
repetitionsutbildning.

för civil beredskap och4.2 Personal verksamhet under
i krig

Inledning4.2.1

uppgifter inom civila totalförsvaretAnsvarsområden och den delen ärav
statliga myndigheter,fördelade olika kanmellan rad Deten organ. vara

företag organisationer. En dellandsting och kommuner också ochmen-
olika genomföramyndigheterna ska planera, leda och på de åtgär-sättav
företagen organisationernafordras. myndigheter och ochder Andrasom -

ledningtill uppgift för planering ochhar verkställa beslut deatt som-
samhällsorganen fattar.ansvariga v

samtliga dvs. den harFör gäller den s.k. ansvarsprincipen, ettsom ansvar
i krig.fred för beredskap ochi ska verksamheten också undersvara

Totalförsvarets civila indelas i funktionerdel antal närmastett som
omfattar förolika i Varje funktionsektorer samhället.motsvarar en

ledning.form statligtotalförsvaret viktig verksamhet kräver någonsom av
myndig-finns funktionsansvarig statligfunktionernaFör och envar en av

het.
uppgiftercentrala statliga förvaltningsmyndigheter harallaI stort sett

krig. innebära Arbetsmark-och i kan deunder beredskap Det att t.ex.som
Socialstyrelsen, Räddningsverket ochJordbruksverket,nadsstyrelsen,

Överstyrelsen funk-för för inomcivil beredskap verksamhetensvarar en
olikamyndigheter inomtion. medverkar med sinaAndra centrala resurser

funktioner.
fallregional och lokal för uppgifterna i pånivå ligger mångaPå ansvaret

tillmyndigheter eller verksamhetsområden avgränsadeandra med ärsom
arbetsför-polisen,funktion. hälso- och sjukvården,enda Det gäller bl.a.en

för totalförsva-medlingen företagen tjänsteroch producerar ochsom varor
uppgifterkommunernasCivilbefálhavarnas, länsstyrelsernas ochret. om-

funktioner ifattar flera samhället.däremot
kortfattat förUtredningen beskriver i följande avsnitten målet verk-de

ifunktioner i civila försvaretinom antal det ochsamheten storaett anger
planeringenligt nuvarandedrag hur de verkställande attavserorganen

krig.försörja under och i Redogö-verksamheten med personal beredskap
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relsen omfattar framför allt funktionerde där myndigheterna planerar iatt
ökad utsträckning pliktmed och utbilda personal och krigsplacerata ut att

inomden olika slag enheter inom krigsorganisationen. En motsvarandeav
beskrivning för funktionerde där myndigheterna bedömer idet huvudsak
tillräckligt med i fredden anställda personalen och tillförselmed av
värnpliktiga har uppskov från militär tjänstgöring finns i Bilaga C.som

iTexten de följande avsnitten i bilaganoch utformadär ledningmed av
ÖCBs Preliminära sammanfattande mål för funktionernarapport inom
totalförsvaret och regeringens bedömning målen.av

Civil4.2.2 ledning och samordning

Civil ledning och samordning nivåerutövas på alla i samhället. Centralt
beslutar regeringen. Områdesansvariga myndigheter civilbefälhavaren,är
länsstyrelsen och kommunen. ledaAtt verksamhet inom civiladet försva-

innebär framför allt samordna, prioriteraret och informera. Funktions-att
ÖCB.ansvarig myndighet är

myndigheterDe för funktionen inom olika geografiskasom svarar om-
råden ska leda verksamheten så de samlade i samhälletatt resurserna

allautnyttjas på bästa möjliga sätt. Ledning ska kunna iutövas lägen.
Ledningsorganisationen därförmåste flexibel. De ansvarigavara organen
ska med bibehållen kapacitet kunna den till olika hotsituationer.anpassa

De olika myndigheterna verksammaär inom funktionen civilsom
ledning och samordning planerar i krig använda den personalatt desom
förfogar i fred.över Myndigheterna har knutitavtal personal ävengenom
från andra myndigheter frånoch näringslivet till organisationen.

Ordning4.2.3 och säkerhet m.m.

Polisen liksomiska fred upprätthålla ordning och säkerhet i samhället,
förebygga brott och allmänheten skydd och hjälp. Vid militärtettge

ska polisen i samarbete med det militära försvaret skydda ochangrepp
stödja krigsorganiseringen i samhället. Till uppgiften förhindrahör elleratt
försvåra sabotageverksamhet. Polisen ska vidare medverka i gränsöver-
vakningen och hjälpa till med flyktingar. Säkerhetspolisensatt ta emot
verksamhet ska kunna utökas väsentligt.

Rikspolisstyrelsen funktionsansvarigär myndighet. De lokala polis
myndigheterna disponerar omkring 90% polispersonalen i fred. Detav
finns också beredskapspolisorganisation, omfattar 8 000en som ca perso-

dem har lämnat militära försvaret.det flestaDe beredskapspo-ner av som
lisema är över 47 år och plikt.meduttagna

Andra myndigheter med uppgifter inom funktionen åklagarmyndig-är
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kriminaltekniska laborato-och StatensinvandrarverkStatensheterna,
rium.

räddningstjänstBefolkningsskydd och4.2.4

skydda ochhandi förstafunktionen ärinom attverksamhetenSyftet med
miljö.egendom ochskador påhand begränsai andralivrädda och att

andnings-skydd,fysisktmellansamspelpåBefolkningsskyddet bygger ett
inkvartering. Pla-utrymning ochinformation, hemskydd,varning,skydd,

riskanalysemaochregionala mål-enligttill deneringen koncentrerasska
former.i ordnadeskeUtrymning ska kunnaområdena.utsattamest

iskador påhindra eller begränsatillkrig syftariRäddningstjänsten att
kommunaladenpåska byggaRäddningsstyrkomamänniskor.första hand

Civilför-omkring 125 000omfattafred ochiräddningstjänstens resurser
varsel. De skakortmobiliseras medska kunnasvarspliktiga. Styrkoma

oexploderadmedi områdeninsatserförutbildadeochutrustade t.ex.vara
Vidkemiska ämnen.radioaktiva ellerñnnsdetammunition och där
dettotalförsvaret skaförbetydelseharanläggningarföretag och storsom

finnas verkskydd.
Civilförsvarsorgani-myndighet.funktionsansvarigRäddningsverket är

förfogande åttilli krig ställerochberedskapundersationen statensom-
förAnsvaretviktigastevarit denhittillsharkommunerna resursen.-

enligt riks-i krig kommerochberedskappersonalförsörjningen under
Avsikten denärkommunerna.flyttas på attöverprincipbeslutdagens att

grundresursen.organisation i fred skaräddningstjänstenskommunala vara
räddningstjänstenkommunalainom denpersonalenanställdai fredDen

iförbereda dem påskayrkesutbildning kunskaper attsinfår somgenom
olika slag.undsättningsarbetei bl.a.personalledakrig kunna avannan
i krig skaochberedskaporganisationen underpåPlaneringen går ut att

plikt.tagits medharpersonalmed utkompletteras somannan
tjänstepliktigavapenfriaomkring 500genomsnitti1980-talet harUnder

undsättningsenhe-framför alltkrigsplacering inomförutbildatsvarje år
ochLuftfartsverketutbildning hosfått sindessa harUngefär 400terna. av

vid främsträddningsstyrkomaochingått i brand-tjänstgöringstidenunder
flygplatserna.statligade

medverkarkämkraftinspektionStatensstrålskyddsinstitut ochStatens
funktionen.inom

miljö- hälso-ochochsocialtjänstsjukvård,ochHälso-4.2.5
skydd

sjuk undervarje skadad ellerförsjukvården verkaskaochHälso- att
behandling och vård.acceptabelmedicinsktkrig kanoch iberedskap gesen

krigsskadadebehandling deförtillräcklig bådeKapaciteten ska avvara
i fred ochförekommersjukvårdochhälso-för sådanpatienterna och som

inte anstå.kansom
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Sjukvårdsorganisationen efterska krigsorganisering kunna ochoperera
tillkommandevård åt 4 000 krigsskadade dygn. En skadad ska kunnage per

få primärkirurgisk behandling inom timmar efter skadetillfället.sex
Socialtjänsten ska även under beredskap i krigoch bidra till deatt trygga

grundläggande livsbetingelsema för alla civila vistas i kommunen.som
Behovet insatser kan komma öka väsentligt på krigshand-grundattav av
lingar, omfattande utskrivningar patienter från hälso- sjukvården,ochav
ökad barnomsorg, utrymningar och omhändertagandestora mångaav
flyktingar.

Miljö- och hälsoskyddet ska medverka till bra hygien långtsåen som
möjligt förebygger smittspridning epidemier.och

Socialstyrelsen ansvarigär för verksamheten inom funktionen. Andra
statliga myndigheter med uppgifter inom olika delfunktioner Statensär
strålskyddsinstitut, Rättsmedicinalverket, Statens bakteriologiska labora-
torium, Läkemedelsverket, Statens livsmedelsverk och Statens natur-
vårdsverk.

Genomförandet åtgärderna under beredskap och i krig sker i alltav
väsentligt hos landstingen och kommunerna, räknar med kunnaattsom
använda den personal de förfogar i fredöver och inte ingår i densom som
militära krigsorganisationen. framgåttSom har redovisningen i kapitelav

tillämpas3 pliktbestämmelser för personal inom hälso- sjukvårdenoch och
veterinärverksamheten.

förstärkningEn med personal för föroch åtgärdertransportersom svarar
vid mottagningsplatser och uppsamlingsstationer har planerats inom

Ävensjukvården.hälso- och personalen i denna organisation kallassom-
Sjukvårdsenhet 86 plikt.medtas ut-

Under 1980-talet har mellan 500 och 1000 vapenfria tjänstepliktiga per
utbildatsår för uppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Telekommunikationer4.2.6

telesystem finnsDe i fred ska långt möjligtså fungera underävensom
beredskap och i krig.

Vid krigsutbrott ska teletrafikden viktig förett är totalförsvaretsom
få prioritetkunna inom dygn. De teleanordningar iett behövs detsom

sammanhanget ska omedelbart kunna och underhållas. Telekom-repareras
munikationer för ledning och operativ verksamhet ska säkerställas så att

trafikangelägen kan komma i gång åtta timmar efter totalavbrott.senast ett
Ljudradiosändningar ska kunna nå större delen befolkningen i ettav
täckningsområde kort tid efter skada.en

Televerket ombildas den julil 1993 till aktiebolag. Den myndighetsutöv-
ning verket för inom funktionen kommer överföras till densom attsvarar
statliga Telestyrelsen, inrättades den juli1 1992.som

Personalen inom funktionen telekommunikationer kommer under be-
redskap i krigoch till största delen bestå i fred.anställda Sammanlagtatt av
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för reparationsverk-tjänstepliktiga utbildatsvapenfria haromkring 1200
i krigsorganisationen.ingårsamheten och

4.2.7 Transporter

i krigberedskap ochTransportföretag, speditörer och andra ska under
förför hela samhället. Deförmedla transportuppdragutföra ellerkunna

organiseras så landetsnödvändiga skatotalförsvaret atttransporterna
särskilt viktigteffektivtutnyttjas Detcivila på sätt. äretttransportresurser

krig.inledningen Huvuddelenklara under etttransporternaatt avav
föl-mobiliseringen och de närmasttransportverksamheten ska under -

militära försvaret.stödja detjande veckorna -
intedrivmedel och reservdelar skabortfall i importen bl.a.Ett av

transportföretag.Iastbilstransporter vid planlagdakapaciteten förpåverka
Även tagits imobilisering har anspråkfordon vidantalsedan ett stort en

lastbilarnakvarvarandekrigsorganisationen ska deför uppgifter inom
med hela70% godstransporter skervaraktigt utföra dekunna somav

fred.lastbilsparken i
krigsorganisering inom två dygn kunnaefterskaJärnvâgstransporterna

Ävenför totalförsvaret. underviktigaomprioriteras till ärtransporter som
jämvägstrafik möjlig. Vid totalav-vissförhållanden skastörda ettvaraen

fortfarande möjligtdetallmänna elnätet skai hela landet på detbrott vara
fredstida15% transportarbetet påutföra i storleksordningen detatt av

järnväg.
jämvägsnäten ska kunna skereparationer och ävenDrift och väg-av

reservbromaterielfinnas så mycketförhållanden. Det skaunder störda att
del blireventuellt skadade.permanentabroardeden kan ersätta somen av

utri-i skalai krisskede upprätthållas sådanska.ñötransporterna attett
krigetomfattning i fred. Ombedrivas ikeshandeln kan somsamma

indraget, möjligtSverige inte ska detomvärld, ärdrabbar vår attvaramen
iBlir Sverige indragetutrikes sjötransportarbetet.genomföra 60% detav

till 20%.kriget reduceras målet
flyg 20%medneutralitet och i krig ska det gåUnder transporteraatt av

siffra för dei luften. Motsvarandeutrikeshandel normalt skerden som
%.flygmed är 45inrikes gods- och persontransportema

ÖCB myndighet. myndigheter harfunktionsansvarig Andraär som
järnvägar, Banverket, Vägverket,uppgifter funktionen Statensinom är

PlaneringenRäddningsverket.Luftfartsverket ochSjöfartsverket, av
i fred berördapersonalförsörjningen från anställda hos deutgår de myn-

inompersonal planeratföretagen. visst tillskott ärdigheterna och En av
krigsorganisatio-tjänstepliktiga ivapenfriahar 1200Banverket, casom

räddnings-för ochhittills med brand-Luftfartsverket har räknat attnen.
tjänstepliktigavapenfria hållervid flygplatserna använda detjänsten som

utbildas.på att
iför del behovenlastbilar, tankbilar och bussarFörare tunga avenav

frivilligorganisationema och denfrån öppnakrig rekryteraskommer att
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arbetsmarknaden. Utbildning ipersonalen kommer utsträckningstorav
arbetsmarknadspolitiskaske åtgärder.att genom

Iyktingverksamhet4.2.8 F

Strävan ska tillämpa principer fred förgäller i mottagandeattvara som
och omhändertagande flyktingar och asylsökande. De söker skyddav som
i Sverige fåska den samhällsservice krigsmiljönsde med krav kommersom

flyktingarbehöva. De möjlig-behövs på arbetsmarknaden skaatt som
förvärvsarbeta.heter att

Statens invandrarverk för inom funktionen. Riks-verksamhetensvarar
polisstyrelsen, Tullverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen och Arbets-
marknadsstyrelsen medverkar. fåKommunerna kommer mycketatt om-
fattande uppgifter nivå i flyktingverksamheten.på lokal

Energiförsörjning4.2.9

energi förBehovet människors fortbeståndöverlevnad och samhälletsav
måste kunna i krig.under beredskap och nödvändigtäven Det ärtryggas

effekternabegränsa för energiförsörjningen importsvårigheter, stör-att av
ningar olika slag och skador produktions- distributionssystemen.på ochav
Beredskapsplaneringen från Sverigeska utgå helt eller delvis blikanatt

inhemskaberoende energiresurser. Tillräckliga hänsyn i freds-ska detav
tida arbetet till beredskapsaspektema.tas

Planeringen beredskapen flexibelska och kunna försörj-tryggaav vara
ningen under olika kris- krigssituationer.eller Ransoneringar och regle-
ringar genomföras.ska kunna

och teknikutvecklingsverketNärings- NUTEK för verksamhetensvarar
inom funktionen. Statens kärnkraftinspektion, Trañksäkerhetsverket,
kraftindustrin, eldistributionsföretagen och añärsverket kraftnät,Svenska

från 1992 för storkraftnätet,år det s.k. har uppgifterocksåsom svarar
inom området. Planeringen personalförsörjningen bygger de freds-påav
tida finns omkring vapenfria tjänstepliktigaDet också 2000resurserna.
utbildade och krigsplacerade för reparationsarbeten inom distributionsfö-
retagen.

kraftindustrinDet organiserade Kraftsam El-planeringskansliet vidav
beredskap i beredskapsplaneringen.medverkar

Kyrklig beredskap4.2.10

kristna ickeBåde och kristna trossamfund ska under beredskap och i krig
bedriva församlingsvårdandekunna Särskilt själavården,arbete. diako-de

insatsernanala begravningsverksamhetenoch ska förändraskunna med
hänsyn till hotsituationen.

ÖCB ansvarig myndighet. Genomförandetär verksamheten sker hosav
trossamfund,svenska kyrkan och andra räknar med användaattsom en
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förfogar i fred. frivilliga kommerdel personal Mångaden de överav som
sannolikt iockså delta arbetet.att

flera vapenfriaUngdomsråd utbildar årSveriges SKU sedanKristna
iför beredskap ochtjänstepliktiga ungdomsverksamhet underbarn- och

krig.

Försvarets personalförsörjningmilitära4.3 Det

Anställda4.3.1

tillgängligaförsvaret i juni 1990 enligtmilitära hadeDet senast upp--
yrkesbefattningar. 19000gifter 42000 anställda i olika Knapptdrygt-

uppgick till44% yrkesofñcerare. civilt anställda nå-eller dessa Deav var
i förrådcivilt arbetade kök,23 000. Större delen de anställdaängot avmer

reservof-i 000administration. hade också tal 15eller Försvarsmakten runt
ficerare anställda.

reservotlice-tabellframgår 4.3 minskade personalenSom utomav -
anställda.perioden 1985-90 med 2000 För denunder närarama -

minskningen civilanställda.avgjort svarade destörsta

reservoñcerare inom militära försvaret med4.3 Antal anställda utom detTabell
förändringenfördelning militär och civil personalår 1990juni ochmellan

åren 1985-90

Relativ för- Förändring 1985-90AntalTyp personalav
anställda delning i j? Relativa talAntalprocent

i procent

Yrkesoñicerare 342 218798 44 - - 6Civil 524 56 601personal 23 1 --
322 100 943 4Samtliga 42 1- -

yrkesoñicersaspiranter.lnkl.a
Källa 1990.Statistiska centralbyrån år 1985 och Försvarsstabenår

femcivila fördelning mellan huvud-militära personalens deDen och den
tabell i juni 1990 dubbeltredovisas i 4.4. Armén hade änmerprogrammen

marinenflygvapnet fleroch gånger änmånga anställda nästanså tresom
myndigheter ingår ieller de huvudprogramsom

Frivilliga4.3.2

rivilligorganisationernaF

Organisa-för omkring 100000omfattar närvarandeHemvärnet personer.
omkring 20000tionen i 80000 hemvärnsmän ochbestår talruntav

frivilligrörelsernainom de samverkandeavtalsbundna medlemmar -
sambandspersonalbilkårister, rödakorspersonal, mc-ordonannser,lottor,

hundförare.och
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reservolñcerare inom militära försvaret medTabell 4.4 Antal anställda utom det
fördelning lmvudprogramår 1990junimellan.

fördelningRelativAntalHuvudprogram
ianställda procent

40Armén 17 18l l
162 Marinen 6619

8239 203 Flygvapnet
Operativ ledning 3812 94

6534Gemensamma 155
myndigheter

10042322Summa

statistikenmyndigheter vid den tidpunktGemensammaAnm. som avservar
materielverk, förvaltningsskola,Fortiñkationsförvaltningen, Försvarets Försvarets

civilförvaltning,mediecenter, Försva-Försvarets datacenter, FörsvaretsFörsvarets
försvarshistoriskasjukvårdsstyrelse,Krigsarkivet, Värnpliktsverket, Statensrets mu-

Militärhögskolan radioanstalt.och Försvaretsseer,

fri försvarsverksam-finns villiga20000 frivilliga inom denUtöver dessa det
i krigheten omkring bundit sig för under beredskap och10000 har attsom

framgåttinom militära försvaret. Som harA-avtal tjänstgöra det avgenom
enligt frivillig-formredovisningen i avsnitt innebär denna avtal4.1 av

ständig tjänstgöring i totalförsvaret.för Dekungörelsen de placerasatt
befattningar itill särskildamilitära myndighterna i allmänhet demtar ut

enligt skyldiga genomgåkrigsorganisationen och kungörelsende är att
repetitionsutbildning.

frivilligas organisationer vidaremilitära myndigheterna eller de harDe
förklarat sig villigaslutit omkring 20000 medlemmar,B-avtal med attsom

samtliga tillinom försvarsmakten. hör demi krig tjänstgöra Nästan som
avsnitt med hemvärnet.enligt redovisningen i början detta samverkarav

för tillfälligenligt till förfogandePersonalen B-avtal kungörelsenmed står
Även skyldigafrivilliga enligttjänstgöring. kungörelsendessa är att ge-

repetitionsutbildning.nomgå

Krigsfrivilliga

framgått redovisningen i kapitel försvarsmaktensSom har 3 kan myn-av
militärakrigsfrivilliga för tjänstgöring inomdigheter s.k. detäven anta

antagnings-försvaret. ska svensk medborgare, underDen antas varasom
till militär civil utbildning ellerfylla 18 elleråret lägst år och med hänsyn

försva-i militärakvalifikationer lämplig för tjänstgöra detandra attvara
krigsorganisation.rets

krigs-myndigheten träffar avtal med denAntagning sker att ettgenom
krigsfri-tjänstgöring denfrivillige. avtalet reglerar kanFörutom den som

utbildning fullgöra tjänstgöring enligtvillige sig ochåta genomgåatt
försvarsmakten.förordningen frivillig vid19878FFS tjänstgöringom

krigsfri-finns enligt Värnpliktsverket för omkring 2 100närvarandeDet
krigsorganisationen. 50-tal kvinnor.villiga i militära Ett dessa ärden av

fjärdedel60% krigsfrivilliga i 50-60 ochKnappt de åldern år överär enav
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60 flesta krigsfrivilligaår. De upprätthåller tekniska befattningar olikaav
inomslag krigsorganisationen.

4.3.3 Värnpliktiga

Inledning

Redovisningen i detta avsnitt syftar till visa tillgångenhur påatt stor
vämpliktig varitpersonal har de tillgångåren och hur denna harsenaste
tagits till Antalet värnpliktiga uttagningen varieraroch demvara. avav
naturliga skäl från till Utredningenår år. har anledningen valtden treav
olika för sinår redogörelse.

De uppgifterna antalet grundutbildade värnpliktiga undersenaste om en
treårsperiod finns utbildningsårentillgå 198788, 198889attsom avser
och 198990. Uppgifterna antalet redovisasprövade och där-uttagnaom

kalenderårsvis. Utredningen har för uttagningenvalt redogöraemot att
inskrivningsårenägde 1987, 1988 redovisningoch 1989. I densom rum

följer finns emellertid uppgifter förockså del 1990 1991.åren ochsom en
Utredningen vill framhålla intedet i statistiken följagåratt att en

åldersklass från uttagningen under bestämt inskrivningsår till utbild-ett
ningen under utbildningsår.kommande Skälet i allmänhetär endastett att
omkring 60% fördeladeantalet och inskrivningsårunderuttagna ettav
börjar sin grundutbildning utbildningsáretunder följer efternärmastsom
uttagningen. efterTvå år uttagningen kallar militära försvaretdet normalt
in 30% fördelade och %de år de återstående 10 detre uttagnaav senare av
under inskrivningsåret.det ursprungliga förskjutningen följdDen här är en

Ävenframför allt de önskemål värnpliktigade har. behovet att ta utav som
personal till krigsorganisationen varierar emellertid från tillår år.

Redogörelsen följer i detta kapitel baserad uppgifterär påsom som
Värnpliktsverket har sammanställt åt utredningen.

Utredningen vill framhålla de procenttal befriadeantaletatt som anger
relativt i olika från inskrivningenskeden till slutförandet utbild-sett av
ningen i följandeden redogörelsen frånregel beräknade ochärsom en

bas, nämligen värnpliktigadet sammanlagda antalet ochunder vartsamma
de redovisade inskrivningsåren i den åldersklass kallats tillett treav som

mönstring och naturaliserade iantalet åldern 17-27 år.

skrevsHur många in

Antalet l7-åringar vämpliktskontoren ñck uppgift för attsom om som
18-åringar och till tjänstgöring inom militärapröva eventuellt detta ut
försvaret uppgick tillåren 1987-1989 mellan knappt 53000 och nära
56000. framgår följandeSom sammanställning tillkom 2000mellanav
och 3000 i åldern blivitmän 17-27 år svenska medborgare undersom

och inskrivningsåren.devart ett treav
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ÅrNyaviserade 1987 1988män 1989

17-áringar 52900 53400 70055
Naturaliserade 3 100 2 800 4002
i åldern 17-27 år

Summa 56000 56200 58100

Det sammanlagda antalet värnpliktiga till förfogandestod för inskriv-som
ning de nyaviserades.k. ökade under treårsperioden från 56000 till- -

Till prövningdrygt 58 000 år. kallades emellertid ytterligare antalettper
under det föregående inskrivningsåret fåttmän, närmast mönstringensom

senarelagd. Under perioden tillkom1987-1989 detta 000-6000på sätt 5
år. Antalet senarelagda ökade under 1990 till omkringår 10000.per

ska tilläggasDet några hundra värnpliktiga aldrig inställde sigåratt per
till prövning. Det från polisensåtgärder sida inte heller möjligttrots attvar

ñnnai efterhand dem. Merparten dessa saknade sannolikt fast bostadav
eller bodde utomlands.

befriades vidmånga inskrivningenHur

Inskrivningen vilka förutsättningarska klargöra värnpliktigeden har att
tjänstgöra inom militära försvaretdet vilken utbildningoch han bör

Befrielsegenomgå. kan ske enligt i värnpliktslagen.reglerna
ursprungligaFrån det kallade bortfallerantalet avlidit ellerde harsom

blivit utländska Befriademedborgare. behöva inställa sig tillutan att

Tabell 4.5 befrielserAntal eller motsvarande i samband inskrivningen årenmed
1987-91

1991befrielseTyp 1987 1988 1989 1990av
eller motsvarande

Avlidna, utvand- 000 0004 4 3200 3200 1004
rade och natu-
raliserade över
27 år

befriadeHelt 6200 7 500 9200 9900 l0 100
Befriade viss 300 300 200 200 200
tid återprövas

iSumma 10500 11800 12600 13300 14400
1procent av
antalet kallade
i åldersklassenoch
antalet naturaliserade
17-27 år 19 21 22 23 26

Uppgiftemaa preliminära.är
redovisadeuppgiftema ib l de ingår 2000 befriadestal derunt utan attpersonersom

personligen inställa sig.behövde
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prövning blir sjukdom handikappmed eller olika slag görpersoner av som
tjänstgöra militära försvaret.de inte kan inom Samma sak gällerdetatt

dem den här tiden har erhållit medborgarskapunder svenskt och ärsom
27 år.över
medicinska psykologiska undersökningar teoretiskaDe och och de prov

i inskrivningen syftar till lämplighetensker samband med klargöraattsom
för olika befattningar.hos och slag Undersökningarna ochvar en av proven

till värnpliktiga befrias. befriadeleder antal De kan bli helt dvs.att ett -
for alltid befriade för viss tid. falleteller I skadet de prövasen senare-
igen värnpliktskontoret hindret för tjänstgöringen för-när harattantar
svunnit. fysiskDet kan skada har läkt.t.ex.vara en som

värnpliktiga frånAvgångama åren 1987 1989 de mellan 55 000 ochav -
i årligen inskrivning framgår60000 åldersklassen kallades tillm.m. som av

tabell 4.5. från till treársperiodenAntalet ökade år år under och utred-
ningen redovisar siffroma fördet skälet åren 1990 och 1991.ävenav

till befrielse i till prövningSkälen samband med inställelse enligtär
Värnpliktsverkets statistik falleni de flesta psykiska störningar sjuk-och
domar i sinnesorganen.och Det kan nedsätt-nervsystemet senare vara
ningar i Till övriga sjukdomareller hörsel. räknas bl.a.syn gruppen
hudallergier. Fördelningen olika befrielse framgårmellan de skälen till av
tabell uppgifter från4.6 inskrivningamamed år 1991.

Tabell 4.6 befriade iAntal samband med inskrivningen fördelade efter skålen till
befrielsenår 1991

till befrielseSkäl Relativ fördelning i procent

Psykiska störningar 44
Sjukdomar i 24nervsystem

sinnesorganoch
Andningsorganens 9
sjukdomar
Sjukdomar i muskler, skelett, 5

bindvävoch
Medfödda missbildningar

förgiftningarSkador och 3
Övriga sjukdomar 1l

Summa 100

Psykiska störningar dåligkan låg stresstolerans, impulskontrollt.ex.vara
inte sig, auktoritetskonflikterkan behärska inte sig,kan underordna

störningar i relationer till föräldrar eller depressionkamrater, och ångest.
Skillnaderna befriadei andelen helt i allmänhet mellan olikaär stora

Tabelldelar landet. 4.7 visar befriadeantalet i samband medattav
Övreinskrivningen iprocentuellt militärområde.störst Norrlandssett var
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fördelning efterinskrivningen medbefriade i samband medTabell 4.7 Antal helt
militâromráden år 1991

befriade antalet kalladelMilitärområde Antal procent av
till inskrivning 1991år

800 14Södra 1
16800Västra 1

000 21Mellersta 5
700 15NorrlandNedre

Övre 24800Norrland

1810100riketHela

befriadetill idet ökade antaletEnligt Vämpliktsverket har orsakerna
inskrivningen varit dessasamband med

handräckningspersonal,depåvämpliktigaBevaknings- och har ersattu
blivitinneburit hälsa högre;vilket kraven påatt

nedsättningar i hörseln hos detidigaremöjligheter mätaStörre än attu
värnpliktiga;

allergier tidigare;fall ochFler änastmac av
Förbanden, vilket tillerfarenheter från lettåterföringBättre att11 av

fall.oftare tidigare befriar i tveksammapersonalen än

värnpliktiga vid inskrivningenfördelades deH ur
militära försvaret efter deinomtill olika forsvarsgrenar detFördelade

inskriv-inskrivningen blev underi samband medredovisade avgångama
tabell 4.8 mins-värnpliktiga. Som framgår48 000ningsåret 1987 drygt av

frami genomsnitt till 1991.omkring 2000 årantalet medkade per

inskrivningsárenlörsvarsgrenarmed fördelning mellan4.8 AntalTabell uttagna
1987 91-

19911988 1989 1990987lFörsvarsgren

34500 33350 2960037600 35000Armén
150450 750 5650 5500 5 4Marinen 5

550 500 5650300 5 150 5 55Flygvapnet

800 500 4040048400 45600 44 44Samtliga

värnpliktiga.i 5000 och 6000flesta anspråk mellanMarinen de årentog
flygvap-förförändringarna småi och ävenNivån densammasettstortvar

inom armén, någotminskningen ägdeDen tog utstoranet. somrum
antaletvärnpliktiga år 1987. Fem år38000 undermindre än senare var

30 000.knappt
värnpliktiga till krav påvarierar för med hänsyn deUtbildningstiden de

Tabell uppgifterför olika befattningar. 4.9 medgällerkunnande som
befäl tredjedelutgjorde knapptför 1989 visar behovetårenbart att en avav

de uttagna.
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Tabell 4.9 Antal fördelningmed efter olika slag utbilduingskategorieruttagna årav
1989

Utbildnings- Utbildnings- RelativAntal fördelningut-
kategori tid, månader itagna procent
Kompanibefál 15 2600 6
Plutonsbefál 12 2300 5
Gruppbefál 10 9500 21
E-vämpliktiga 10 6800 15
F- och G-vämpliktiga 7,5 18800 42
Bevaknings-och depåvämpliktiga 7,5 4800 l l

Summa 44800 100-

befriadesHur många mellan inskrivningen och inryckningen till
grundutbildning

Vämpliktsverket har inget statistiskt underlag beskriver hur mångasom av
fördeladede åren 1987 1989 inte inryckte och i ställetsom senare-

befriades. Tidigare studier och bedömningar emellertidgör det möjligt att
uppskatta dessa avgångar till högst omkring 2 000 år. Antalet motsvararper
3-4% de drygt 60000 ursprungligen kallades till prövning underav som

och de åren.vart ett treav
En del avgångama iär den här fasenäven följd dödsfall ochav en av

utvandring. Några har skadats eller blivit långvarigt sjuka efter tidpunkten
för inskrivningen. Till detta kommer efterde uttagningen söktsom vapen-
fri tjänst eller blivit medlemmar Vittnen.Jehovasav

slutfördeHur många grundutbildningeninte
inryckandeDe uppgick till omkring 49000 under och devart ett treav

utbildningsåren 198788-198990. Som utredningen tidigare redovisat
ikom 60% fråntal det föregåendenärmast inskrivningsåret,runt medan

30% tagits två tidigareår 10%och tidigare.år utbildningenut Atttre
dröjer iberor många fall på de önskemål värnpliktigade själva harsom
med hänsyn till studier och annat.

En något ökande del de inryckande slutförde aldrig sin grundutbild-av
ning. den statistikAv Vämpliktsverket redovisat framgår antaletattsom
avgångar grundutbildningenunder från 6200 utbildningsåretundersteg
198788 till 6900 utbildningsåret 198990. Antalet innebar andel påen
11% de ursprungligen mellan 55000 och 60000 i åldersklassen ochav
naturaliserade 17-27 år kallades till inskrivning. Om de intesom som
slutförde grundutbildningen i stället relateras till antalet inryckta ligger
andelen på ännu högre nivå, 14%.13 å Det deär procenttalen som
Vämpliktsverket brukar redovisa. Uppgifterna framgår tabelläven av
4.10.



personalförsörjningNuvarande 851992139SOU

utbildningsårengrundutbildningenvärnpliktiga inte slutfördeTabell 4.10 Antal som
198788 198990-

198990198889198788Kategori

6900slutförde 200 6400inte 6vplAntal som
grundutbildningen

11kallade llantalet lll procent av
inskrivning i åldersklassentill
naturaliserade 17-27 åroch

13 14inryckta 13antaletl procent av

varierade underslutförde utbildningenvärnpliktiga inteantalDet som
flygvap-marinen ochtreutbildningsåren mellan armén,och deettvart av

värnpliktiga.fördeladeungefär antaletpå sättnet samma som
G- ochfler relativt bland de 1-,däremotAntalet brukar settvara

till befálsut-tagitsdepåvärnpliktiga bland dembevaknings- och än utsom
utbildningsåret4.11 beskriver fördelningen underTabellbildning.

198990.

grundutbild-slutfördevärnpliktiga intevärnpliktiga ochUttagnaTabell 4.11 som
utbildning utbild-kategorierfördelning efter olikaningen relativ av- 198990ningsâret

Måttenhet Procent

värnpliktigaUttagnaUtbildningskategori Uttagna
inte slutfördevärnpliktiga som

grundutbildningen

46Kompanibefál
35Plutonsbefäl

1321Gruppbefál
125E-värnpliktiga l
2425F-vämpliktiga
2017G-vämpliktiga
241Bevaknings-och 1

depåvämpliktiga

100100Summa

iutbildningen framgårinte slutfördetill värnpliktigadeOrsakerna att
tabell Ihuvudsak av

värnpliktigaantaletomkring 23framhållerVärnpliktsverket att somav
i tabellen heltårbefriade viss tid återkom underblev ett somsenare

Även befriadesvapenfri tjänstsöktebefriade. många dem senareav som
för detta skedde.ingår statistiken också det år dåoch i

utbildningsåret 198990befriadeökningen antalet heltDen stora av
utbildningsredo-debörjade krävavämpliktskontorenbl.a. påberor attatt

utsträckningi ökadskolornaFörbanden ochmyndigheternavisande --
grundutbild-slutfördevärnpliktiga intetillorsakerna deskulle attange

kraftig minskningtillframgår tabellen,ningen. ledde,Detta avenavsom
övriga orsakerMedövriga orsaker.värnpliktiga slutadeantalet avsom

utbild-värnpliktiga fick avbrytaframför allt deVärnpliktsverket attmenar
tjänstgöring.fortsatteventuellti beslutningen avvaktan på om
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Tabell 4.12 Antal inte slutlörde grundutbildningenuttagna med fördelning eftersom
orsaker utbildningsáren 198788 -198990

Orsak 198788 198889 198990

Helt befriad 2000 2200 2800
Totalvägrare 300 300 400
Sökt vapenfri tjänst 400 300 300
Befriad viss tid 1600 700l 9001Övriga orsaker 9001 900 500l l

Summa 6200 6400 6900

Vämpliktsverket förhar utbildningsåret 198990 gjort undersökningen av
de medicinska skälen till befrielsehel under grundutbildningen. Undersök-
ningen visar psykiska störningar i allmänhet ligger till forgrund beslu-att

befrielse. Resultaten har framkommit redovisas i tabellten 4.13.om som

Tabell 4.13 Värnpliktiga medicinska inteskäl slutförda grundutbildningensomav -relativ fördelning efter olika slag sjukdomar utbildningsáret 198990av
Typ sjukdom Relativ fördelning iav procent

Psykiskastörningar 56
Sjukdomar i 13nervsystem

sinnesorganoch
Sjukdomar muskler, skelett 9
och bindväv
Andningsorganenssjukdomar
Skador och förgiftningar
Övriga sjukdomar

Summa 100

Överbefälhavarens arbetsgrupp värnpliktsavgångar under grundutbildning
antalethar i sin konstaterat avgångar har ökatrapport oroväckandeatt

betydligt selektion tidigarestörre vidän urval och mönstring.trots Avgång-
leder till brister i krigsorganisationen. De medför också onödigaarna

kostnader for militäradet försvaret. För den värnpliktige kan avgången
från grundutbildningen innebära personligt och socialt misslyckande.ett

Orsakerna till avgångarna under grundutbildningen många.är Arbets-
framhåller det är svårt entydigt fastställa dem. Bakomlig-att attgruppen

gande orsaker och sammanhang sig i fysiskauttryck ellertar symptom
psykiska reaktioner. Den medicinska eller psykiatriska diagnos blirsom
resultatet underlaget förutgör Vämpliktsverkets beslut ioch allmänhetär

förgrunden statistiken.
Sociala och ekonomiska problem kan emellertid början till attvara en

Värnpliktig inte slutför grundutbildningen. Förväntningar på tjänstgö-
ringen och ambitioner inte blir infriade skapar olust och sänkeregna som
ambitionen. Arbetsgruppen funnithar brister i utbildningen varitsom
pådrivande. Till orsakerna hör bl.a. också bristande överensstämmelse
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fordringaroch debefattningskravenredovisadeförvägimellan de som
värnpliktiga.ställer depraktiken påiutbildningsmyndigheterna

försvaretmilitärautanför detflera faktorerArbetsgruppen attanser
försva-tillattitydernakanavgångsbenägenheten. Detpåverkarockså vara

motstridigaochför tillfället råderarbetskraftefterfrågan pådenret, som
framtid.försvaretspolitiska signaler om

krigsplaceradeblevmångaHur
grundutbild-efteromgåendefår relativtgrundutbildadededelenStörre av

avgränsning innebär detVärnpliktsverketsMedkrigsplacering.ningen en
ikrigsorganisationsstyrka,ibefattningfårvärnpliktigeden enatt en

personalersättnings-iersättningsforbandiellermobiliseringsreserven ett
i detpersonalinnehåller ävenPersonalersättningsreserven somreserven.

krigsplacerad.inte räknassammanhangethär som
gång.krigsplacerade medemellertid inteblirvärnpliktigaMånga en

utbildade25% antalet20 ochtabell mellan4.14 hadeframgårSom avav
mobili-ikrigsförbanden,iplaceradeblivit198889 inte198788 ochåren

statistiken utarbetadesersättningsforbanden näriellerseringsreserven
tredje-till198990utbildningsåretunderökadeAndelen1991.hösten en

del.
i allmän-bestårkrigsplaceradeblivitinte harutbildadeärDe mensom

merbehovsut-s.k.ochpersonalersättningsreservenivärnpliktigahet avav
flestai fred. Deenbartför verksamhetenbehovtillgodoserbildade ettsom

utbild-Underflygvapnet.marinen ochfinns inommerbehovsutbildade
ingå iskullekorttidsutbildade. Deantaltillkom198990ningsåret ett

emellertidharSträvanintelokalförsvarsforband, sattes upp.som senare
delarinom andrakorttidsutbildadesamtligakrigsplaceravarit avatt

hälftenomkringVärnpliktsverket har samt-Enligtkrigsorganisationen. av
krigsplacerade.blivit198990utbildningsåretkorttidsutbildade sedanliga

uppgifter hurexaktaregister någraVämpliktsverketsinte ifinns omDet
redovisadedekrigsplacerade underinte treutbildadedemånga menav

mångaoch hurpersonalersättningsreserventillhörutbildningsåren som
antaletemellertid skattatVärnpliktsverket harmerbehovspersonal.ärsom

till 000 under5personalersättningsreserveniplaceradesvärnpliktiga som
blir därmedmerbehovsutbildadeAntaletåren.deoch enett trevart av

syftar4.14,tabellframgårocksåuppdelningen,härDen avrestpost. som
krigspla-ickedeinte säkertproportionerna. Det ärvisa atttillenbart att

mångalikavarit exaktpersonalersättningsreserven hariingårcerade som
utsträckning underiökat denmerbehovspersonalenvarje ochår pe-att

visar.tabellenrioden som
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Tabell 4.14 Antal värnpliktiga utbildade under utbildningsáren 198788-198990
hösten1991 inte blivit krigsplaceradesom

Kategori 198788 198889 198990

Personalersättningsreserv 0005 5000 5000
Merbehovsutbildadeb 4300 5 100 6 300
Korttidsutbildade 2900-
Summaantal

krigsplacerade 9300 10100 14200
iAndelD procent

antalet utbildade 21 24 34av

a En pcrsonalersättningsreservkan bestå personal är krigsplacerad i s.k.av somersättningsförband och personal inte krigsplacerad.är iDen tabellen redo-av somvisade ingårpersonalen inte i ersättningsförband och är såledesinte krigsplacerad.
Siffran är skattad.

Siffranb redovisas för varje utbildningsår ärsom restpost.en

Hur många genomgick repetitionsutbildning

Antalet värnpliktiga under delen 1980-talet genomfördesom senare av
repetitionsutbildning förändrades Följandepå sätt

1986 1987 1988 1989 1990

53200 26200 23100 46800 46200

Minskningen i repetitionsutbildningen åren 1987 och 1988 följdär en av
Ävenekonomiska problem inom främst armén. inom marinen och flygvap-

antalet repetitionsutbildadenet emellertid mindre dessa båda årvar än
åren 1986, 1989 och 1990.

En del den krigsplacerade personalen får anstånd med delta iav att
repetitionsutbildning. Antalet anstånd uppgick till mellan drygt 8000 och

11000nära under och fyrade första utbildningsårenvart ett underav
perioden. Detta i tal 25% hela inkalladeantaletrunt under devar av
redovisade åren. Drygt hälften dem sökte anstånd fick det. Värn-av som
pliktsverket kallar i förvägredan in antal värnpliktiga skaett täckasom
anstånden. vidareSe tabell 4.15.

De värnpliktiga befälen är procentuellt starkt överrepresenteradesett
bland dem under del den redovisade perioden lick anstånd. Sesom en av
tabell 4.16, innehåller genomsnitt för trede utbildningsårenettsom
198788 -198990.

Skälen till ianstånden har huvudsak varit dessa
Förhållanden i det civila arbetetu 35%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .StudierD °035. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sociala förhållandenD 30%. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Tabell 4.15 värnpliktigaAntal i repetitionsutbildning och antalet sökte och ñcksom
anståndutbildningsâren 198788 199192-

Kategori 198788 198889 198990 199091 199192
Antal värnpliktiga 96200 58400 65800 64000 65800som
försvarsmakten avsåg

repetitionsutbildaatt
Antal värnpliktiga 60239 59073 78891 71 164 19369som
kallades in
Antal värnpliktiga 14908 801 2014 764 16920 1075som
sökteanstånd

1 25 25 26 24procent 26av an-
talet inkallade
värnpliktigaAntal 831l 8099 10769 9 198 2740som

fck anstånd
[procent 14 14 14 13 14av an-

inkalladetalet
I 56 55 52procent 54 54av an-
talet sökande

Antal värnpliktiga 46 700 46850 62900 61 500 80015som
deltog i repetitionsutbildning

Tabell 4.16 Antal anstánd i förhållande till samtliga inkallade till repetitionsutbild-
ning medfördelning mellan utbildningskategorier lörsammanlagt utbild-
ningsåren 198788 198990-

Personalkategori Antal anstånd i Relativ fördelningprocent
värnpliktigaantalet iav procent

inkallats till repeti-som
tionsutbildning

Kompanibefäl 18 7
Plutonsbefäl 18 7l
Gruppbefäl 17 31
Meniga ll 45

Samtliga 14 100

Värnpliktstillgångarna översikten-
Det under år har skett vid inskrivningennumerärt och undersom senare
utbildningen illustreras i följandedrag relativa förtal inskriv-stora av
ningsâret 1990 respektive utbildningsåret 199091

Värnpliktiga inte inställabehöver sig till mönstring 3D som . . . . . . . .Befriade vid mönstring 17%EI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Befriade mellan mönstring inryckningoch 4%D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Befriade under grundutbildning 8%El . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
fyraAlla procenttalen beräknadeär med antalet ursprungligensumman av

kallade och antalet isenarelagda olika åldersklasser bas.som
Förändringarna antalet värnpliktiga efter grundutbildningen framgårav
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figur uppgifter förhösten 1992. Grundenbaserad påärav som
Utredningenbeskrivningen i figuren överåriga.antalet prövade utomär

vill framhålla linjerna skiljer fälten utjämnade. Figurenåt äratt gersom
förungefärlig bild värnpliktiga utnyttjasendast hur många deen av av som

inte for varje enskildmilitära krigsorganisationen. Det gårbl.a. den att
fördelningen mellan olikaåldersklass avläsa den exakta grupper.

Enligt figuren finns krigsplacerade bland 25-den högsta andelen
militära försvaret iåringarna äldre.och dem är något år Det tarsom

krigsorganisation.omkring 60% för sinanspråk dessa åldersklasserav
i 35-årsåldern 40% för 47-åringarna mindreAndelen drygt och änutgör

20%.
emellertid vid mobiliseringmilitära myndigheterna skulle kunnaDe en

ickeutnyttja personalersättningsreserven bestården deläven som avav
krigsplacerade grundutbildade gjort krigsförbandsöv-och eller harärsom

tid icke krigsplaceradeningar inom Dessasådan de utgöratt en resurs. men
20% i figuren redovisadekrigsplaceringsbara till omkringuppgår denav

% förminskar efter hand till deåldersklassen. Andelen 15yngsta ca
värnpliktiga i icke krigsplacerade i de30-årså1dem. Den höga andelen

krigsorganisationenåldrarna bl.a. på under år harberor attyngre senare
uttagningen grundutbildningen.i utsträckning ochreducerats större änen

hafti sin militära försvaret fram till 1992Detta beror på det årtur att en
skyldighet utbilda i princip ialla åldersklassen.att

framgår figuren övrigaSom ökar andelen uppskov och medav gruppen
Till övriga Vämpliktsverketstigande ålder. räknar bl.a. personalgruppen

inom militära försvaret värnpliktskon-inte längre behövs det och somsom
förskälet har lämnat till Arbetsmarknadsstyrelsen dedet över atttoren av

krigsplaceras inom civila försvaret ingå i hemvärnet.ska kunna det eller
befriade vid mönstringen, mönstringen inryck-Andelen mellan och

framgårningen till grundutbildning grundutbildningenoch under är som
figuren °0 för samtliga tjänstgöringsskyldiga i från 24 till20 å 25 åldernav

40 år.

Vapenfria tjänstepliktiga4.4

Utbildade4.4.1

ansökningar vapenfri tjänst uppgickAntalet under 1991 till någotårom
kraftig2 400. Det minskning perioden 1981 1986,än är sedan närmer en -

sökande 4000 4500 förenklingde mellan och år. Denvar ca per av
prövningsförfarandet genomfördes juli fram tillden 1991 har hösten1som
1992 inte inneburit i minskningen ansökningar.något avbrott antaletav

Omkring 80% fick vapenfri tjänst.dem under 1980-talet sökteav som
får vapenfrialla till tjänst tjänst.Numera så sökande sådangott som en
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Ålder, år

47

Andel 0i % 100

Förklaringar

Krigspacerade inkl. till mobiliseringsreserv och ersåttningsförbanduttagna
i personalersättningsreservl

Krigsplaceringsbara i personaersättningsreserv bl.a. bevaknings- och depå-
vårnpliktiga, merbehovspersonal och korttidsutbildade

Inte fullt kriøspaceringsbara i personaersártningsreserv bI.a.l värnpliktiga
inte genomfört krigsförbandsövningar under de tio årensom senaste

Uppskov med militär tjänstgöring

Övriga hinder får krigspacering bl.a. hemvärnspersonal, personal Överförd
till det civila försvaret och värnpliktiga genomgår eller inte påbörjatsom som
grundutbildning

Avgångar vid mönstring, mellan mönstring och grundutbildning och under
grundutbildning

Figur Värnpliktiga åldersklasser1 mellani och22 4 med relativ7 år
fördelning efter olika slag användning hösten 1992av m. m.
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Grundutbildningen omfattade årligenunder del 1980-taleten av om-
kring 2 vapenfria tjänstepliktiga.400 Under utbildningsåret 199192 hade

sjunkit tillantalet 1500. grundutbild-något än Avgångarna undermer
ningen har till 15% vapenfriade åren uppgått år desenaste ca per av
tjänstepliktiga in.har rycktsom

Krigsplacerade4.4.2

fanns i mitten VapenfristyrelsenDet år 1992, gjorde kartläggningnärav en
utredningen, omkringåt 48000 registrerade vapenfria tjänstepliktiga. Av

dessa 30000 krigsplacerade. krigsplaceringsbaranågot Antaletänvar mer
inte krigsplacerade uppgick tillännu drygt 8 000.men

uppskovvidare tabellSe 4.17, också visar 2 000 hade medattsom
tjänstgöring i krigsorganisationen inte krigsplaceringsbara.och 700att var

Tabell 4.17 registreradevapenfriatjänstepliktiga efterAntal medfördelning krigspla-
krigsplacerade,cerade,krigsplaceringsbara inteännu uppskovmen m.m.

juli 1992den l

Kategori vapenfria Relativ för-Antal
tjänstepliktiga delning i

procent

Krigsplacerade 30400 63
Krigsplaceringsbara inteännumen
krigsplacerade 8200 17
Uppskov tjänstgöringmed
i krigsorganisationen 2000
Uttagna håller grundutbildas 2 300på 5attsom

börjaUttagna påväntar attsom
grundutbildning 4004 9

krigsplaceringsbaralnte på grund
sjukdom utlandsvistelseeller 700 2t.ex.av

Summa 48 000 100

framgår tabell fannsSom 4.18 mindre hälftennågot antaletänav av
krigsplacerade och antal krigsplaceringsbara inte krigs-ännuettav men
placerade 33000 inom funktionen befolkningsskyddsammanlagt och- -
räddningstjänst. Den kommunala barn- och äldreomsorgen hade knappt

vapenfria tjänstepliktiga,7 000 sammanlagt 500 utbildade förmedan 4 var
drift- reperationsverksamhetoch inom VattenfallBanverket, och Telever-

Hälso- sjukvården lika vapenfria tjänsteplik-ket. och hade månganästan
tiga i sin krigsorganisation.
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Tabell 4.18 Antal krigsplacende och krigsplaceringsbara ännu inte krigsplace-men
radeinom olika verksamheter den l juli 1992m.m.

Verksamhet, myndig- Antal vapenfria Relativ för-
het eller organisation tjänstepliktiga delning i procent

Befolkningsskydd och
räddningstjänst 16900 51
Kommunal bam- och
äldreomsorg 6900 21
Banverket, Vattenfall
och Televerket 4 500 14
Hälso- och sjukvård 3800 ll
Naturvårdsverket
och Röda korset 900 3

Summa 33000 100

krigsplaceringsbaraAnm. Antalet i denna tabell omfattar inte hela antal krigspla-det
oeringsbara inteännu krigsplacerade ingår i tabell 4.17.men som
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ÖvervägandenIII förslagoch

Principer för5 personalförsörjningen
inom totalförsvaret

5.1 Utgångspunker för utredningens bedömningar

Totalförsvarets uppgifter1 1
.

Totalförsvaret omfattar enligt statsmakterna förberedelserde måstesom
i församhället vigöras ska kunna bemästra påfrestningarna underatt

beredskap och i krig och hela den verksamhet civil och militär som- -
före,ska bedrivas under och efter ett angrepp.

viktigaste uppgiftenDen för militäradet försvaret är, utredningensom
framhållit i inledningen till kapitel möta väpnadeatt motangrepp
Sverige. Försvarsmakten ska kunna sådantmöta ett oavsettangrepp var-
ifrån det kommer. Det ska kunna ske i läge medangreppet ettom -
förhöjd politisk spänning i Europa börjar med endast militärkorten-
förvarning. Angriparen kunna insätta endast begränsade styrkor,antas

emellertid till delenstörsta har hög kvalitet. Han sannolikt inriktadärsom
pâ nå snabb strategisk operativoch framgång. militära försvaretatt Deten

betryggandeska förmågaha motstå inledningsvisatt etten angrepp som
kraftsamlas vitala funktioner i Sveriges nationella ledningssystemmot och
inom totalförsvaret.

militära försvaretDet ska också inom för de personella ochramen-
materiella ha beredskap för snabbt kunna kompletteraattresurserna en-
utbildningen materielen.och

Planeringen inom civiladet försvaret framförska allt frånutgå de
påfrestningar Sverige förkan vidutsättas frånväpnat ochettsom angrepp
de problem försörjningenmed kan iuppstå allvarligasamband medsom
krigshotande internationella kriser i neutralitetssituation. civilaDeten
försvaret omfattar, statsmakterna beskriver det, all civiladen verk-som
samhet ingår i totalförsvaret de beredskapsförberedelser statligasom som
civila myndigheter, kommuner, landsting, företag, organisationer och en-
skilda vidtar i fred civilaoch den verksamhet ibehövs krig för bl.a.attsom
skydda och livrädda och egendom, livsnödvändig försörjningtrygga en
och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Till civila försvaretsdet upp-
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stridsför-krigsorganiseringförsvarets ochgifter stödja militärahör detatt
måga.

fredstidaframför allt detförsvarets grundas påcivila verksamhetDet
komplettering omställning. Verk-Förmåga till ellerochsamhällets resurser

sjukvården, social-polisen, hälso- ochinom räddningstjänsten,samheten
försörjningen livsmedel, ochmed värmetjänsten och den lokala vatten

befolkningen.i Desärskilt viktig strävandena värnakommer attatt vara
elförsörjningen, tele-infrastrukturen till exempelvitala funktionerna i -

enligt kunnastatsmakternakommunikationerna skaoch transporterna -
förför störningar.blir Detupprätthållas deäven när utsatta ansvar en

innebär myndighetenmyndighet hari fredverksamhet att svararsom en
ansvarsprinci-i krigoch den s.k.för under beredskapverksamheten även

pen.
för försvarsmakten skauppgifternastatsmakterna sty-att varaanser

totalförsvaret. civilacivila Detför planeringen inom delenrande den av
förmåga motståbidra till betryggandeförsvaret ska kunna ettatten

ivitala funktioner landetkraftsamlasöverraskande motangrepp som -
förvarning.militärvid med endast kortettt.ex. angrepp

Behovet ska5.1.2 styra

platspå rättRätt person
fortsättasamhället kommeri krigsomställdadel arbetet detEn attstor av

saknarfred. verksamheterprinciper i Flera slagenligt avsomsamma
i krigberedskap ochmotsvarighet i fred och måste underemellertid

i drift. del verksamhetermöjligt dem Eninnan det sättabemannas är att
minska.omfattning kan kommai andrakommer öka attatt -

uppgifter variera mellankommerkrigsomställda samhälletsDet att
skeden landetmellan olika delari händelseförloppet ocholika av -

krigshandlingar.hot ellervilka områden drabbasberoende på avsom av
krigsorganisatio-blir särskilt helaverksamheter närpå delKraven storaen

fordras också medfötter. Mycket arbeteeller den ska sättas pådelarnen av
krig.följer efteråterställningden ettsom

tillgodoses ipersonal skamilitära försvarets behovcivila detDet och av
olika verksamheternapersonal deutsträckning och med sådansådan atten

användningen personal-effektivt Behovet skafungerar på sätt. styraett av
i kriguppgifterna under beredskap ochOmfattningentillgångarna. av
kom-varje organisation och kraven pådimensioneringenbestämmer av

persoanalbehovetsberäknabådepersonalen. Det handlarhos attpetens om
för befatt-fordras de olikakunnandevilketstorlek och bedömaatt som

ningarna.
nödvändig.yrkeserfarenheter den kompetens ärUtbildning och somger

effektivitet iEn högplats måste strävan.påRätt rätt uttag-varaperson
hållerstabilitet i verksamheten ochningen till ochbidrar säkerhets nere

uppgifter inomsinanöjd medför utbildningen. Den ärkostnaderna som



SOU 1992 39l Principer 97

totalförsvaret sannoliktgör insatsbättre den inteän det. Såären som
många möjligt bör därför fåockså uppgifterde i krigsomställdadetsom
samhället de bereddaär åta sig.attsom

Värnpliktsförsvar eller yrkesförsvar

Totalförsvaret del personalförsörjningen undertryggar bered-storen av
skap och i krig pliktsystem det gäller framför allt militäradetgenom -
försvaret. Försvarsmakten har, framgått redovisningen i kapitelsom av
i fred omkring 40000 yrkesoñicerare civilanställdaoch under bered-som
skap i krig ingåoch ska i militärade styrkorna. finnsDet iockså talrunt
15000 reservoñicerare. De anställda tillsammansutgör i 10%talrunt av

ingåralla i krigsorganisationen. flertaletDet består såledesstorasom av
värnpliktiga.

Alternativet till vämpliktsförsvaret yrkesförsvar.är iDet skulleett ett
med enbart heltidsanställda hänsyn till de ekonomiskasystem förut-av-

sättningarna innebära stående armé begränsad omfattning. Enen av-
tänkbar lösning också mobiliseringsförsvarär med anställdett reservper-
sonal, alltså ordning påminner med reservoñicerare.systemeten som om
Ett skäl medtungt reservpersonal rekryteringenmot ett är skullesystem att

blikunna problem. Det skulle sannolikt bliett svårt inför omsättningatt en
personalen på 10000 å 20000 befäl och meniga få tillräckligtårav per

många lämpliga sökande. riskEn ibland har framförts är också detattsom
i yrkesförsvar skulle kunna samlasett med värderingarpersoner som
befolkningen i allmänhet inte står bakom.

landFör Sverige med liten folkmängdett och fordrasstor ytasom en en
det förhållandevisnumerärt armé. förDet talar vämpliktsför-storen ett

kan mobiliseras under beredskap ieller krig. Ett sådantsvar, som system
pliktuttagnabygger på hela tjänstgöringsskyldigaden befolkningen. Deur

värnpliktiga kommer från skildamånga verksamheter i samhället. De
bidrar sinamed olika kunskaper och erfarenheter till mångfalden i den
militära verksamheten. yrkesförsvarI skulle standarden iett det här

bliavseendet betydligt lägre.
gUtredningen ihar kapitel visat2 det försvaretssvenska folkligaatt

förankring har mycket stark tradition. Det utredningensär bestämdaen
uppfattning Sverige ska behållaatt med vämpliktsförsvar.systemet ett

innebördenDetta är i direktivenockså till utredningen.

Anställda, frivilliga5.1.3 och pliktpersonal

Personalförsörj ningen ställer krav på planering förutseendeoch hosstora
de myndigheter, företag och organisationer ska upprätthålla beredska-som

Krigsorganiseringen militäradet försvaret fordrar omfattandepen. av
inkallelser personal. Ett antal människor kommer emellertidstortav att
behöva kallas in under beredskap och i krig tilläven många verksamheter
inom civiladet försvaret. Det kan tillleda konkurrens del personalom en

12-13934
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iverksamheternyckelbefattningar inomhardemframför allt somome
kvalificeradgenomgåttockså hartotalförsvaretcivila delenden enmenav

totalförsvaret.militära delenikrigsplacering denförutbildningmilitär av
olika verk-mellangivetvis uppstå ävenpersonal kankonkurrensEn om

civila försvaret.inom detsamheter

Anställda
fungeraskabehöversamhällettotalförsvaretinomverksamheterDe som

ibefolkningendelDenkrigsförhållanden.tillomställningenefteräven av
civilaför ellerplikt deti anspråk medintearbetsföra åldrar tassom

sig medverkaåtagitinte heller haroch attförsvaretmilitära som-
skaarbetsuppgifter, dessafredstidasinamedfortsätterfrivilligt om-

itjänstepliktslagen ochallmännaiBestämmelsernai krig.utföras även
myndig-företag ochförmöjligheteranställningofentlig skaparlagen om

bedriva verksamhetför kunnabehöverpersonal debehålla den attheter att
i krig.viktig för samhälletärsom

i krigberedskap ochfortsätta underskaanställdaantalEtt stort som
sinahosblir kvarcivila försvaretiingår detverksamheterinom som

i fred. gällerDetuppgifter de haränfå andraarbetsgivare kommer attmen
kommerdessaMångai attanställda kommunerna.åtskilliga debl.a. avav

bered-omfattning underiökarverksamhetertill kommunalaöver som
med sådanFördelenoch äldreomsorgen.krig, barn-iochskap ent.ex.

iförhållandena ochtill lokaladekännerpersonalenomfördelning är att
arbetsuppgifternaförändraGenompersonkännedom.god attregel har en

och företagmyndigheterbådetillgodoseranställdade redanför många av
i krig.ochberedskapunderpersonalbehovsittväsentlig del aven

omfattningbedrivas iinte behöververksamheterradNär somsammaen
del dessaEnbli arbetslösa.i ställetmånga storfred kommeri att av

behöveromedelbartverksamhetertillgängliga för dekommer somatt vara
dendisponibla hakommerdetde på sättet attMångapersonal. avmer

Oftamyndigheter önskar.företag ellererfarenhetochyrkeskunskap som
speciella kvali-inte fordrar någrauppgifteremellertidsigdetrör somom

särskild utbildningförberedelser, och ävenellerfikationer utanpersoner
i anspråk.behövauppgiftenför kommer tasatt

personalFrivillig
i detför medverkamotivförinsats mångavilja bra är attettgöraAtt en

totalförsvaret.utför i Depersonalfrivilligorganisationernasarbete som
minstinte denkvinnoroch ärbåde motgäller mänfrivilliga det --

under beredskappersonalförsörjningenförviktig tillgångbakgrunden en
i krig.och

tecknatfrivilligorganisationer hartotalförsvaretsimedlemmarMånga
Åtskilliga utbildningfåtti fredhardessai krig.tjänstgöraavtal att av -om

organiserasmilitär verksamheti civil ellerkrigsplaceradeblivitoch somen
tillgångi krig. Andra kanochberedskapunder som ar-vara en
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betsmarknadsmyndighetema föranvänder brister itäcka del verk-att en
anspråksamheter militära försvaretdet i ordinariedenatt targenom

personalen. militära FörsvaretDet har i sin krigsorganisation antalett
frivilliga tillhöra frivilligrörelse ingåttharutan att avtal medsom en
militära myndigheter tjänstgöra i krigsorganisationen s.k.attom som
krigsfrivilliga.

Ett frivilligaantal sigställer sannolikt till förfogandestort behovetnär
fåruppstår och de uppgifter det i situationenden behövs till.personalsom

Pliktuttagna

Möjligheterna i anspråk människor pliktmed bör, utredningenatt ta som
framhållit, i framtidenäven förgrunden rekryteringen till militäradetvara
försvaret.

För del de uppgifter tillkommer inom civiladet försvareten av som
räcker det i fredmed de anställda inom verksamheten och frivil-med de
liga. fallI andra blir det nödvändigt personal med plikt. Pliktbe-att ta ut
stämmelsema framförska försörjningenallt imed personal verk-trygga
samheter inom det civila försvaret tillkommer kraftigteller utökassom

beredskap iunder och krig. Syftet pliktuttagningenmed i förstaär handatt
till dessa verksamheter inte i fred är anställda hos deutta personer som
myndigheter, företag eller organisationer för verksamheten.som svarar

Uttagningen sker i fredregel kan också äga under bered-som men rum
iskap och krig behovetnär uppstår. pliktlagarnaNågra förkanav-

baranärvarande ianvändas samband med de under beredskapatt uttagna
krigeller i ska utföra sina uppgifter. pliktbestämmelserAndra kan myndig-

heterna tilllämpa i fredäven de vill skrivanär in och utbildapersonal den.
Fördelen i fredmed rekrytera plikt förmed verksamhetatt personer som

bedrivas iska krig finnsär de tillgängliga vid mobilisering och krigsor-att
ganisering. Uttagningen i fred viktig förutsättningär för de skaatten
kunna kallas till utbildning eller förberedapå sig införsätt sinaannat

Ävenuppgifter i krig. detta förtalar uttagningen ska ske i fred.redanatt
Strävan måste till olika pliktbefattningamade inom civiladetattvara

försvaret utbilda personliga utbildningegenskaper,personer som genom
erfarenheteroch från arbetslivet lämpliga förär dessa. Det svårtär att

iredan samband mönstringenmed bedöma hur olika kommer attpersoner
Ändradeför befattningar.sådana förhållanden i olika avseendenpassa -

det integäller minst bostadsorten kommer leda till omplaceringar.att-
Uttagningen bör det skälet helst dröja antal efter mönstringen.år Detettav

egentligenär bara den ska genomgå längre utbildninguttagneom en som
det tidigtär angeläget honom till befattning.att ta ut en

Till detta kommer de uttagande myndigheterna kan behöva haatt en
viss handlingsfrihet inär de krisläge ska huröverväga de personellaett

kan för förbättraanvändas beredskapen. fårDetta behovattresurserna
emellertid fördelenvägas de utredningen framhållit,mot att uttagna, som

hafthar möjligheter redan i fred förbereda sig för uppgiften. I dennaatt
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förtill olägenheterna denavvägning nödvändigt hänsyn bådedetär att ta
för utbildningtid längreenskilde i 30-årsåldern behöva sättaatt t.ex. av en

20-åringblir betydligt dettill högre än äroch kostnaderna, om ensom
grundutbildas.skasom

i krig besluta medberedskap ochi skede underAtt så attett sent omsom
tidigare fårinte tagits bedömasplikt disponera människor ut vara ensom

inte finns tillräckligt anställda ellernödfallsåtgärd. sker det mångaDet när
Åtgärderfrivilliga. tillgodo-inte flerpliktuttagna och går rekryteraatt som

nödvändiga inombli verksam-oförutsett personalbehov kan ocksåettser
bedömning inte sådan betydelseenligt myndigheternas harheter ensom

sigi fred visa behöva personal.planlagts ändå kandeatt men som
myndigheterna uppstår kommeruttagning när behovetDen görsom

omfatta vissa Under-sannolikt i utsträckning attstor personer.grupper av
igymnasieskolan begränsas eller helt upphöravisningen inom kommer att

gäller dem harkrig bli Samma sakoch eleverna kan somresurs.en
försvaret inte börjattagits till militäraoch det ännumönstrat ut men
in inte fárdigutbil-hargrundutbildningen eller ryckt ännu ärmensom-

yrkeslivet kommer också kunnaäldre har lämnatdade. Många attsom
civila totalförsvaret. Entillgång inom delen ärdenutgöra resursaven

i frivilligorganisationerna intemedlemmarslutligen många deäven somav
i fred bundit sig avtal.har genom

förutse inomförpliktpersonal det närvarande gårbehovDet attsomav
framgår utredning-civila militära försvaret under 1990-taletoch detdet av

kapiteliredogörelseens

fredUtbildning i5.1.4

uppgiftertotalförsvarets och under beredskapGoda kunskaper resurserom
dekrig förståelse för verksamheten. och haroch i skapar Att var en

funktionenerfarenheter behövs i den kankunskaper och egna varasom
civila militära verksamheten under beredskapför den ochavgörande att

tillfredsställandei krig fungera påoch ska sätt.ett
frivilligai krigsomställda samhället anställda,detAlla ska verkasom -

förbereda sig.därför tillfällepliktuttagna måste på något sättoch att-
fredstida uppgifter räckafortsätter med sina kan det meddemFör attsom

frivilliga flestade och dei drag vad de ska göra. Mångade stora vet somav
sig rutinerfår uppgifter i krig därmed läraplikt och behövermedtas ut nya

organisation.och
utbildning i fred krävablir genomgå har rättDe ålagda att attattsom

till verkligen Utbildningenutbildningen blir behövs. skade uttagnasom
utföra sina uppgiftertillräcklig för ska kunna pågivetvis också deattvara

effektivt sätt.ett

längdSkillnader utbildningstidensi

framför personalutbildning föreligger allt hos denbehovEtt tas utsomav
uppgifter tillkommer i hög grad ökar underplikt till ellermed somsom
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beredskapoch i krig. varierarBehovet mellan olika slag befattningar.av
Det ska enligt utredningens mening kunna leda till skillnader istora
utbildningstiden befattningarna.mellan En del pliktuttagna får betyd-en
ligt kortare utbildning än andra. Det följer behovet ska bestämmaattav
dimensioneringcn och ingen inom det civila eller militäradetatt -
försvaret utbildasska längre än är nödvändigt med hänsyn tillsom-
utbildningsmålet.

Skillnaderna i utbildningstidens längd framståkan orättvisa. Enligtsom
utredningens mening det emellertidär angeläget hushålla med deattmer
pliktuttagnas tid fastaoch de och rörliga utbildningsresurserna allaän att

rättviseskäl ska tjänstgöra lika länge.av- -
Skillnader i utbildningstidens längd har alltid funnits. De har med

behoven kunskaper göra och är del Under perioderatt systemet.av en av
intresset förnär tjänstgöra inom det civila militäraoch försvaretatt är

större än under andra perioder skillnadernaspelar kanske inte så roll.stor
siktPå skulle de emellertid kunna skada inställningen till det civila och

militära försvaret och viljan värnplikt.göra Risken för det allraatt är störst
så del tjänstgöringsskyldigade det har varit frågastor deom en av som om

inomåren militäradet försvaret inte skulle kommasenaste tillatt tas ut en
uppgift eller slutföra utbildningden de påbörjat. förslagDet tillsom-
principer för försörjningen med personal utredningen redovisar isom
betänkandet syftar till delstörre männen än har varit falletatt deen av som

fleråren och betydligt kvinnor fåsenaste ska uppgift anställda,en som
frivilliga eller pliktuttagna i totalförsvaret.

Effekter ifred5.1.5

De åtgärder myndigheter företagoch inom det civila försvaret plane-som
för i krig omfattar i fallmånga slag verksamhetrar samma av som

samhället för vid olyckor i fred och vid allvarliga störningarstora isvarar
viktiga fredstida funktioner. statsmakterna har i samband medsenast
försvarsbeslutet 1992år betonat de beredskapsåtgärder vidtasatt som
inför kriser krigoch i fallmånga har karaktär åtgärder motsamma som
olika risker i fredstidadet samhället. Beredskapsverksamheten bör därför i
högre hittillsgrad inriktasän omfatta hela hotskalan fred-kris-krigmot att

tidigareoch ingåän i de bedömningar sårbarheten fortlöpandemer av som
sker hos dem olikautövar verksamheter. Räddningstjänstlagensom
19861102 samhället möjligheter i fredäven pliktmedattger ta ut
människor ska medverka i räddningsinsatser.som

väsentligtDet är vi i fredstid visarredan inteatt någonatt accepterar
form intrång på vårt territorium. militäraDet försvaret ska kunnaav
ingripa alla slag kränkningar vårt luftrummot och territorium.av av
Försvarsmakten ska i det sammanhanget uppmärksamma skyddet mot
undervattenskränkningar. Till militäradet försvarets uppgifter hör således

utföra övervakning i fred, vilket fordraratt även beredskap.en en
civilaDe militäraoch förberedelserna för verksamheten i krig kommer
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verkningar i fred. gällervid Dettill händelser medäven storaatt nyttavara
materiel, ledningscentraler, sambandssystempersonal,medberedskapen

organi-möjligt och utvecklaSamutnyttjandet gör det prövaoch attannat.
i krig. Personalenochfungera under beredskapsationen avseddär attsom

vilket ökarsittfår tillfälle utöka kunnande,erfarenheter ochsamlar att
uppgifter.i krig sinai fred och lösaför bådemöjligheterna dem att

pliktpersonalförsörjningenför med5.2 Ett system

Inledning5.2.1

ansvarigaförsvaretcivila militäraplaneringen inom det ochförDe myn-
för kunnapersonalförst mycket de behöverdigheterna beräknar hur att

effektiv personal-uppgifter. åstadkommasina Strävandenalösa att en
bedömamyndigheterna skaförsörjning de planerandegår på attut

disponera underanställda i fred de kommerdeHur många attU av
krig;och iberedskap

i krigberedskap ochtillföraskunna underkommerHur många attn som
särskilda avtal;arbetsmarknaden ellerfrån den öppna genom

enskildafrivilliga från organisationer och hur mångaolikaHur mångau
kommer kunnaoch påfrivilliga avtal sättde attannatgenomsom

förfoga ochöver;
plikt olikamed tillnödvändigtdärefter blirHur många det att ta utn

förfyllas ochkrigsorganisationen ska kunnaförbefattningar attatt
upprätthål-fred-kris-krig ska kunnaolikaunder de skedenaberedskapen

las.
personalförsöijningsinförsvaret huvuddelenmilitära grundarDet av

värnpliktiga.på dessa

principersyftar till visa vilkakapiteli dettafortsatta övervägandenaDe att
bedömningarUtredningenspliktpersonal.uttagningenbör styra avsom

förväg placerarmyndigheternapliktpersonal de uttagande iden somavser
befattningar.olikapå

Åldersgränser5.2.2

tjänstgö-civilförsvarsplikten medanför 65 år,äråldersgränsenDen övre
veterinär-sjukvården ochinom hälso- ochför personalringsskyldigheten

sannolikt påSkillnadenförst vid 70 år. berorupphörverksamheten att
läkare ochbehövatraditionellt har ävensjukvårdenhälso- och ansetts

förutsättning65sjukvårdsutbildade i åldern år. Enöverandra hälso- och
kroppskrafterfallen hälsa ochtjänstgöringsskyldigheten i bådaför är att

medger det.
förändra möj-anledningfinns någonUtredningen inte det attattanser
utredningensEnligtsjukvården.personal till hälso- ochligheterna att utta
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mening bör inte åldersgränsen olika inom skilda civiladelar detvara av
försvaret. Myndigheter företagoch fortsättningenkommer iäven be-att
höva många grundligamed kunskaper och långvariga erfarenheter av
uppgifter viktiga förär verksamheten inom de olika funktionerna.som

åldersgränsenDen övre bör försåledes 70 år all personal tas utvara som
pliktmed till befattningar inom civiladet försvaret.

finnsDet däremot utredningen intedet några avgörande skäl attsom ser
förändra de nuvarande åldersgränserna för skyldigheten tjänstgöraatt
inom militära försvaret.det Utredningen har visserligen höj-övervägt en
ning 47-årsgränsen. Syftet skulle förband möjligheter iatt ett attav vara ge
sin krigsorganisation behålla förbehövs speciella uppgifterpersoner som

förbandetinom under beredskap i krig.och Det skulle det möjligtgöra att
med lokal personal snabbt bemanna radarstation eller med kortt.ex. atten

få tillvarsel stånd bevakning viktiga skyddsobjekt.en av
Utredningen emellertid bedömning i fallsådana måste görasattanser en

från enskildesäven den Pliktensynpunkt. tjänstgöra i åldern 47över åratt
kommaskulle utnyttjas endast i undantagsfall. Den skapar osäkerhetatt en

vad händer efter 47 år inte istår proportion tillsammantagetom som som
kunna behålla antal i tjänst. enligtnyttan att Det harettav personer

utredningens mening värde värnpliktigade tjänstgöringsskyl-ett att vet att
digheten upphör vid bestämd tidpunkt. inteDetta bör ske längre fram ien
livet fallet.än ärsom nu

Utredningen vill framhålla de militära förbanden har möjligheteratt att
krigsfrivilliga dem behövs i krigsorganisationen ochanta ärsom som som

äldre 47 år. förän Det går övrigt redan med civilförsvarspliktatt ta utnu
den föräven är 47 år utföra vissaöver uppgifter inomäven detattsom

militära försvaret. Rekryteringen kan i fallen omfattabåda kvinnor.också
Utredningen har vidare förutsättningarnaövervägt för tvärtomatt

minska värnpliktstiden. sänkningEn den åldersgränsen frånövre 47 tillav
42 år sådant alternativ i direktivennämndes skulle sannoliktett leda- -
till alltför minskning förunderlaget territorialförsvaret istoren av om-
råden övre Norrland och Gotland.som

Utredningen vill i det här sammanhanget också framhålla intedetatt
finns skäl inskränkningbehålla den i tjänsteplikten förekommeratt som

hälso-inom och sjukvården. innebärDet den varit under-att t.ex.som
sköterska eller ambulansförare och lämnar skyldigyrket tjänstgöra iär att

femendast efterår anställningens upphörande. För bl.a. psykologer och
sjukhusfysiker gäller den här s.k. kvardröjande tjänsteplikten i tio år. Den

för hälso- och sjukvården fåbör dessaavgöra ävensom svarar om personer
sedan de valt sysselsättning gör sådan fortsättade börnytta att atten annan
ingå i krigsorganisationen.

finns enligtDet utredningens mening inga skäl ändra den nedreatt
åldersgränsen för uttagning plikt tillmed det civila militära försvaret.eller

föreslårUtredningen tjänstgöringsplikten omfattaska skyldighetatt en
för alla i åldern 16-70 år i Sverigeär bosatta kvinnorochmän attsom - -
tjänstgöra inom totalförsvaret. Skyldighet fullgöra sådan tjänstgöringatt
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vämpliktstjänstgöringdagensförsvaretmilitärainom det motsvararsom
Efter 47 års47 år.mellan 18 ochgälla svenska mänemellertid endastska

förenligt bestämmelsernatjänstgöraskyldigakommer deålder attatt vara
till 70gäller år.plikten uppsom

frånföras detöverfortsättningen kunnaiantal kommer ävenEtt män att
sinavärnpliktiga kommercivila försvaret. Mångamilitära till det genom

civilai detfram kunna göra störrearbetslivetuppgifter i längre nyttaatt
uttagningenochDirektrekryteringen mänmilitära.försvaret i detän avav

emellertidbidrarförsvaretcivilai detolika verksamheterkvinnor tillfler
varithittills harblir mindre änföra personaltill behovet överatt somatt

hittillsliksomförändringarna kommer attOmfattningen de härfallet. av
inom bådepersonalregionala behovetochtill lokaladetkunna avanpassas

försvaret.militäracivila och detdet
inomantingentjänstgöraskyldighetenföreslår vidareUtredningen attatt
igälla denhittills skaliksommilitära försvareticivila detellerdet

harhälsotillstånd medger. Denkroppskrafter ochutsträckning ensomsom
skainte vill användahonhan ellerpersonlig övertygelse att vapenom

i verksamhet ärtjänstgörainte behövaförslagenligt utredningens somen
brukförenad med mot annan.vapenav

tjänstgöringsskyldiga män5.2.3 Uttagning av

utbildningsreservenBefattningsgrupper -
de uppnårmönstring under det årtillkallasallaPrincipen ska mänattvara

undersökningar och medpsykologiskamedicinska ochEfter18 års ålder.
uttagningsmyndig-görocksåteoretiska ägerledning de rumprov somav

Bedömningenochlämpligheten hosbedömningheten grun-en.varaven
utbildning ochcivilpersonliga egenskaper,förutsättningardedas på -

varje har.önskemåloch på deerfarenheter personsom-
inskrivna mellanuttagningsmyndigheten defördelarbedömningenEfter

civila ochledning kravdemedbefattningsgrupper. skerDet somav
olikaför slagställtbeställare harmyndigheter eller andramilitära avupp

behovetför tillgodoseutformadeBefattningsgruppema ärbefattningar. att
försvaret.militäracivila och detinom både detpliktpersonalav

därefterbefattningsgrupperiblivit placeradeinskrivna har tasDe som
ochberedskapverksamheter underför olika tjänster ellerutbildningtillut
förbehövsflerfinns änbefattningsgruppii krig. Om det uttagna somen

uttagningsmyndigheten dembefattningar, placerarplanerade antaletdet
mönstringentillanslutninggrundutbildning iföri frågainte kommersom

utbildningsreserv.i en
utbildningsreservenuttagningen planeras såföreslårUtredningen attatt

befattnings-från samtligatjänstgöringsskyldiga mänbeståkommer att av
fårintemönstringenvidPrincipen denska att ensomvaragrupper.

utbildning itillinte skasin befattningsgrupputbildningsplats i uttas en
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sådan överflyttningEn skulle strida principen rättmotannan grupp.
på rätt plats.person

Utbildningsreserven ska förutgöra underlag rekryteringett en av perso-
nal i alla befattningsgrupper befäl, specialister olika slag och andraav-

änstgöringsskyldiga i läge det kraftigtnär är angeläget byggaett t.ex. att-
pliktorganisationen eller komplettera bemanningen organisa-denut att av

tion redan finns. Principen måste ingår ide utbild-attsom vara som
ningsreserven efter grundutbildning ska utförakunna slagsamma av upp-
gifter efterde mönstringen utbildning.genomgårsom som

Utredningen föreslår vidare utbildningsreserven innehålla pliktut-skaatt
män har bedömts lämpliga tjänstgöra inom militärabåde dettagna attsom

ioch det civila försvaret. I bör emellertid ingå ävenreserven personer som
fleraeller orsaker allergi eller hörselnedsättning hart.ex.av en - -

förutsättningar genomgå utbildning och pliktbefattningupprätthållaatt en
Ävenendast inom civila försvaret.det den har vapenfrirätt attsom vara

inte ioch samband prövningen fåmed kan iplats grundutbildningenen
placeras i utbildningsreserven.

Utredningen vill framhållaredan här pliktuttagnade ingår iatt som
utbildningsreserven inte i fred ska kunna till militär grundutbild-tas ut en
ning eller till grundutbildning inom civiladet försvaret längreär änen som
två månader.

Utredningens för indelningenmodell i befattningsgrupper och uttag-
ningen till utbildningsreserven framgår principskissen figuri 5.1.av

för fördelningenPrinciper personalenav
Vid fördelningen pliktpersonalen i samband mönstringmed tillämparav
uttagningsmyndigheten de krav forgäller olika befattningarslagsom av
eller verksamheter.

Utredningen föreslår det ska uttagningen tjänstgö-att styrasom av en
ringsskyldig ärperson

Resultaten från medicinskaden och psykologiska prövningen;m
Yrke och utbildning eller erfarenheter;andran

i förhållandeHemorten till utbildningsorten och området där den ut-
krigsplaceras;ska ochtagne

personligaDen situationen önskemålen.och deD egna
denAtt fordringarbeställarens framgåskauttagne ochmot testersvarar av

samtal vid prövningen uppgifterde uttagningsmyndighetensamt av som
får från skolor eller arbetsgivare. Utredningen uttagnings-t.ex. attanser
myndigheten föreslagnabakgrund förändringarnade i principermot av

organisationoch för rekryteringen ska omsorgsfullgöra värderingen av
den den har de medicinska och psykologiskanytta av prov som nu
förekommer. Närheten till utbildningsorten och till den kommande krigs-
placeringen har givetvis förbetydelse de bemanningsansvariga myndighe-

ekonomi föroch beredskapen.ternas
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fåAtt de önskemålen förbeaktade viktigt motivationenär ochegna
fordärmed resultatet utbildningden civila militärellerav som var- -

och Omgenomgår. den ska tillgodoser för flerakraven olikatas uten som
befattningar, måste den personliga situationen och fåde önskemålenegna
väga Det gäller också uttagningsmyndighetennär beslutar hantungt. om

utbildning fredska genomgå i eller till utbildningsreserven.tas ut
Utredningen den sammanvägning uttagningsmyndighetenattanser som

ledninggör med redovisade kriteriernade tillkommer leda deatt attav
blirmönstrande lämpligt fördelade mellan olika befattningsgrupper. Sam-

manvägningen syftar till till olikade slag grundutbildning elleratt tas ut av
till utbildningsreserven i omfattning och inriktning tillgo-meden en som
doser önskemålen hos enskildeden och civilabehoven hos det och det
militära försvaret. förstaDe två kriterierna frånresultaten medi-den-

ochcinska och den psykologiska prövningen tjänstgöringsskyldigasde
utbildning, erfarenheteryrke eller andra blir vägledande framför förallt-
placeringen i befattningsgrupper. De andra två kriterierna ihemorten-
förhållande till utbildningsorten och den personliga situationen eller de

önskemålen ikommer många fall vilka skaavgöra genomgåattegna som-
utbildning fredi vilkaoch ska till utbildningsreserven.tas utsom

Utbildningsreserven bör inte fordras tillstörre än med hänsynvara som
ibehovet skärpt läge kunna återta beredskap, dvs. grundutbildaatt ett

betydligt fler och på det krigsorganisationen.män sättet utöka finnsDet av
det skälet anledning försätta åldersgräns ingåövre dem ska iatt en som

Gränsen ska emellertid så hög finns tillräckligtdetatt ettreserven. vara
urval lämpliga för olika befattningarär inom detstort av personer som

civila militära försvaret.och det
föreslårUtredningen efter ha bedömt konsekvenserna olika ålders-att av
pliktuttagnagränser de intemännen ska stå kvar i utbildningsreservenatt

längre till års ålder.än 30 givetvisAlla kommer skyldigaatt attvara
tjänstgöra inom totalförsvaret efteräven denna ålder. Behovet ävenatt
efter 30 i fredår dem till befattning och låta dem genomgåta ut atten en-

utbildningkortare enligtkommer utredningens mening sannolikt att-
gälla endast antal behövs för speciella befattningar inomett personer som
det civila försvaret.

Utredningen har överslagsvis beräknat omfattningen utbildningsre-av
periodenunder fram till år 2000. Beräkningarna grundadeär påserven

framskrivningar antalet och den uttagningenmän beräknade plikt-av av
tillpersonal grundutbildning och krigsplacering i fred under aktuellade

åren. Resultaten beräkningarna framgår kapitelredovisningen iav av

Användning personal utbildningsreserveniav
De ingår i utbildningsreserven ska utgöra kommer attsom en resurs som

forkunna användas att



SOU108 Principer 1992139

Utöka krigsorganisationen civila militära försvaretl inom eller meddet
förband nödvändigt tilleller andra enheter, det med hänsynärnya om
säkerhetspolitiska bedömningen;den

Komplettera bemanningen pliktorganisationen inom civila eller2 detav
utbildningmilitära Försvaret befattningarpå där det räcker med en

erfarenheter frånkortare två månader med arbets-är än eller desom
livet de har;uttagnasom

företag viktiga uppgifterGe myndigheter, och organisationer med3
dispo-inom totalförsvaret i krig möjligheterunder beredskap och att

anställda ochs.k. nyckelpersoner;är attnera som
frivilliga.fler4 Rekrytera

har tagits till utbildningsreserven ska inte behöva räkna medDen utsom
i fred in till grundutbildning lika tid demkallas under långatt somen som

utbildas direkt efter mönstringen. fram efter femlängre årAtt säg- -
in grundutbildning omfattningkallas till dekunna av samma somen

direktrekryterade innebära osäkerhet medgenomgår skulle betydandeen
till familjeliv, studier. minst ekonomiskthänsyn bl.a. arbete eller Inte

skulle betydande ingrepp behöva genomgå längredet kunna ett attvara en
grundutbildning i 30åldern mellan 25 och år.

föreslår inteUtredningen ingår i utbildningsreservende skaatt som
militär grundutbildning civil grundutbild-kunna åläggas genomgå elleratt

ning regeringen bedömer detlängre två månader, närär än utomsom
nödvändigt för försvarsberedskap.landets

möjligt förbli civila myndigheter personalDet bör däremot att utta ur
grundutbildning tid, för olikatill under kortare kurser slagt.ex.reserven av

myndigheterna civila utbildningmed de ochgör att uttagnassom -
krigsplacerayrkeserfarenheter grund kan dem.som -

fram i livetuttagningen tjänstgöringsskyldiga längrelåta de skeAtt av
krigsplaceringenmöjligheterna för civila försvaret medökar det att styra

till framtida bostadsoiten. bestämmerhänsyn yrkesvalet och den Många
i åtskilliga fallsig först fram i livet för påverkar ocksålängre yrke. Detett

de kommer bo.attvar
efterutredningen föreslår i i utbildningsreservenSom ska alla män

skyldiga utbildning i utsträckningregeringens bli genomgå denbeslut att
fordras, förändring motivera utökningi hotbilden skulle en avsom om en

situation från utbild-krigsorganisationen. i personalsådanAtt ta uten
nödvändigt för tillgodoseningsreserven för grundutbildning blikan att

möjlighetencivila militära försvaretsbåde det och det behov. Den här att
totalförsva-förstärka krigsorganisationen viktigkommer delatt vara en av

beredskap.rets
föreslår mönstringenvidare vid harUtredningen den redanatt som

tiden fram till inryckningen påbörjapåbörjat eller under kommer att en
blir viktigyrkesutbildning innebär han under beredskapattsom en resurs

försvaret inte tilli krig inom i civila böroch verksamhet det tas uten
efterplikttjänstgöring i civil eller militär. Om hanverksamheten annan -
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företag inom verk-myndighet ellerinomutbildningen blir anställd etten
uppgifterföranledning dessaintefinns normaltdet ta utsamheten, att

redovisningen deförmyndighetplikt. Denhonom med avsom svarar
iochuppgift under beredskapemellertid registrera denpliktuttagna måste

iinte anspråknågonföljer anställningen, såkrig med taratt annansom
frivilligt isin verksamhet.plikttjänstgöring med ellerförhonom --

tjänstgöringsskyldigaför uttagningenprincipernaillustrerar2Figur av
militära försvaret.civila ochtill det detmän

utbildningsre-tagits tillharmed mångaUtredningen räknar utatt som
sigsökasig för totalförsvaret kommerfred vill utbildaioch attserven som
fallsannolikt i flestainnebär defrivilligorganisationerna. Dettill någon av

krigsplacering.fårtjänstgöring i krig ochingår avtaldeatt enom
möjligheterfåföreslår frivilligorganisationerna skaUtredningen attatt

för sitt rekry-ingår i utbildningsreservenuppgifter demanvända om som
tilli utbildningsreserven dessnaturligt kvarde stårteringsarbete. Det är att

tjänstgöramyndighetermilitäraslutit civila elleravtal medde har attom
blivit krigsplacerade.i krig och sedanberedskap ellerunder

eller tilltill plikttjänstgöringkvinnor5.2.4 Uttañningav
frivi tjänstgöring

flerBehov kvinnorav
skyldighet förvarit endasttraditionelltvärnplikten harallmännaDen en

börjadesamhälletförsvaret har det alltsedancivilaInom detmännen.
plikt tillkvinnor medfunnits möjligheterberedskapplanera att ta uten

olikabefattningar slag.av
myndigheter ochönskvärtUtredningen skulledet attatt varaanser

försvaret möjlighetermilitära hadecivila och detinom både detandra att
tjänstgöringsskyldiga ikrigsorganisation bland allatill sinvälja personal

mönstringsål-kvinnor uppnårochvarje åldersklass både män som--
i kompletterarkvinnor allmänhethar egenskaperochdern. Män som

erfaren-ochkvinnors kunnandekombination ochEn mänsvarandra. av
trivsel,visarundersökningarFleraofta bra resultat.heter attettger
mellanbalansenmotivation på arbetsplatser näreffektivitet och ökar

kvinnor förbättras.antaletantalet ochmän
pliktbefattningarkvinnor för deochbehövs inte alla mänRent numerärt

lämpligaförtotalförsvaret. Underlaget urvaletfinns inom personeravsom
skyldigakvinnorna blevemellertid bli väsentligt störreskulle attom

militära försvaretförsvaret.militära Både detinom dettjänstgöra även
för icivila försvaret närvarandei harflesta verksamheterna detoch de

för kvin-för ellerövervikt antingenkrigsorganisationen männenstoren
fördelning.jämnsällsynt medDet är ennorna.



110 Principer SOUl992139

Mönstnng

Grundutbildning Utbildnings-
ifred reserv

râ-Ãøndutâ-fÃlnfKon rund
begås|dningMtb

LZ,,,-5,,§Pifred u

V

Krigspacenng

Figur utbildning5.2 ochUttagning, krigsplacering tjänstgöringsskyldiga mänav en-principskiss



Principer l111992139SOU

civila försvaretdetiKvinnor
pliktut-andelenvarit ökalängecivila försvaret har strävanInom det att

räddnings-ochbefolkningsskyddfunktionengäller bl.a.kvinnor. Dettagna
utredningensorganisation. Enligt17% i sinkvinnorendasttjänst, harsom

till där debara områdenkvinnor inteangelägetmening detär uttasatt
ingåKvinnor kansjukvården.inom hälso- ochtraditionellt verkar, t.ex.

befolkningsskyddfinnas inomräddningsstyrkor skai debl.a. också som
räddningstjänst.och

militära försvaretdetiKvinnor
Kvinnor iför kvinnor. kanmilitäraalla yrken1980-talet öppnadesUnder

militärakrigsplaceras iyrkesoflicer denutbildning till ochfred genomgå
tilluttagningeni samband medFörutsättningen deorganisationen. är att

befäl. Kvinnor harlämpligagrundutbildning blir bedömda att varasom
frivilligorganisationer med-i olikamedlemmarmöjligheterockså att som

finns föri krig.beredskap och Detmilitära försvaret underinomverka det
reservofñcerareyrkesoflicerare, 60-talkvinnliga200närvarande drygt ett

medingått avtalomkring 20000 kvinnor harkvinnor ochär somsom
beredskap ochfrivilliga tjänstgöra undermilitära myndigheter att somom

utbildning.vissåtagit sig i fred genomgåi krig. frivilliga har ocksåDe att en
syftei ökabedriver omfattande arbetemyndigheternamilitäraDe attett

genomgickofñcersyrket. november 1992kvinnor till lrekryteringen av
försvarsgrenama.inomgrundutbildning dekvinnor militär100drygt tre

flerefter bli ochhand ävenkvinnliga yrkesoflicerama kommerDe att
emellertidblir tillskottenSannoliktfrivilliga öka.kan kommaantalet att

förutsätter för-utökningomfattandeförhållandevis måttliga. En enmer
får möjlig-antingen kvinnoruttagningenprinciperna förändring attav -

blivitgrundutbildning hamilitärfrivilligt genomgåheter attutanatt
tjänstgörablir skyldigakvinnorbefálsutbildning eller allatill attattuttagna

kvinnor.värnplikt förmilitära försvaret,i detäven en
försvaretmilitäratjänstgöra inom detför kvinnorskyldighetEn att

i ochlagfästa uppdelningarnade återståendebrytaskulle ansvaren av
militära försvaret har många slagkvinnor.uppgifter och Detmellan män

pliktfrivillighet skulleellerbefattningar. Oavsett valet systemavav --
väljaskulleOm statsmakternaför personal öka.underlaget urvalet av

till tjänstgö-grundutbildning, defrivillig skullealternativet med antassom
Även faktor.positivskullemotiverade. dettasig starktring känna vara en

befatt-kvinnor tilluttagningemellertid skälfinns ocksåDet mot en av
försvaret.meniga i militära Enbefäl eller detvärnpliktiganingar avsom

imilitära försvaretför utredningens arbete detärutgångspunkterna att
i åldersklassalla denfortsättningen inte kommer behöva männenatt som

kunnaför kommerBetydligt färre bara några år sedanän tasmönstrat. att
intevarje fall bakgrundengrundutbildning. i dentill militär Det är motut

befatt-kvinnor tilluttagningorganiserasärskilt angeläget ävenatt en av
försvaret.meniga i militära Detvärnpliktiga befäl och detningar som
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skälet framförtalar allt alternativet med skyldighet för kvinnorallamot en
tjänstgöra i militära försvaret.detatt

och lång utbildningKort

De skäl utredningen redovisat talar avgjort för civilabåde det ochattsom
det militära försvaret flerska rekrytera kvinnor till sin krigsorganisation.
För det militära Försvarets del fördet frivilligväger över rekryteringen av
befäl och meniga pliktbefattningar.på Kvinnor har redan skyldighetnu en

tjänstgöra inom civila försvaret.det finns,Det framgåttatt utred-som av
ningens tidigareöverväganden i avsnitt ingen5.2, anledning ändra påatt
detta.

Hur lång ska då utbildningen vara Kvinnor sigåtar genomgåattsom
grundutbildning inom militära försvaretdet väljer utbildningslinje ochen

givetvis den utbildningstid gäller för den. Grundutbild-accepterar som
Ävenningstidema varierar i flesta fallende mellan 7,5 och 15 månader.

befattningar inom civila försvaretdet fordrar grundutbildningsom en
längre tvåän månader brandman bör emellertid stå öppnat.ex. som- -
för kvinnor frivilligt åtar sig Möjlighetenden. frivilligpå grundatt tasom

kvinnor till utbildninglängre inom det civila försvaret innebärut att
förutsättningarna för rekryteringen i det här avseendet blir desamma som
inom militäradet försvaret.

Kvinnor med plikt till civila försvaretdet rekryteras sannolikttas utsom
inte förrän tidigast i ZS-årsåldern, flestade har skaffat signär yrkesutbild-
ning erfarenheteroch från arbetslivet. De skäl utredningen redovisat isom
avsnittet uttagningen tjänstgöringsskyldiga förtalar pliktenmän attom av
i de åldrar det kan bli fråga inte omfattaska grundutbildning isom om en
fred längreär än två månader. finns befattningarDet många i detsom
civila försvaret i kombination erfarenheter frånmed arbetslivet krä-som

endast kortare utbildning.ver en
föreslårUtredningen kvinnor frivilligt vill militärgenomgåatt som en

grundutbildning eller grundutbildning inom civila försvaretdet ären som
längre än två månader ska få förutsattdet uppfyller fordringarnagöra de-
och finnsdet platser i krigsorganisationen. Uttagning pliktatt med till
tjänstgöring inom det civila försvaret tillska kunna ske befattningar som
fordrar grundutbildning på högst två månader.en

Utredningen förutsätter uttagningsmyndigheten fyralåter de krite-att
rier ska uttagningen männen vilka kvinnoravgöra ävenstyrasom av som
ska få möjligheter frivilligt genomgå grundutbildning eller medatt som
plikt ska för tjänstgöring.tas ut

Kvinnor söker och blir till militär grundutbildning ellerantagnasom
lång grundutbildning inom civila försvaretdet ska kunna åläggas att
tjänstgöra i fredbåde och under beredskap i krigoch enligt de principer

förgäller blirmännen. De skyldiga ingå i krigsorganisationen ochattsom
ska kunna kallas in till repetitionsutbildning. Utredningen återkommer till

fråga kapiteldenna i
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kvinnorPrövning av
uttagning kvinnorEn till befattningar befäl eller meniga inom detav som

militära försvaret till befattningareller inom civiladet försvaret som-
kräver längre utbildning förutsätterän två månader kvinnordessaatt-

männen.enligtmönstrar rutiner kvinnor efterDe mönst-samma som som
ring inte till utbildning ska enligt utredningens mening kunnatas ut en

i utbildningsreserven.placeras
Utredningen det därutöver för kvinnorde ska göraattanser som en-

utbildningkortare krigsplaceraseller utbildning fredi finns skälutan att-
kvinnor i lämplig åldersklass obligatoriskt uppgifterlämnar gör atten som

bemanningsansvarigade myndigheterna får förunderlag kunnaett att ta ut
fler kvinnor. Utredningen kapitelåterkommer i 7 till fråga.även denna

Figur 5.3 illustrerar principerna för uttagning kvinnor till frivilligav
tjänstgöring eller plikttjänstgöring inom det civila militära försva-och det
ret.

Fler kvinnor nyckelbefattningarpå

Utredningen vill i det här framhållasammanhanget myndigheter ochatt
företag i civila försvaretdet anledninghar led i beredskapen ökaatt ettsom

kvinnorantalet nyckelbefattningar ipå verksamheter viktiga förärsom
samhällets åtgärder under beredskap och i krig. Det förutsättningarskapar
för kontinuitet i bemanningen skedena fred-kris-krigunder och ökar all-

personaltillgänglighetenmänt i verksamheterna. enligtDet hörsett utred-
ÖCBsningens mening till funktionsansvarigaoch de myndigheternas

uppgifter förverka kvinnor upprätthåller fler befattningaratt hosatt
myndigheter företagoch viktiga för verksamhetenär under beredskapsom

i krig.och

Gemensam till det civila5.2.5 och det militära för-uttagning
svaret

Totalförsvaret behöver föreslagnamed den modellen organisation fören
fördelning och redovisning pliktpersonalen förär detav som gemensam
civila och det militära försvaret. Med organisationsådan får de plane-en
rande överblick personaltillgångarna.över blirDet lättare änorganen en

prioritera mellan de olika personalbehoven inom totalförsvaret.attnu
Systemet gör det också möjligt efter grundutbildningen medatt upp--
gifter från folkbokföringen, körkortsregistret och eventuellt andra källor -
kontinuerligt följa de olika individerna vidoch behov placera demom som
kommer göra i andra befattningarverksamheter elleratt än denyttamer
ursprungligen tagitshar till.ut

Uttagningen ska ingenske så behöver fleragenomgå slag grundut-att av
bildning. Det i de flesta fallenär svårt bedöma hur de yrke ochatt uttagnas
bosättning kommer förändras fram ilängre livet fordrasoch det detatt av
skälet viss flexibilitet. omplaceringEn och kanske kompletterandeen en-
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för frivillig ellerkrigsplacering kvinnorutbildning och tjänstgöring3Figur Uttagning, av
plikttjänstgöring principskissen-
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utbildning liksom hittills förmåste kunna vissaske slag personal. Detav-
kan gälla dem har blivit inomanställda räddningstjänstent.ex.som senare
eller hälso- sjukvården.och ändra på uttagningen till olika uppgifter iAtt
krig frivilligaanställda, pliktuttagnaeller kommer emellertid attsom- -

förbehövas även personal inom civilaandra delar det och militäraav
försvaret. ändringEn sådan uttagningen förfarandet medmotsvararav

iuppskov det nuvarande uttagningssystemet.
föreslårUtredningen alla arbetsuppgifter i samband uttagningenmedatt

principernaoch för redovisningen olika nivåerpå lokala, regio-lägre-
nala, högre regionala och centrala så långt möjligt integreradeska ivara-

Detta påverkar uppgifter organisationoch hos flerasystemet. ansvar,
myndigheter. nivåPå central gäller framför Värnpliktsverketdet allt och
Vapenfristyrelsen. Både ekonomiska praktiskaoch skäl förtalar att ansvar

uppgifteroch nivåpå central ska sammanföras i myndighet.en
Utredningen framhållavill det hur organisationen kommeratt oavsett-

Överbefälhavaren Överstyrelsenutformas naturligtär förochatt att-
civil beredskap för dialog kan förutgöra underlag samordningen ien som
personalfrågor olika nivåerpå regionala,den lokala, lägre högre regio--
nala Enligtoch centrala. utredningens uppfattning kan lämpligtdet attvara
ÖCB för del uppgifter övergripande karaktär Arbetsmark-svarar en av som

tradition haftnadsstyrelsen har ansvarig för funktionen arbets-av som
kraft. Arbetsmarknadsstyrelsens roll skulle på det tillsättet renodlas att
omfatta det myndigheten för arbetsförmedlingenhar under bered-ansvar

i krig.skap och -
gÖCBs inriktningeninomroll civila försvaret blirdet bedömaatt av

utbildningsverksamheten och bl.a. olika funktionersavväga behov mot-
varandra. Det också nödvändigt avvägningarär mellan olikagöra slagatt

inom civila försvaret.åtgärder det avvägningarSådana får konsekven-av
för fördelningen ekonomiska medel mellan utbildning, teknik-t.ex.ser av

utveckling, materielanskaffning och byggnadsverksamhet.
Utredningen kapitelåterkommer i till frågor7 organisationen.om

utbildningen5.2.6 påKrav

Alla har uppgift i totalförsvaret intede pliktäven medtas utsom en som-
information,bör kunskaper de säkerhetspolitiskasom ger om mo--

tiven för verksamheten och uppgifterna organisationen ioch krig.om
Syftet ska skapa förståelse för totalförsvaret för uppgiftoch denattvara

och har. Det angeläget i gymnasieskolan fårär elevernaattsom var en
ökade kunskaper totalförsvaret. möjligtDet bör vid denattom vara

läroplanenöversyn pågår ökat detta.åtutrymmeav som ge
Utredningen mycket positivt försökpå det Värnpliktsverketser som

tagit initiativ itill Sollentuna kommun Avsiktenunder år 1993. är att
värnpliktskontoret ska gymnasieklassmönstra åt gången. Under tiddenen

prövningen pojkarna flickornapågår kommer i klassen attsom av en
förhållandevis grundlig information totalförsvaret.om
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Grundutbildning

får uppgifterGrundutbildningen personal under beredskapandraav som
i krig i fred genomföras ledningoch de har ska planeras och med deän av

riktasför olika befattningar. Utbildningen börkrav gäller slag motsom av
uppgifter inom företag behöverkonkreta de myndigheter eller perso-som

Utbildningstiden utredningen framhållit, intenal. ska, längre änsom vara
uppgifterna i krigsorganisationen fordrar. utbild-vad de olika Längden på

ningen kommer variera hänsyn till kunskaper ochmed behovetatt av
färdigheter krigsplaceras.hos dem skasom

Syftet grundutbildningen utföra uppgiftermed alla ska kunna deär att
tagitsför befattningar i krigsorganisationen har till.gäller de de utsomsom

effektivtorganiseras genomföras deVerksamheten ska och på så sätt attett
utbildade få krigsplacering. principernanår målet och kan Med deen nya
för totalförsvarsplikten inte grundutbildas föralla längre skanär män-

försvaret tillmilitära blir angeläget så mångadet det att attmer somse-
blirmöjligt påbörjat grundutbildning slutför den ochdem ocksåav som

krigsplacerade.
inte slutföraUtredningen allt kommer kunnadeatt trots attanser som

ska befrias. fallengrundutbildningen i flestanormalt inte Det bör de gå att
hitta befattningar i krigsorganisationen civila eller militäraandra med
uppgifter innebär genomförda utbildningenresultatet den redanattsom av

fordratill sådan omplacering kan komma enklareEntas att envara.
efterkomplettering. Om sker i tidigt skede inryckningen,avbrottet börett
grundutbildning.möjligt flytta tilldet den Denuttagneattvara en annan

utbildningen inte krigsplacerasavbryter eller kan med densom som-
utbildning tills vidare ingå i utbildnings-han redan har genomgått bör-
reserven.

föreslår framför medicinska skälUtredningen endast de alltatt som av
inom totalför-inte längre har förutsättningar tjänstgöra någon delatt av

ska bli befriade uttagningsmyndigheten.svaret av

Repetitionsutbildning

plikt för uppgifter i fredAlla med andra de har skaäntas utsom genom
kompletteringar i utbildningen möjligheter vidmakt-övningar eller att

sitt förbereda sig for uppgifter i krigsorganisa-hålla eller andrakunnande
omfattningen grundutbild-tionen. Avvägningar behöver ske mellan av

kompletterandeför utbildningningen och tid blir ochden avsattsom
övningar efter grundutbildningen. militära försvaret inarbetatDet har ett

grundutbildning repetitionsutbildning.med och återkommande Desystem
funktionsansvariga myndigheterna inom civila försvaretdet bör närmare

efter föränd-utbildningen utformas verksamheten harhur skaöverväga att
för rekrytering pliktpersonal utredningendetrats system somgenom av

föreslår.
kapitel myndigheternaUtredningen i tillåterkommer 7 de åtgärder som
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repeti-i samband medvidta för minska antalet anståndkan behöva att
tionsutbildningen.

och arbetevärde för studierPlikttjänstgöringens

militära för-inom civila och detutbildningen både detUttagningen och
förberedelse for yrkesvalet. Mångafall godi mångakansvaret vara en

utbildning inompositivt på längreskäletkommer det ävenatt enseav
förutsättningutbildning i allmänhetplikttjänstgöringens Längre är enram.

försvaretbefälsbefattning inom militäraför detkunna upprätthållaatt en
forförsvaret. förberedelsernaledningstjänst i civila I dennadeteller en

inom civilautbildning i Många både dettjänstgöring ingår bl.a. ledarskap.
tekniskafår utbildning inom delmilitära försvaret också goddetoch enen

verksamheter.
för blivandeplikttjänstgöringen intressant lockande deochFör göraatt

motivation utbild-för vidmakthålla undervärnpliktiga högoch att en-
Överbefälhavaren tillsatt bl.a. skaarbetsgruppningstiden har somen-

efterföre, ochvärnpliktstjänstgöringens i vid bemärkelse underöka status
militärasådan karaktär degrundutbildningen. En del åtgärder är attav

förutsättergenomföra Andramyndigheterna omedelbart kan dem. att
fattar beslut.politiskt ansvariga ocksåolika myndigheter eller organ

utbildningstidens olika slagskillnader i längd mellanökadeMed de av
tjänstgöringsskyl-följer utredningens förslag mångautbildning avsom -

utbildningi fred huvuddiga inte genomgå någon överkommer tagetatt -
militära tjänstgö-civila och denblir angeläget dendet göraännu attmer

beskriverattraktiv. de åtgärder arbetsgruppen övervägerringen Av som
kapitel intresse framför allt för dei harutredningen 7 några uttagnasom

försvaret.civila militärautbildning inom det ellergenomgår längreensom
universitetfått studieplats vidharbl.a. denDet handlar ettatt enom som

tillhan kallas infåhögskola ska behålla den platsen äveneller omen
nödvändigt resultatetplikttjänstgöring. vidare dokumenteraDet är att av

får för studier eller arbetedet värdetjänstgöringen på sådant sätt att ettett
pliktutbildningenefteräven

civilainom och detmyndigheterna både detUtredningen attanser
inomskertill resultaten det arbetemilitära försvaret bör ta av somvara

ÖCBÖverbefálhavarens och funktionsan-ankommer påarbetsgrupp. Det
civilavidtas inommyndigheter för åtgärder detverka ävensvariga att att

försvaret.
Överbe-inomframkommer arbetetförslag till åtgärderDe genomsom

förmening bli föremålenligt utredningens över-fálhavarens börgrupp
regeringskansliet.inomväganden

Krigsplacering5.2.7

krigsorganisatio-till placering igrundutbildning i princip ledaskaAll en
till speciellutbildadeflesta falleninnebär i de denDet utatt tas ennen.
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befattning. emellertid möjligt för ansvarigaDet bör också denvara myn-
digheten utbildade iplacera den viss verksamhet. Den häratt typen av

fördelas inte befattningarpersonalen operativapå eller på bestämda enhe-
eller motsvarande. Uttagningen kan innebära utbildade ingåde skater att

i personalersättningsreserv militäraden del denutgört.ex. som en av
krigsorganisationen. utbildade i undantagsfallDe ska kunna placeras även
i utbildats.andra verksamheter där de har De utbildas förän brand-som

räddningstjänstoch inom marinen flygvapnet föroch exempelatt ta ett-
kan bli för inom befolkningsskyddverksamheten och rädd-en resurs-

ningstjänst iunder beredskap och krig. Samma Luft-sak gäller dem som
fartsverket utbildar för sin räddningstjänst vid flygplatserna.brand- och

all grundutbildning i princip tillKravet ska leda krigsplaceringatt en
innebär personalresursema kommer utnyttjas betydligt bättre änatt att

har skett beskrivningen kapitelunder de åren. Genom i 4senastesom se-
figur 4.1 visar utredningen utbildadehur del militärtdenstor av-

ingår i krigsorganisationen.personalen som
Pliktpersonal förska också kunna i stödproduktion, serviceanspråktas

administrationoch inom militära totalförsvaret. fården delen Flerav
emellertid inte till tjänstgöring fårsådan alla uppgift iäntas ut att en
krigsorganisationen. Utredningen framhållithar krigsorganisa-det äratt
tionens behov ska uttagningen. förutsättningEn ärstyra attsom annan
utbildningen fredi har befattningensamband med de kunskaper iett som
krig och beredskapen i fred fordrar. Utredningen kapitelåterkommer i 6
till frågor.dessa

Uttagningen, utbildningen krigsplaceringenoch hardemav som en
sådan personlig inte villövertygelse de använda integre-skaatt vapen vara

i för försörjningrad med övriga totalförsvarspliktiga.systemet

Regional försörjning5.2.8

Personalbehovet för krigsorganisationen inom civilabåde det och det
militära försvaret geografiska fördelningenbör den utbildningen.styra av
Utbildning i närheten har ekonomiskt förbostadsorten betydelse settav

möjligtverksamheten. Så många för krigspla-bör beredskapens skullsom
i de områden där de bor.ceras

Det kommer emellertid i fortsättningenäven underskottråda påatt ett
pliktpersonal i framför idel områden, allt Norrlandövre och påen
Gotland. Enligt utredningens mening väsentligt tjänst-är det deatt
göringsskyldiga från olika delar landet lika princip-behandlas och attav

för uttagning till olika befattningamade överallt desamma. Upp-ärerna
fyllnaden militära krigsorganisationen iden och beredskapen fredav
kommer liksom hittills fordra ipersonal överskottsområdenatt att tas ut
för utbildning krigsplacering ioch tillämp-underskottsområden. Med
ningen principdenna kan idet eventuellt också Norrland ochövre påav
Gotland sedan det civila försvaretäven tagit till sinapersonalut-
befattningar komma uppstå överskott vissapå slag personal.att av-
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i utbildningsreserven i befattningsgrupp uttagnings-Dessa placeras den som
myndigheten för. flyttashar lämpliga inte tillbedömt dem De närmaste

uppfyllnadeneller Om inte tillräcklig, skerhögre lägre där ärgrupp.
rekryteringen i frånstället andra delar landet.av

Strävandena regional utjämning naturligåstadkomma deläratt en en av
följer planering för i krigoch den verksamheten och de krav påsystemet av

uttagningen personal gäller.av som

lagstiftning5.2.9 Gemensam

Utredningens användning personalre-överväganden samlad deom en av
till förfogande civila militära försvaretstår för och detdetsurser som

fordrar tillmönstring. Uttagningen medska ske bl.a. hänsynen gemensam
behovet i olika vilka förverksamheter och bäst depersoner som passar
befattningar uttagningsmyndigheten pliktuttagna till.rekryterar Re-som
dovisningen pliktpersonalen integrerat förkräver också detett systemav

militära försvaret.civila och det naturligt talaDet gör det att om en
tjänstgöringsskyldighet för totalförsvarethelaärsom gemensam en-
totalförsvarsplikt.

framgått plikt-Som redogörelsen i kapitel 3 bestämmelsernaärav om
tjänstgöring tillpersonalens delen uppdelade i regler gällerstörsta som

försvaret. försvaretantingen civila eller militära civiladet det Inom det är
föreskrifterna fleravidare uppdelade mellan olika verksamhetsområden.

principer för användningen pliktpersonalen inom totalförsva-Med de av
utredningen naturligt lagteknisktska gälla det samlaärret attsom anser

Utredningenalla de grundläggande bestämmelserna. det ärattanser en
fördel för användningen inom tjänstgöringspliktensgrundernaävenom

frivilliga i lagstiftninganställda och regleras gäller helaram av en som
totalförsvaret. för plikttjänstgöringEtt med enda lag alla slagsystem en av

underlätta samordning personalförsörjningenkommer den mellanatt av
olika inom civila och militära försvaretverksamheter det det är ettsom av
syftena utredningens förslag. möjligheter till flexibilitetmed Lagen ska ge

frihet i välja för försörjningen föroch sättet med personalvägaratt
kapiteltotalförsvarets behov. Utredningen i 8 till frågor.återkommer dessa
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framtida personal6 behovetDet av

civila försvaret6.1 Det

Inledning6.1.1

i beskrivit förUtredningen i kapitel och i Bilaga C drag målenhar 4 stora
försvaret. Utredningeninom olika funktioner i civila harverksamheten det

funktionsansvariga myndighe-redovisati sammanhanget hur dedet även
och i krig tillgodose detandra under beredskapoch attterna organ avser

föreligga. framgåttpersonal kommer Som har redo-behov att avsomav
i skavisningen tidigare betänkandet statsmakterna kommunernaattanser

materielhanteringen personalförsörjningen inomför ochöverta ansvaret
funktionen befolkningsskydd räddningstjänst.och

företag myndigheter kommer under beredskapanställda hos ochMånga
inom militärasina vanliga för tjänstgöra deti krig lämna arbetenoch att att

inomframgår återstående anställdaförsvaret. redogörelsen deDet attav
tillräckliga föremellertid iflera funktioner kommer att stort settvara

flytta från till växandeGenom anställda krympandeverksamheten. att
arbetstidennyanställa personal ochdelområden, attatt genomgenom

flera myndigheterna företagen med under bered-ochutökas räknar attav
uppgifter.krig sina antal nyckelpersoner hosi kunna lösa Ettskap och

från militär tjänstgöring i krig.företagmyndigheter och har uppskovdessa
funktionerna delfunktio-beskrivningen flesta ellergäller deDen här av

civila försvaretinom detnerna

ledning samordning;Civil ochu
Domstolsväsende m.m;
Kriminalvård;n
Utrikeshandel;u

försvar;PsykologisktEl
SocialförsäkringCl m.m;
Betalningsväsende;El

försäkringEnskildD m.m;
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Skatte- och uppbördsväsende;u
Livsmedelsförsörjning;n
Arbetskraft;u
Landskaps- fastighetsinformation;ochu
Energiförsörjning elenergi;utom och11
Försörjning industrivaror.medn

Många myndigheterna företagen inomoch funktioner fördessaav svarar
åtgärder särskilt viktiga för fungera.är andra verksamheter skaattsom
Åtgärderna inom förmånga verksamheter har också direkt betydelse atten
människor ska kunna överleva.

andra funktionerInom kommer i krigbehovet personal öka i sådanattav
utsträckning det inte tillräckligtkommer anställda imed deatt att vara
fred, nyanställningar, omfördelning funktioneroch uppskov. Det är som
tillgodoser framför fleraallt grundläggande behov under beredskap och i
krig. Till den här utredningenräknar de funktionernahär ellergruppen-
delfunktionema

Ordning och säkerhet;u
Befolkningsskydd och räddningstjänst;El
Hälso- sjukvård;ochn
Socialtjänst;n
Telekommunikationer;u
Transporter;n
Flyktingverksamhet;U
Elenergi; ochm.
Kyrklig beredskap.El

Utredningens sekretariat förhar funktioneroch dessavar en av senare
gjort bedömningar personalbehovet och hur myndigheter och andraav

ska få den personal de behöver för tillkommande uppgifternadeorgan som
under beredskap ioch krig. Bedömningarna och beräkningarna har skett

ledningmed uppgifter och synpunkter funktions- eller beman-av som
ningsansvariga myndigheter har lämnat vid överläggningar sekreta-med
riatet. sammanfattning i sifferformEn frånresultaten detta arbeteav
redovisas i avsnitt 6.1.4. En beskrivning funktion för funktion denav syn
på personalbehovet ligger till för siffrorna Bilagagrund finns i D.som

Bilagan innehåller förockså redogörelse bedömningarresultatet deen av
skett förbehovet personal bevakning civila militärade ochsom om av av

anläggningar viktiga för totalförsvaret. Detär övergripandeärsom en
uppgift utredningen funnithar det lämpligt ibehandlaatt ettsom samman-
hang, för flera funktionerna i civila försvaret.det Sammagemensamt av
sak gäller behovet förpersonal byggnads- och reparationsberedskapenav
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somBRB, omkringhar 50000 i sin krigsorganisation. Depersoner
slutsatser sekretariatet drar gäller reparations-när det byggnads- ochsom
beredskapen kan i tillämpashuvudsak också motorreparationstjänstenpå
MRT 30med dess 000 anställda i krig.under beredskap ochca

idsperspektivet för rekryteringen6.1.2 T

Enligt utredningens mening bör det i flesta fallen fåde kunna 10- 15 årta
bygga eller bygga organisationen på det redovisas isättatt ut upp som

avsnitt 6.1.4. Uttagningen efterpersonal kommer periodenden någraav -
år in 2000-taletpå kunna inriktas omsättningpå den personalatt av som-
därefter fordras och de fortsattabehov de förändringarna inya som
planeringen kommer leda till. förSkälen dra på uppbyggnaden äratt att ut
i första hand ekonomiska. Genom utsträckning i tiden gär det emellertiden

få kontinuitetockså i utbildningsverksamheten och åstadkommaatt atten
spridning i bemanningen mellan åldersklasserna.en

Med osäkerhet iden det långa perspektiv bedömning 10- 15 årsom en
framåt förutsedet svårt detaljerna.utgör är delEn osäkerhetenatt av
sammanhänger med intestatsmakterna vilka förut-ännu har klarlagtatt
sättningar ska förgälla kommunerna fördenär övertar ansvaretsom
personalförsörjningen inom funktionen befolkningsskydd och räddnings-
tjänst.

jorganisationpliktpersonalbörja tillAtt delar den förekom-ta ut av som
i dag inom civila försvaretredan det ska möjligtbl.a. detgöra attmer

kraftigt föryngra personalen. Utbildningen kommer behöva över.att ses
effektiviteten iDet ökar verksamheten. Föryngringen minskar dessutom

omsättningen siktpersonal. Det kommer på kunna bidra till hållaatt attav
förkostnaderna personalförsörjningen.nere

Anställda frivilligaoch6.1.3

anställda själva förDe personalförsörjningenär grunden inom civiladet
försvaret. iUtredningen har kapitel redovisat uppgifter innebär4 attsom
statliga myndigheter, kommuner, landsting företag inomoch s.k.den
planlagda civila försvaret miljonerdelen det har 2 anställda denäraav som
räknar disponera imed kunna under beredskap och krig. Arbetsmark-att
nadsstyrelsen % fyllt85 det behovet personalplan-ärattuppger av genom
läggning. finns enligtDet också redovisning 1,3 miljoner anställdasamma
i inteverksamheter viktiga för iär så åtgärderna samhället undersom
beredskap i krig de förberedas. Samtligaoch behöver antällda kanatt

anställningsavtal tillämpningeller bestämmelserna igenom genom av
allmänna tjänstepliktslagen offentligoch lagen anställning i krig knytasom
till verksamheten.

För några verksamheterna inom civila försvaretdet deutgör ävenav
frivilliga Som framgått tidigarehar den redovisningen ien resurs. av
betänkandet har 50 000 ingått för tjänstgöraA- eller B-avtal attca personer
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i krigstatliga myndigheter under beredskap ochochhos kommuner som
finns inom funktionenfrivilligadessapersonal. Mångabehöver avmer

räddningstjänst.befolkningsskydd och

Pliktpersonal6.1.4

Antal uttagna
fred tillutredningen underpliktuttagnaMed tas utpersoner sommenar

avgränsningutredningenskrigsorganisation. medi Detbefattningar ären
i under beredskapi fred verksamhetfråga personal arbetar menensomom

får i fredflesta pliktuttagnaverksamhet. Detilloch i krig går över en annan
uppgifterutföraoch i krig kunna deför under beredskaputbildning atten

ikategori pliktpersonal behandlas detTillplanerade. denär somavsom
sjukvårdsper-inte ochutredningen således den hälso-avsnittet räknarhär

skyldig tjänstgöra underävenm.fl. polispersonal ärsonal och den attsom
planeradkrigsorganiserade verksamhet äri krig ioch denberedskap som

respektive polisen.sjukvårdeninom ochhälso- m.m.
civila försvaret inkl. de redaninompliktpersonal detBehovet av -

enligt bedömningaruppgår de ochutbildade krigsplaceradeochuttagna, -

civila försvaretantal funktioner i detpliktpersonal inom6.1 BedömtbehovTabell ettav

Uttagning DäravFunktion Behov av
pliktuttagna Utbildadeår, antaleller motsv per

fredipersoner

500500000 1 1Ordning säkerhet 15och
Befolkningsskydd

räddningstjänst 300 300200000 8 5och
sjukvård,Hälso- och

400 00023000 1 1socialtjänst°
Telekommunikationerd 2001 - -

100000 100Väghållning 1
5050200lJämvägstransporter

2003500 200Elenergi
100500 100Flyktingverksamhet 1
2505000 350Kyrklig verksamhet

8 500250000 00012Summa ca

utbildad ochingår den personal redanredovisadeantalet ärdet ävena l uttagen,som
krigsplacerad.

för saneringräddningstjänst flygplatser ochför vidpliktpersonal brand- ochlnkl.b
skadligaolja eller andra ämnen.av

inom itjänstgör verksamhetensjukvårdspersonalhälso-ochc Utom den m.m. som
och skyldigsjukvårdsutbildning eller motsvarande ärfred ocheller har hälso- attsom

i krig.ochtjänstgöra under beredskapäven
överväganden krigsorganisationen Seinom pågår. avsnitt D-5personalbehovetd om

i Bilaga D.
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beräkningar utredningens sekretariat gjorthar tillsammans demedsom
funktions- bemanningsansvarigaeller till i tal 250 000runtorganen perso-

framgår tabell finnsSom 6.1 avgjortden delen detstörstaner. av av
inom funktionenberäknade personalbehovet befolkningsskydd och rädd-

ningstjänst. Förhållandevis pliktpersonalbehov sådan detstora av som
gäller har emellertid sjukvården, socialtjänstenockså hälso- och och poli-
sen.

Med tidsperspektiv utredningen från redovisats idet utgår ochsom som
avsnitt 6.1.2 skulle uttagningen till omkringuppgå 12000 personer

år under återstoden l990-talet.sammantaget per av
i fred och utbildadeMånga de kommer under beredskaputtagna attav

krig instrueraoch i leda och till befattningandra ochtas utsom en
krigsplaceras utbildning förstgenomgå eller rekryteras underutan att som

i krig.beredskap eller
gjorda bedömningarnaMed de beräkningarna blir fördel-och grundsom

ningen mellan olika redovisade årligahuvudmän den uttagningen iav
avrundade tal denna

Huvudman pliktuttagnaAntal

Kommunerna 8000
Landstingen 1000
Staten, företagenoch organisationerna 3 000

Summa 00012

Utbildningens längd

Omfattningen grundutbildningden de i fredska genomgåuttagnaav som
varierar olika uppgifter.mellan slag Med de principer för uttagningenav

utredningen föreslår omfattningenkommer både inriktningenochsom av
förändras.verksamheten De bedömningar utbildningens längdatt av som

inom förhar skett övervägandena prelimi-personalbehovet ärramen om
planering utbildningenDen fordras för utredningensnära. attav som

förslag till principer tillämpas fordrarska kunna preciserade bedöm-mer
ningar.

Uppgifterna i sammanställningen sida illustrerar framförpå nästa allt en
skillnader i utbildningensdel de längd föreliggakommer mellanattav som

olika slag verksamhet. Grundutbildningstiden kommer enligt dessaav
bedömningar i allmänhet bli falletkortare vid utbildningän äratt som nu

vapenfria tjänstepliktiga inom funktionerde utbildningdär sådanav en
förekommer.

Med antaganden utbildningens redovisatsde längd skulle deom som
12 000 årligen pliktuttagna komma beståatt av

3000 vid mönstringenDrygt och genomgår tvåäntas utu som mer
grundutbildningmånaders i fred;

000Något 3 högst månaders grundut-än genomgår tvåuttagnaD mer som
fredbildning i har varit i utbildningsreservem;en del placerade
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inte grundutbild-Mellan 3000 och 4000 genomgår någonuttagnan som
i utbildningsreserven;ning i fred varit placerade ochen del har

somibland 30-1000 och 2000 rekryteras demMellan uttagnau som
försvaret.militäraårsåldern lämnar det

vidare fordras visssamtliga krigsplacerade kommer det repeti-För att en
tionsutbildning. liksom hittillsutbildning kommer på mångaDenna om-

form övningar eller veckorkunna ske i under några dagar medråden att av
fyra mellanrum.regel årssom

Grund-Funktion Verksamhet Kommentar
utbildningstid

UppgiftenOrdning och Beredskaps- 2 dagar avser
isäkerhet polisen personal 30-som

försårsåldem över
från militärade
fältförbanden

Särskilda 3 veckor -upp-
gifter

Befolknings- Kommunala 6 månader Brandmän och4-skydd och räddnings- personal med
särskilda uppgifterräddningstjänst kårer m.m.

AC-skyddt.ex.
ammunitionsrâining,

infor-samband och
mation

Hemskydd 3 veckor Hemskyddsgmpp-
chefer

8och 5 månaderBrand- - -räddningstjänst
vid flygplatser

Hälso- ochsjuk- Sjukvårdsenhet -2 månader1 -vård, social- 86, ambulans-
sjukvården, tek-tjänst m.m.
niska driften, m.m.

2Barn- och äldre- månader --
omsorgen

Reparationer 8 månaderJärnvägs- -
transporter

Väghållning Drift 6 månaderoch under- -håll

Elenergi Drift l-7 månaderoch -reparationer

Flykting- Mottagande 6 månaderav -verksamhet flyktingar

Kyrklig verk- Själavårdande 2 6 månader- -sociala in-samhet och
satser
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6.2 militära försvaretDet

Pliktpersonal6.2.1

Statsmakternas försvaretbeslut det militära under tillår har lettom senare
förändringar i Försvarsmaktens struktur och storlek. Krigsorganisa-stora

tionen enligtkommer den gällande omfatta bl.a. 16 brigaderattnu ramen
inom armén och 16 divisioner inom flygvapnet. Följden blir utbild-att

i fortsättningenningen inte behöver omfatta lika värnpliktigamånga som
tidigare.

Fördelningama- brigadermed och understödsförband iutgör stommen
krigsorganisation.arméns flestaDe värnpliktiga i arméförbanden har

hittills upprätthållit sina befattningar tills de har blivit omkring 30 år och
därefter förts tillöver s.k. territorialförsvaret.det Den reducering av
fáltförbanden statsmakterna har beslutat leder till territorial-attsom om
försvaret siktpå kommer minska ytterligare i omfattning.att

framgårSom följande sammanställning beräknas arméns behovav av
pliktpersonal för krigsorganisationen komma minska med 160000att man

Överbefálhavarensmellan åren 1991 och 1997. beräkningar territorial-av
försvarets storlek grundade på värnpliktigaär de kan användas tillatt upp
47 ålder.års

organisationTyp 1991 1997av

Fältförband 280000 200000
Ledning och underhåll 00055 40000
Territorialförsvaret 230000 165000

Summa 565000 405000

Även inom marinen kommer behovet pliktpersonal minska. Detattav
följer bl.a. antal spärrbataljoner organisationen.utgår Flygvap-att ettav ur

framförpliktpersonalbehov minskar allt antalet basba-nets attav genom
taljoner till det planerade tlygdivisioner.antaletanpassas

Överbefálhavaren har i införunderlaget 1992 Försvarsbeslutårs redo-
följandevisat behov pliktuttagna.av

Utbildningsár Armén Marinen Flyg- Samtliga
vapnet

199394 27000 5100 5100 37200
199495 27000 0005 4900 36900
199596 27000 4850 4900 36750
199697 27000 4675 4900 36575
199798-
200102 27000 4600 4 000 35600

värnpliktigaBehovet beräknatär så antalet ska täcka deävenattav
avgångar kan komma inträffa under grundutbildningen. Enligtattsom
utredningens bedömning kan antalet därmed komma minska 3med 000att
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pliktuttagna faktorerå 4000 Till uttagningensår. de påverkarper som
för stabilisera Sverigesstorlek hör bl.a. också statsmakternas åtgärder att

ekonomi. Enligt utredningens bedömning förtalar mycket omkringatt
slutföra grundutbildning30 000 år kommer inom detattpersoner per

militära försvaret under 1990-talet.
framhållaUtredningen vill pliktpersonalbehovet bl.a. beror på iatt av

vilken Förbanden i krigsorganisationentakt ska Försvarsutskot-omsättas.
framhöll i samband 1992 försvarsbeslut förbandsomsätt-med årstet att

ningstiderna inte får instrument foranvändas hållaett attsom uppe
uttagningen värnpliktiga. till onödigastorleken på Detta skulle ledaav

materielförslitning. fortsattekostnader och snabbare Försvarsutskotteten

omsättningstid fyraminst tolv varvid i personalreserv,En på år, bör
riktmärke för brigadförbanden. Fördelnings- stödförban-ochvara

den sjutton fyra ibör omsättas på år, personalreserv. Utskot-varav
tagit chefen för inriktning grundutbild-har del arménstet av av

ningen för regeringen i propositionen föreslagna krigsorgani-den av
sationen. inriktning från propositionens förslagDenna utgår om
förändringar i grundorganisationen. finnerUtskottet detatt antagna
årliga utbildningsomfånget i linjeär med vad utskottet böranser

Ävenriktmärken för förbandsomsättningen. förkortadevara om
förbandsomsättningstider för inte inplaneradenärvarande är anser

riksdagen anledning motionutskottet med Fö46 yrkande 1att av
fp påminna regeringen sin inställning till förbandsomsätt-bör om
ningstider sin mening regeringen till känna vadattgenom som ge

anfört.utskottet har

Anställda6.2.2

försvaret uppgifter ungefärDet militära har enligt redovisade 19 000senast
yrkesoñicerare civilanställda. finnsanställda och 23 000 ocksådrygt Det ca

reservofficerare.15000
yrkesollicerare femBehovet beräknas minska under de årennärmasteav

Minskningen för civilanställdamed sammanlagt något 500. deän lmer
till Vidarekommer uppgå 4500 kommer behovetdrygtatt personer. av

reservollicerare ned 200.med latt ca

Frivilliga6.2.3

Hemvärnet

omfattar för organi-omkring 100000 IHemvärnet närvarande personer.
frivilligorgani-sationen ingår omkring 20 000 de samverkandepersoner ur

sationerna bilkårister,lottor, rödakorspersonal, mc-ordonnanser och-
Regeringen i propositionen inför försvarsbeslutetsambandspersonal. har

utveckling organisationsstyrkauttalat hemvärnet böratt motges en en om
befálskapaciteten125 000 ålderssammansättningen och böroch attca man

förbättras.
Chefen för framhåller i programutvecklingsplanen förarmén verksam-
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heten ytterligare personal iatt värnpliktsåldern bör bli tillgänglig för
frivillig rekrytering till hemvärnet. Pliktuttagna grundutbildas försom
territorialförsvaret eller ska överföras dit bör väljasom att- -
krigsplaceras i hemvärnet.

Organisationens storlek
Rikshemvärnschefen har i förplan hemvärnets utveckling 1992-05-13,en
reviderad 1992-05-27 redovisat vilka åtgärder fordras för organi-attsom
sationen ska kunna utökas. Utgångspunkten är rekryteringen liksomatt
hittills ska ske frivilligpå grund.

Inriktningen utvecklingsarbetet ska enligt Rikshemvärnschefenav vara
denna

Personal i utgående krigsförband skaEJ erbjudas anslutning till hemvärnet
före placering i personalreserv eller överföring till den övriga delen av
totalförsvaret;

anslutaÖnskemål få sig till hemvärnetatt ska tillmötesgåsom även om
tillfällig vakans skulle iuppstå krigsförband;en ett annat

Extra hemvärnsmän ska erbjudas möjlighetE1 bli ordinarie hemvärns-att
enmän del nyckelpersoner måste emellertid kvarstå vid sina ordinarie

förband;

50% de s.k. nollorna aktiverasD och de övriga gallrasav med nollorut
de under treårsperiod inte haravses deltagit i utbildningsom en eller

övning.

Chefen för armén emellertid det saknas ekonomiska förutsätt-attanser
ningar för redan försvarsbeslutsperiodenunderatt 1992-97 nivånuppnå
125000 i hemvärnsorganisationen. Rikshemvärnschefenspersoner revide-

dettarade plan går på i ställetut ska tidigastatt ske år 2002. Rekryte-
ringsmålet för år 1997 bör 110000 Samtidigt ska hemvärnetvara personer.

eftersträva få till stånd föryngring inomatt organisationen.en
sittI ursprungliga förslag räknade Rikshemvärnschefen med hemvär-att
under och förstanet de femvart budgetårenett skulle behöva rekryteraav

i genomsnitt 16000- 18 500 hemvärnsmän och frivilliga.andra flyttaAtt
tidpunkten för slutförandet till 2002år innebär hemvärnet under denatt
första femårsperioden reducerar den årliga tillförseln till mellan 3 000 och
3 500 För perioden 1997- 2002 har Rikshemvärnschefenpersoner. beräk-

rekrytering ipånat genomsnitt 3 500en år, alltsåpersoner per som
kompenserar för minskningen i tillförseln i förhållande till den ursprung-
liga nivån under förstade fem åren. Till detta antal ska läggas de
10000- 12000 hemvärnet behöver varje år för kunna vidmakt-som att
hålla organisationen.

Med den utökning bevakningsverksamheten fordras enligtav över-som
vägandena i Bilaga D avsnitt D.l0 skulle hemvärnet utöver den av-
Rikshemvärnschefen beräknade rekryteringen behöva ytterligare mel--
lan 0005 och 7 500 hemvämsmän i genomsnitt år under perioden framper
till år 2002. En sådan utökning innebär sannolikt hemvärnet måsteatt

5 12-1393
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militär utbild-genomgåttfrivilliga inte harantalrekrytera även ett som
grundutbildningbehöverRikshemvämschefen dessabedömerning. att en

flera år.underlämpligen ägeromkring tio veckor,på rumsom
uppfattning anslu-Rikshemvärnschefens denUtredningen delar att som

möjligheterfinnas godafrivilligt. börDetska detsig till hemvärnet görater
organisa-tillkan rekryteraslämpligahittaför hemvärnet att personer som

blivit krigspla-intevärnpliktigakorttidsutbildadeblandtionen både som
utbildningsreserven. Det äringå ikommeroch bland demcerade attsom

omfattningenförutsättningarna bestämmerekonomiskade avsnarast som
i krig.beredskap ochorganisationen under

försvaretmilitäratill detrekryteringen kvinnorförprinciperEnligt de av
inte genomgåttkvinnorföreslagit kapitel böri 5 ävenutredningen somsom

vapentjänst i hemvärnet.möjlighetergrundutbildning göramilitär att

Befälsrekrytering
förbättrad kvalitetpåställer kravKrigsförbandschefernas ökade ansvar

programutveck-vidareframgår detibefál-spersonalen hemvärnet,hos av
Utgångspunkten börutarbetat.Chefen för armén harlingsplanen varasom

reservbefälFlerdisponibla för hemvärnet.befäl blirutbildaderedanatt
sig till hem-frivilligt anslutafå möjligheterbefälvärnpliktiga böroch att

värnet.
be-vakantabesättaRikshemvämschefen behöver hemvärnetEnligt

förordnadeärantalfålstjänster också byta ettut sompersoner som numen
föreliggafrivilligt Det måsteefter åtagande.skebefäl. kan baraDetta en

blidenhemvärnsförbanden och hosinombåde som avsesacceptans
befäl.placerad som

befälsut-reservoflicerare ochsamtligaRikshemvämschefen föreslår att
möjligheternainformationfå allmänvärnpliktiga ska attbildade omen

myndigheterna börpersonalansvarigatill Defrivilligt hemvärnet.gå över
med dekrigsorganisationsarbetetkommandei samband med det --

Detplacering i hemvärnet.fråganblir övertaligabefäl ta om enuppsom
inte räcka med denRikshemvämschefen sannoliktenligt attkommer
värnpliktigabefálsutbildadereservofficerare och eventu-övergång somav

hemvärnsbefálutbildningrekrytering ochvissföljden. Enblirellt av
Rikshemvärns-meniga i hemvärnet.bland deskebehöva ävenkommer att

myndighe-berördatillsammans med deChefen för arménchefen attanser
befäl till hemvärnet.rekryteringenriktlinjer förutarbetaskaterna av

Övrig jfrivilligverksamhet
Även finns det mångaförsvarsverksamhetenfrivilligaövrigainom den

militärainom dettjänstgörakrigoch i kommerberedskapunder attsom
försvaret.

harfrivilligkungörelsenomfattasorganisationerDe 22 samman-avsom
medlemmarnaOmkring 10000medlemmar.omkring 550000lagt av -

tjänstgöringmilitärbundit sig förbilkårister harframför ochallt lottor -
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genomi krig s.k. A-avtal. formDenna innebäravtal enligt frivilligkun-av
görelsen de placeras för ständig tjänstgöring iatt totalförsvaret. De militära
myndigheterna i allmänhet dem till särskilda befattningartar i krigsor-ut
ganisationen och de kan enligt kungörelsen kallas för frivilligt ideltaatt
övningar i fred.äger Genom avtalet frivilligahar de vidare bunditsom rum
sig för genomgå repetitionsutbildning.att

militäraDe myndigheterna eller de frivilligas organisationer har vidare
slutit B-avtal med omkring 20000 medlemmar har förklarat sig villigasom

tjänstgöra inom försvarsmakten.att De flestaallra lottorär och Röda-
korspersonal enligt redovisningen i början avsnittet samverkar medsom av
hemvärnet. Personalen med B-avtal enligtstår kungörelsen till förfogande

Ävenför tillfällig tjänstgöring. dessa frivilliga kan enligt kungörelsen
åläggas delta i övningar i fredatt äger och enligtär avtaletsom rum
skyldiga genomgå repetitionsutbildning.att

De militära myndigheterna redovisar sammanlagt behov ytterlig-ett av
12000 avtalsbundna frivilliga. Om den s.k. optiska luftbevakningenare

avvecklas eller reduceras kommer behovet minska. Utökningenatt av
hemvämets organisation kan å andra sidan leda till ytterligareatt ett
förhållandevis frivilligaantal behöver knytas tillstort verksamheten från

frivilligorganisationerde samverkar med hemvärnet.som

6.2.4 Personal för stödproduktion och service

Statsmakterna

Pliktutredningen ska enligt direktiven bl.a. undersöka hur värnpliktiga i
större utsträckning ska kunna utföra arbetsuppgifter i stödproduktion och
service, främst inom förråds- förplägnadsområdetoch inom densamt
militära administrationen. En utgångspunkt ska utbildningenattvara
leder till krigsbefattning inom respektive område.en

Riksdagen tidigarehar principen värnpliktiga ska utbildasaccepterat att
för krigsorganisationen och samtidigt kunna utnyttjas i fredstidaden
stödproduktionen. Detta utgångspunkten riksdagennär vid sin be-var
handling propositionen arméns utveckling och totalförsvarets pla-av om
neringssystem prop. l989909, FÖU framhöllrskr. 87 inteden hadeatt
något invända försökdeatt med utbildningmot verkstads- och för-av
rådsvärnpliktiga Chefen för armén planerade. Bakgrundensom att ettvar
antal miloförråds- och verkstadskompanier hade brist på intepersonal och
bedömdes krigsdugliga. Den grundutbildning praktiktjänstgöringmed i
förråd och verkstäder kom i eftergång beslutet gjorthar möjligtdetsom att

till förhållandena.rätta
Överbefälhavaren föreslog i sitt kompletterande underlag inför 1992 års

försvarsbeslut mobiliserings- förplägnadsförbandochatt skulle organiseras
inom armén. Chefen för armén hade tidigare förutsättningarna förutrett
detta. Enligt både regeringen riksdagenoch förutsättningen för attvar
vämpliktsutbildningen fåskulle genomföras inom fredstidaden stödpro-
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krigsorgani-krigsplacering ochledde tillutbildningenduktionen attatt en
effektivare.blevsationen på detta sätt

skulleförrådsvärnpliktigautökning antaletinnebarFörslaget somaven
förplägnadsvärnpliktiga. Debehovinte anmälttidigareutbildas och ett av

fältkök ochitjänstgöra bådeförgrundutbildas kunnaskulle attsenare
storkök.

till niogrundutbildningstidenFörlängningfordradeUtbildningen aven
förslagregeringenspåRiksdagen beslutadevärnpliktiga.för demånader

utbildningstiden.utsträckningsådan avenom
199192 12FöUi sitt betänkandeframhöllFörsvarsutskottet

stödproduk-effektiviseraviktigtmening detEnligt ärutskottets att
besparingsmöjligheterverksamhet böri tastionen. Liksom all annan

Inomorganisation arbetssätt.i ochförändringartill vara genom
storkök ochsambrukökattordeförplägnadsområdet ettt.ex. av

bespa-sådaninnehållamyndighetsgränsermatinrättningar över en
från aktuelladock utgåFörändringsarbetet måsteringspotential.

parti-uppfattning imotionärernasUtskottet delarförutsättningar.
stödproduk-besparingar ieftersökandetmotionen Fö28 s attom

värnpliktiga.överutbilda Denmotiv förfårtionen inte utgöra att
frånskall utgåutbildning denför ärgrundengodtagbaraenda atten

Försvarsmaktens be-från krav påkrigsorganisationen elleribehov
propositionenTotalförsvarspropositionen ochfred.iredskap om

motiv.inga andravärnpliktsutbildning helleranger
civila tjänster,först uppgivna antaletdetUtskottet attnoterar

förpläg-mobiliserings- ochmedkomma ersättasbedömts attsom
bak-denUtskottet kani halverats.nadsvärnpliktiga, motsettstort

angivits,villkordeendast på accepteragrunden, som nyssmen
och deförplägnadstjänst. Volymenmobiliserings- ochvärnpliktiga i
i krigs-utnyttjandevärnpliktigasförförutsättningarna dessanärmare

förstdock beslutasutbildningens innehåll börorganisationen samt
förutsättersina forslag. UtskottetsedanPliktutredningen lämnat att

förslag itill riksdagen medtidsspillan återkommerregeringen utan
frågan.

förslagetbedömningPliktutredningens av
promemoriaförslaget ipåredovisade sina synpunkterPliktutredningen en

chefen förtill Försvars-överlämnade1992utredningen i oktobersom
departementet.

uttagningenplaneradepromemorian deniUtredningen ansåg att av
linje dei medförplägnadstjänstmobiliserings- ochvärnpliktiga i var
försörjningenförbedömning gällabörenligt utredningensprinciper som

förekomma.emellertid intefåröverutbildningpliktpersonal. Någonmed
lämpligtpå sättkrigsplacering. Förbanden ska omsättas ettAlla ska ha en
rimlig medomfattning ärhapersonalersättningsreservenoch somen

uppgifterna.tillhänsyn
omsättning deinnebärChefen för arménfrånFörslaget av nyaen

enligt pla-mobiliseringsvärnpliktiga kommerefter Deförbanden tolv år.
underhållsorganisa-i militärauppgifter dendärefter andraneringen att
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tionen under beredskap i krig.och förplägnadsvämpliktigaFör de återstår
emellertid ingenting placeringän i personalersättningsreserven.annat

Utredningen har i sin bedömning framhållit uppfyllnadenatt av
mobiliserings- förplägnadsorganisationenoch bör ske de mili-attgenom

myndigheternatära utnyttjar de finnsredan och först därefterresurser som
i anspråk värnpliktiga direktrekryterastar till förbanden.som

menarUtredningen det kan ske de militäraatt myndigheternaattgenom
under uppbyggnadstiden utnyttjar

Samtliga civilanställda blir kvar i gmndorganisationenD och gårsom som
krigsplacera;att

Fler värnpliktiga med lämplig bakgrund föras frånkan fältför-D översom
banden eller från merbehovsutbildningen inom marinen;
Personal från frivilligorganisationerna;n
Direktrekrytering värnpliktiga skau genomgå grundutbildning förav som
uppgifter i mobiliserings- förplägnadstjänsten.och

olikaDe åtgärder utredningen har föreslagit kommer kunna ledasom att
till betydande uppbyggnad organisationen inom de planerade tolven av
åren och leda till behovet direktrekryterade värnpliktigaatt tillav
mobiliserings- förplägnadsförbandenoch minskar. fullständigEn uppfyll-
nad uttagning värnpliktiga föravsedda organisationen skulle dågenom av
kunna få 15 år. En sådan utökningta t.ex. uppbyggnadstiden skulleav ge
bättre harmoni i utvecklingen organisationen på antal års sikt detänettav
förslag Chefen för fram,armén lagt har utredningen framhållit.som

Regeringen har i skrivelse i december 1992 uppdragit Chefenåt fören
armén med beaktande Pliktutredningensatt synpunkterav genom-- -
föra utbildningen värnpliktiga i mobiliserings- förplägnadstjänstoch förav
krigsorganisationens behov. -

Allmänna förprinciper till stödproduktionuttagning
En grundläggande och helt förutsättningavgörande för pliktpersonalatt

fåska till stödproduktiontas ut är de får uppgift i krigsorga-att uttagna en
nisationen föreller beredskapen i fred. Både regeringen riksdagenoch har
i samband förslagetmed till uttagning värnpliktiga till mobiliserings-av

förplägnadstjänstoch kraftmed betonat detta. Uttagningen och utbild-
ningen fyllaska behov gör verksamhetenett under beredskap och iattsom
krig blir effektivare.

Utredningen vill framhålla de militära myndigheterna iatt stället för-
organisera begärastödproduktionatt kan myndigheter elleratt motsva--

inomrande det civila försvaret under beredskap och i krig utföraska
uppgifterna åt det militära försvaret. Det ikan fallmånga bådevara en
billigare och bättre lösning. De civilanställda är Enligten annan resurs.
utredningens mening är det viktigt alla civilanställda i fredatt genomgår en
sådan allmänmilitär utbildning de i krigsorganisationen utförakanatt de
uppgifter de har i fredstidaden produktionen.som



1992139SOUpersonalBehov134 av

vidarestödproduktion måsteförpliktpersonalUtbildningen varaav
Även utbildningens längdska ha.uppgifter deför derelevant uttagnasom

uppgifter.till derasanpassadska vara
förutbildadpersonalomsättningenviktigtlika krav ärEtt attannat av

motiverat medfår ärstörre änkrig intestödproduktion i fred och somvara
visserligenuppgifterna. Det kanförmåga lösatill dehänsyn attuttagnas
uppgifter-grundfysiskt eller påpersonalfinnas skäl byta t.ex. avutatt som

organisationenförfyller Dekraven.inte längrekaraktärändradenas
omsättning hur detplanerainför sådanmyndigheterna måsteansvariga en

tillgrundutbildningen ska kunnafått tasharkunnande de uttagna genom
värnplik-samtligatotalförsvaret. placerai Attbefattningarandrapåvara

lederpersonalersättningsreserviförbandendetiga lämnar omsatta ensom
betydligt änblir störrefallen till dennaflestasannolikt i de somatt reserv

fordras.

pliktpersonal årenförförsörjningsbalans6.3 En
991994 -

pliktpersonalTillgång på6.3.1

Män
inskrivningsål-uppnårmedborgaremönstringsskyldiga svenskaDe som

denframtideniävenblir 18 år kommer attalla män varadem som --
med plikt-försörjningförsvaretsmilitäraför detgrundläggande resursen

personal.
svenskal8-åringarvarierade antaletfigur 6.1framgårSom som varav
55000.50000 ochmellan1986-1991periodenårligenmedborgare ca

åldersframskriv-grundade påberäkningarVärnpliktsverketsEnligt en-
före 18 ålderårsstorleknettoflyttningamasantagandenning och om -

fortsättaberäknas1994. Dettill 48000 år attminskaantaletkommer att
börjar ökaantaletochutvecklingen vänder1996,till 45000 år närsjunka

År finnas lika mångaåterberäkningarnaenligt2006 kommer det attnågot.
1990-talet.i början1980-talet ochslutetl8-åringar under avavsom

fåttharåretunderantalblir mänSkyldiga tjänstgöra även ett somatt
bestäm-nuvarandeenligtkallasTill mönstringmedborgarskap.svenskt

fyller 28 De ärår.till år defram detnaturaliserade medborgaremelser som
åläggasvärnplikt kan attskyldigheten görafrånbefriasäldre att men

kapiteli 7föreslårUtredningen attcivilaförsvaret.inom dettjänstgöra
tjänstgörings-dendet åränfall inte ska skemönstring i dessa somsenare

skyldige fyller 24 år.
antalsidanandraminskar å ettpliktpersonal attTillgången på genom

sjukdom,långvarighandikapp,psykiskafysiska ellerföljdtillmän av
i totalför-tjänstgörakunnautlandsvistelse inte kommermissbruk eller att

istårcivila delen. Detinom denmilitära ellerinom denvarkensvaret -
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många fall klart innanredan tillde kallas mönstring. följaktli-De behöver
inte infinna sig till prövning. blir befriadeAndra i samband medgen

mönstringen. visarDet sig först finnsdå det fleraeller avgörandeatt ett
hinder för deras tjänstgöring. Sådana hinder iblanduppstår efterockså

tillmönstringen, innan inställerde sig grundutbildning.men
Utredningens beräkningar personaltillgångarna ihar skett samarbeteav

Värnpliktsverket.med Resultaten redovisas i tabell 6.2. Den översta raden
visar det antal män beräknas komma uppnå mönstringsåldern ochattsom

normalt kommer stå till förfogande för totalförsvaret under olikaatt årsom
perioden 1994-1999. Utvecklingen antalet l8-åringar i längreettav
perspektiv har utredningen beskrivit i figur

Antalet mönstringsskyldiga blirmän svenska medborgare nästasom -
irad tabellen varierar från år till år. Utredningen har valt nivåen som-

utgör medelvärde de inskrivningarårensett bland dem harsenasteav som
blivit svenska medborgare. framgårSom tabellen beräknar utredningenav
tillskottet till 000l varje år.personer

Erfarenheterna från liggerår tillockså förgrund beräkningensenare av
antalet intemän behöver inställa sig till mönstring eller befrias isom som
samband prövningenmed efteroch prövningen före grundutbild-men

Måttenhet 1 000-tal mån

60

xx 450

40-

30

20-

10-

0 I | I I I I I I I | I I I I IÅr 1986 1.990. 1995 2000 2006

Figur Antal6.1 18-åriga svenska medborgaremän åren
986J 1992 och beräknat antal 1993- 2006-
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totalförsvaret åreninompliktpersonalPersonaltillgángar och behov6.2Tabell av
1994-99
Måttenhet 000-tal1 personer

1998 199919971996uppgift 1994 1995Typ av

Personatillgångar
4748 494649 4818-årigamänD

Naturaliserade mänEl
+1+1+1 +1iåldeml8-24ár +1+1

inte kallasMänu som
-l -1-ltill mönstring -l -l-1m. m.

i sambandAvgångarn
mönstringmed samt
mönstringefter men -2-2-2 -2-2före grundutbildning 2-

Kvinnor böru som re-
+6+5+3 +4+2+1kryteras

52 515048 4748tillgångarSumma

behov uttagningav
vid mönstring

886 6försvaret 4civila 4Detn
V 3536 3536 36militära försvaret 37Det

4342 4340 4241Summa behov

Utbildningsreserven
Uttagning skillna-D

8988 5och 2. 7den mellan
frånAvgångar den

+3+3+3 +3utbildningen +3militära +3
tillUttagningD

-4-4-4Försvaret -4 -4civila -4det

Utbildningsreserven
32 392413 17ackumulerad 6

olika reduce-för de slagensammanlagt år3000ningen. De män avper
Utredningenår.faktiska talen underbetydligt lägre deringar änär senare

vidbådefrån avgångarantaletberäkningar i tabellen utgåttför sinahar att
bli betyd-grundutbildningtill kommerföre inställelsenprövningen och att

framförtalarFör dettavarit fallet de åren.mindre harligt än senastesom
uttagningssystemeti göri uppgifterna detbreddenökadeallt denatt nya

befattningarfinnainskrivningsmyndighetenfördet lättare att som passar
frånberäkningaridäremot dessaUtredningen bortserskadem ut.tassom

försvars-utbildade lämnarmilitärtdetillgång utgörsden somavsom
försvaret.civilainomFör tjänstgöra deti 30-årsåldernmakten attex.
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Kvinnor

Kvinnorna har enligt utredningens iredogörelse kapitlen 5 och 6 viktiga
uppgifter i totalförsvaret. Ett mycket antal kvinnor uppskattnings-stort -
vis minst miljon kommer frivilliga inomarbeta anställda ochatten som-

civila försvaret.det pliktuttagna tjänstgör framför inomDe allt hälso- och
sjukvården, omkring kvinnor, befolkningsskyddhar 250 000 och inomsom
och räddningstjänst finnsdär det 25000 kvinnor.ca

flerDet behövs emellertid kvinnor i i civilamånga verksamheter det
försvaret. Utredningen i sina beräkningar frånutgår ökande antalatt ett
kvinnor befattningarska placeras för pliktuttagna inompå avsedda både

civiladet och militära försvaret. rekrytering redovisasdet Den isom
tabellen ökar från 000 år 1994 till 6000 år 1999. Utredningen villl

siffrorna iunderstryka de båda till förvad gälleratt motsats som-
inte uttryck för tillgången effektivaremännen är något på personal. Med-

inskrivningsrutiner sannolikt skriva in betydligt flerskulle det gå att
kvinnor redovisas i tabellen. Utredningenän har på den här punktensom
bedömt vad skulle lämpligt i tillkunna anspråk med hänsynatt tasom vara

inom pliktuttagnasträvandena del verksamheter öka andelen kvin-att en
i redovisadeDen tabellen ökningen alla förhållandenär undernor. en
ambitionshöjning.betydande

Samtliga

tillförselnDen sammanlagda pliktpersonal minskar med de antagandenav
utredningen gjort frånhar 48 000 och kvinnor under ochmän ettvartsom

tillåren 1994 och 1995 47 000 år 1996. Antalet beräknas därefter enligtav
tilltabellen komma öka 50000 å 52000 1997- 1999.årenatt

Behov pliktpersonal6.3.2 av

Utredningens beräkningar hur pliktpersonal civilamycket det ochav som
militära försvaretdet kommer framgår siffrornabehöva underatt av

rubriken Behov samband med iuttagning i mönstring tabell 6.2. Beräk-av
försvaretningarna för civiladet bedömningargrundade på deär som

utredningen har redovisat i avsnitt utredningen framhållit i6.2. Som har
detta avsnitt uttagningens tid fårberor storlek år på hur lång det ta attper
fylla framför frågadet beräknade personalbehovet. alltDet ärupp en om
vilka ekonomiska finns tillgå förmedel uppbyggnaden. rimligtEttattsom

civila försvaretantagande kan det i når den beräknadeatt etappervara
nivån 12000 pliktuttagna.

Utredningen för första i frånutgår de två åren tabellen uttagning viden
mönstringen till civila försvaretdet med 4000 Siffranår.personer per

framför tjänstgöringsskyldigaallt de grundutbild-ska genomgåavser som
ning Utredningen vidare för beräkningarnaunder än två månader. harmer
i tabellen antagit omkring hälften uttagningen till befattningar iatt av som
fred inte fordrar någon grundutbildning eller grundutbildning på högsten
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bland finns i utbildningsreser-två månader kommer ske de mänatt som
sista periodDetta antagande gäller de två under denårenven. som

beräkningarna kvinnor sannoliktDe rekryteras kommer tillavser. som
till befattningar fordrardelen i fred intestörsta någonatt tas ut som

grundutbildning eller grundutbildning på högst två månader.en
militärapliktpersonal för försvaret redovisas iDet behov detav som

Överbefálhavarens uppgifter i införtabellen grundat på underlaget 1992är
försvarsbeslut. Som utredningen har framhållit i avsnitt 6.2års påverkas

uttagningen flera faktorer syftar till stabili-bl.a. de åtgärder attav som-
ekonomi. ytterligare minskningsvensk Den personalbehovetsera av som

utbildnings-kan komma bli fråga under 1990-talet leder tilldet att attom
förändrarblir inte utredningen föreslagnastörre dereserven men av

principerna för uttagning pliktpersonal.av

Utbildningsreserven3

Antal

framgår silTorna UtbildningsreservenSom rubriken i tabell 6.2underav
överstiger tillgången personal uttagningenpå den beräknade med mellan

Till emellertid5 000 och 9000 år. detta antal ska läggas depersoner per
pliktuttagna till grundutbildning inom militära försvaretdettas utsom

olika utbildningen innan slutförtskäl lämnar de har den.men som av
befrias.Utredningen framhållits inte Omdessa generellt skaattanser som

inte förändringarna i förutsättningarna hindrar flestadet bör de allra som
militära försvaret bli tillgång för civila försvaret.lämnar det kunna deten

i utbildningsreservenbör det skälet placeras och kommer längreDe av
fram i yrkeslivet skaffat sig intresse förde har kunskaper harnär som-

i krig tillverksamheten under beredskap och kunnaatt tas ut en-
befattning i krigsorganisationen. Utredningen beräknar antalet personer

militära grundutbildningen och skulle kunna blilämnar den ensom som
tillgång för civila försvaret till i genomsnitt 3000det år.per

utredningenUtbildningsreserven förutsättningarkommer med de som
iredovisat fram till 1999 genomsnitt 500har år öka med 6att personer per

enligt beräkningarna till omkring 40000år. Reserven kommer uppgåatt
tjänstgöringsskyldiga perioden. pliktpersonali slutet Om behovetav av

Överbefálhava-försvaret blir mindre framgårinom militäradet än som av
planering, utbildningsreserven i Som utredningen harökar storlek.,rens

framhållit finns flexibilitet i uttagningen till civiladet hög grad deten av
försvaret. Inskrivningen till flera funktioner skulle kunna ske snabbare och

tid utredningen från.alltså under kortare har utgåttänen som
förhållandenUtbildningsreserven kommer alla öka relativtunder att

kraftigt efter l8-åringar till i figurår 2000 antalet når den 6.1när upp
pliktpersonal följer princi-redovisade höga nivån. Om uttagningen deav

utredningen föreslår och tillgodoser behoven i den omfattningper som -
utredningen beskrivit utbildningsreserven mycketkommer undersom -



Behov personal 139SOU 1992139 av

utvecklingentid tiotal in på 2000-talet kanlång öka. Först årettatt av
inledningenblir följden ikomma plana Det deattatt ut. av somreserven

blivit i utbildningsreservenuppbyggnad har placerade uppnårsystemetsav
för uttagningen.åldersgränsenden övre

Kvarståendeläget

frånför sina beräkningar uppbyggnadenUtredningen har utgått att av
börjar 18-åringar kommerutbildningsreserven år 1994 med de då attsom

mönstringsskyldiga. praktiken emellertidkommer det ocksåI attvara
somvärnpliktigafinnas gäller både de 1994ska hanteras. Det årett arv som

få sin plikttj änstgöring utbildningreserv haroch denväntar på göraatt som
För militära försvaret 1992. Utredningenbörjat det under årbyggas upp

tillgångar tillomfattningen dessa sammanlagt mellan 30000beräknar av
och 40000 personer.
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redovisningUttagning och7 av

personal

Inledning7.1

förprinciper bör gällaredogjorde utredningen för vilkakapitelI 5 somnya
framhöll utredningen också detkapitletuttagningen pliktpersonal. I attav

tillpliktpersonal helaför uttagningenmyndighetbehövs avsom svararen
totalförsvaret.

utredningenkonkretiserarkapitel följer utvecklar ochI det som nu
uttagningenavsnittet beskriveri kapitel förstaprinciperna Det av

i kronologisk ordning.upplagdtjänstgöringsskyldiga Redogörelsenmän. är
vid tidpunkt dåmönstring och slutar denAvsnittet börjar kallelsen tillmed

därefteravsnittfor enskilde.tjänstgöringsplikten den I de tvåupphör som
sina det gällerföljer utredningen för överväganden närredogör uttag-

tjänstgöringsskyldiga harkvinnor rättningen och de att varasomav
uppgifterutredningen för vilka denDäreftervapenfria. redogör som nya

redovisningen pliktperso-gälleruttagningsmyndigheten bör ha detnär av
utredningen slutligen densista sammanfattaravsnittetnal. 1 det nya

uppgifter.myndighetens ochansvar
kapitelprinciperna i detkapitel utveckling 5 ärEftersom detta är aven

tagits i dennaturligt vissa frågor tidigare återkommer textatt somuppsom
kapitlenuppläggningen de bådaföljer. framhållashär Det bör dock att av

itidigare övervägandenautredningen skerinte parallell. Som nämntär
ordning. Dispositionenkapitel till i kronologisk ärdelendetta största

i kapitlen.därmed inte de bådadensamma

Uttagning7.2 mänav

Kallelse till7.2.1 mönstring

utredningen föreslår gällerprinciper för uttagning pådeMed nya som
till mönstringen skaalla ska Kallelsemönstra.sätt mänattsamma som nu

fråni hjälp underlagi dag. Medockså ske huvudsak på sätt som avsamma
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folkbokföringen kallar uttagningsmyndigheten alla män under det ka-
lenderår fyllerde 18 tillår mönstring. Undantag från kravet på mönstring
gäller iendast fallde där föreliggerdet allvarligasådana medicinska,
psykiska eller sociala hinder intedet motiveratär kalla till mönst-att att
ring.

Erfarenheten visar några hundra varje inteår nås kallel-att personer av
och det skälet inte inställer sig till mönstringen. flesta fallenI de ärsen av

det sannolikt fråga saknar fast bostad befinnerellerom personer som som
sig utomlands ha lämnat besked detta. Möjligheternautan nåatt attom
dessa varierar i olika delar landet beroende vilkapåpersoner av resurser

olika polismyndigheter föravdelar denna verksamhet. Utred-typsom av
ningen vill betona även det sig förhållandevisrör litetatt antalettom om

viktigtdet polismyndigheternaär ansträngningargörattpersoner att
försöka finna dessa personer.

Som utredningen beskrivit i kapitel 4 senarelägger Värnpliktsverket
varje år antal mönstring. Orsakerna till detta kanett personers vara
kapacitetsbrist hos uttagningsmyndigheten eller brist utbildningsplat-på

Oftast frågaär det emellertid enskilde villden vidmönstraattser. ettom
tillfälle. Utredningen möjligheten senarelägga mönst-att attsenare anser

ringen i fortsättningenäven finnasska kvar.
När det gäller bosatta eller befinner sigär utomlands sägerpersoner som

nuvarande bestämmelser kallelse till mönstring eller tjänstgöring inteatt
får sändas till utlandet, inte tjänstgöringsskyldigeden själv begär det.om
Den tillåtervänder Sverige före fyllerdet år han 28 blirår kallad tillsom
mönstring. tjänstgöringsskyldigEn inte har eftermönstrat denna åldersom

Ävenbefrias från vämpliktstjänstgöring. blirmän svenska medbor-som
efter inskrivningsåldernha naturaliseradeatt medborgarepasseratgare -

ikallas till mönstring framdag till det år fyller Efterde 28 år. denna-
ålder blir de, på sätt svenskar vistats befriadeutomlands,samma som som
från värnpliktstjänstgöring.

Utredningen åldersgränsen för mönstring i fallenbåda kanattanser
sänkas. Ett skäl inteär de behövs för tillgodose totalförsvarets behovatt att

personal. Ett och föravgörande skäl utredningens bedömningannat påav
denna punkt är de begränsningar i ålder skyldigheten fredi genomgåattav

lång grundutbildning utredningen föreslår i 7.2.avsnitten som
föreslårUtredningen mönstring både befinnersvenskar sigatt av som

utomlands och naturaliserade medborgare inte ska ske detän årav senare
Ävenden tjänstgöringsskyldige fyller 24 förår. andra tjänstgörings-som

skyldiga olika skäl, långvarig sjukdom olycksfall,eller intet.ex.som av
föremönstrat denna ålder ska åldersgränsen 24 år gälla.

Kallelsen till mönstring utfärdas iska tid. Utredningengod attanser
tillkallelse mönstring inte heller i fortsättningen fåska ske änsenare en

föremånad inställelsedagen inte den enskilde sittlämnat medgivandeom
till detta.
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7.2.2 Prövning

skyldigamönstring enligt reglerkallas till nuvarandeAlla ärmän attsom
mönstringsförrättningen. föreliggerinställa sig till Undantagpersonligen

värnpliktiga läkarintyg visar de uppenbartför de med ärendast attsom
Även för uttagningför militärtjänstgöring. iolämpliga det system som

det inteföreslår givetvis finnas kanutredningen kommer att personer som
plikttjänstgöring.fullgöra någon typ av

i genomför mönstringenprövning Värnpliktsverket dag underDen som
undersökningar.omfattar medicinska psykologiska Dessa under-både och

tjänstgöringsskyldiges fysiologiska kapacitetsökningar hälsa,denavser
ingårteoretiska kvalifikationer. prövningsunderlaget ocksåIoch per-

utbildningsonuppgifter enskilde intyg hälsa, ochden lämnar, t.ex. omsom
framföroffentliga register, allt körkortsre-eventuella utdragyrke samt ur

gistret.
i princip lika förMönstringen dagar och alla män. Ipågår under två är
mönstringsförfarandet för-perspektivinternationellt det svenskaär

utredningenomfattande. flera europeiskahållandevis de länder därI av
bilaga prövningen medmönstringen se B sker under dagstuderat en

i Sverige.betydligt färre undersökningsmoment Utomlands detän är
varierarvanligt omfattningen mönstringen bero-ganskadessutom att av

tjänstgöringsskyldigebefattningvilken eller verksamhet denende på sagt
intresseradhan äratt av.

till förändringar iUtredningen möjligheten det nuvarandehar övervägt
tiden för mönstring förkortasmönstringsförfarandet. alternativEtt är att
vissauttagningsmyndigheten utesluter delmoment denatt av nuva-genom

ekonomiskaprövningen. talar skälen. Ett alter-rande För detta de annat
mönstringsförfarande från enskildesnativ utgår denselekteratär ett som

förutsättningar. i alternativ alla inte behöverGrundtanken detta är att
mönstringensamtliga i tidigt skedegenomgå Om det redan ett avprov. -

begåvnings-tjänstgöringsskyldiges allmänna hälsotillstånd ochsedan den
bli inom visstnivå fastställda klart han börstårär att uttagen ett-

befattning,till viss ska det inte nöd-verksamhetsområde eller en vara
mönstringsproceduren.vändigt för genomgå helahonom att

föreslår viss förkortning mönstringsprocessenUtredningen görsatt en av
tjänstgöringsskyldige till.i fall uppenbart den skade där det vadär tas ut

från fall till fall.Uttagningsmyndigheten bör kunna avgöra detta
i principövrigt emellertid utredningen bördagensl att systemanser

mönstringsforfarandetsin utformning. svenskabehållas i nuvarande Det
i uttagningen.kvalitet Dehåller bra standard säkerställer goden som

minskaruttagningsmyndighetenbesparingar kan göras attsom genom
enligt utredningens mening inteundersökningsmomentantalet uppväger

bli följden.försämring kvaliteten i uttagningen skulle kunnaden somav
principerna innebär inteUtredningen vill framhålla allade attatt nya som

till grundutbildning i fred ställer högre krav påska tvärtom ännumän tas ut
precision i uttagningen. avsnitt återkommer utred-säkerhet och l nästa



144 Uttagning och redovisning SOU 1992139

ningen till vilka andra kriterier utöver bl.a. medicinska och psykologiska-
undersökningar bör förstyrande uttagningen. Med för-densom vara-
ändring principerna för allmän plikttjänstgöring utredningenav en som
föreslår är det också viktigt behålla principen mönstringenatt skaattom

densamma för liggeralla. Det värde i tjänstgörings-allaett stortvara att
skyldiga blirmän bedömda på villkor inställerde sig förnärsamma
mönstring.

Det för uttagning utredningen föreslår givetvissystem kan kommasom
förändra olika delmoment mönstringen.att Det beror bl.a på attav

uttagningsmyndigheten får fler slag befattningar till.personalatt ta utav
Vilka Förändringar det blir fråga går dock inte förränsäga deattsom om
civila och militära myndigheterna har utarbetat eller befatt-över allasett
ningsbeskrivningar kravprofiler.och förändringarDe prövningenav som
fordras bör förhållandenunder alla gå genomföra inom för denatt ramen
nuvarande två-dagarsmönstringen.

7.2.3 Inplacering befattningsgrupperi

dvs.Med resultat framkommithar under mönstringen, när begåv-som
ningsnivå, befálslämplighet, hälsotillstånd, utbildning, yrke fast-harm.m.
ställts, fördelar uttagningsmyndigheten de mönstrande mellan antalett

Alla de befriade placeras i befattningsgrupper. Befattnings-utomgrupper.
ska indelning samtliga pliktbefattningar inom detgrupperna vara en av

militära respektive det civila försvaret. Till varje befattning hör krav-en
profil och befattningsbeskrivning.en

militäraDet försvaret har för närvarande indelning de värnpliktigaen av
i sju värnpliktskategorier, totalt befattningar.300l Ensom rymmer ca

Överbefälhavarenarbetsgrupp hos nyligenhar gjort befatt-översynen av
ningar och kravprofiler för värnpliktiga. Det hade funnitslänge behov av

sådan översyn. Inte sedan år 1964 hade befattningsbeskrivningarnaen
reviderats vilket inneburit många beskrivningar blivit föråldrade.hadeatt

ÖverbefálhavarenSom följd denna översyn har till regeringenen av
överlämnat förslag indelning befattningarna iett om en ny av grupper.

Överbefálhava-Regeringen har överlämnat förslaget till Pliktutredningen.
förslaget, innebär de nuvarande sju kategoriernaatt attren anser som

fyra,ersätts bättre stämmer överens befattningarmed de och kravpro-av
filer finns i dag.som

Enligt förslaget ska värnpliktigade delas in i följande kategorier

Plutonsbefálsvärnpliktiga0
Gruppbefálsvärnpliktigan
Meniga soldaterD
SpecialisterEl
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föreslårUtredningen dessa fyra kategorier i för uttagningatt systemet av
,skapliktpersonal befattningsgrupperutgöra inom militära försvaret.det

uttagningenInnan pliktpersonal till det civila försvaret kan ske bör deav
funktionsansvariga myndigheterna över eller utarbeta befattningsbe-se
skrivningar för sina områden. Detta ibör ske nära samarbete mellan
uttagningsmyndigheten, utbildningsmyndigheterna inom området och de
bemanningsansvariga inom civiladet försvaret. Genom översy-organen

blir möjligtdet indelninggöra befattningar.alla Utredningenattnen en av
bedömer denna indelning i kommer kunnaatt stämma överensstort att

grupperingenmed för det militära försvaret.
figurI illustreras7.1 preliminärt förslag till befattningsgrupper inomett
civiladet respektive det militära försvaret.

Slutligen vill utredningen understryka militärasåväl det detatt som
civila Försvaret kontinuerligt måste vidöver och reviderabehov befatt-se
ningsbeskrivningarna. viktigtDetta för kvalitetenär i uttagningen.

7.2.4 till befattningUttagning eller till utbildningsreservenen

Sedan de mönstrande blivit iplacerade befattningsgrupper tilldetas ut
befattningar inom antingen militäradet civilaeller försvaret eller blir

till utbildningsreserven. Den ska utredningenuttagna framhål-senare som
lit för det militära och det civila försvaret.vara gemensam

Om det inte finns behov alla i befattningsgrupp ska dessaav personer en
normalt inte flyttas till befattningsgrupp för i föranspråkatt tasen annan
utbildning tjänstgöringsskyldigadär. De det inom varje befattnings-som

inte finns behov placeras i i utbildningsreserven.stället Dennagrupp av
kommer alltså bestå individer från befattningsgrupper.allaatt av

Endast det skulle brist iuppstå hela landet visspå typom en av
pliktpersonal bör det möjligt för uttagningmyndigheten frångåattvara

principerdessa och alltså tjänstgöringsskyldig befatt-ta ut en ur en annan
ningsgrupp.

Vid fördelningen pliktpersonal i samband med mönstring tillämparav
uttagningsmyndigheten de krav förgäller olika slag befattningar.som av
För tillgodose beställarnas behov pliktpersonal ska uttagningsmyn-att av
digheten vid mönstringen flera olika faktorer.väga Som utred-samman
ningen redogjort för i kapitel 5 bör de kriterier ska uttagningenstyrasom
vara

Resultat från den medicinska och psykologiska prövningen;El
enskildesDen yrkeutbildning andra relevanta erfarenheter;D samt

Den enskildes i förhållandehemort till utbildningsorten och området
där den krigsplaceras;skauttagne

enskildesDen personliga situation och önskemål.D egna
Som utredningen tidigare framhållit det viktigtär uttagningsmyndighe-att

i så utsträckning möjligt tillgodoserten önskemålenstor hos desom
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Månstrrrg

EnhetscheferPlutonsbefcisv Reserv motsvarandeochvärnpliktiga

GruppenReserv efcr

ManskaMani motsvaråøndcasolaåter Reserv
och

Reserv åløeciønhsterSpecialister -

pliktpersonal tillförbefatlningsgrupper uttagningtillförslagPreliminärt7.1Figur av
utbildningsreservenoch tillgrundutbildning
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mönstrande. Detta ökar motivationen hos den enskilde och har betydelse-
för utbildningsresultatet. Om tjänstgöringsskyldig särskilda förhar skälen

till utbildning inteoch till utbildningsreserven, bör uttagnings-att tas ut en
myndigheten självfallet in i sin bedömning.väga detta Ett skälsådant kan

den tjänstgöringsskyldige vill utbilda sig till yrkes- ellert.ex. attvara
reservoñicer.

Utredningen vill framhållaockså betydelsen tjänstgöringsskyl-deattav
fårdiga fullständig information olika tjänstgöringsalternativenvad deom

innebär. funktionenInom ordning inomoch säkerhet civila försvaretdet
kan förekommadet tjänstgöring innebär viktigtvapenbruk. Det är attsom

tjänstgöringsskyldig särskilt han vill tjänstgöra inom detsagt atten som
civila försvaret och det aktuellt inomär placera denna funktion fårattsom

förklart sig vid uttagningen tjänstgöringen kan innebära vapenbruk.att
Den sammanvägning uttagningsmyndigheten med ledninggörsom av

dessa kriterier enligtkommer utredningens uppfattning leda till deatt att
tjänstgöringsskyldiga fördeladeblir lämpligt mellan olika befattningsgrup-

förstaDe två kriterierna frånresultaten medicinskaden och denper. -
psykologiska prövningen tjänstgöringsskyldigasoch de utbildning, yrke

erfarenhetereller blirandra vägledande framför förallt placeringen i-
befattningsgrupper. andra kriterierna förhållandeDe två hemorten i till-
utbildningsorten och personliga situationenden eller de önskemålenegna

kommer i fall vilkamånga ska grundutbildningavgöra genomgåatt som-
i fred och vilka tillska utbildningsreserven.tas utsom

Uttagningen ställer krav på mönstringsförrättarna hos uttagnings-stora
myndigheten. viktigtDet är dessa har bred kunskap verksamhetenatt om

befattningarna inomoch såväl militära civila försvaret.det det Mön-som
stringsförrättama fåmåste det skälet möjlighet fortlöpande utvecklaattav
och komplettera sina kunskaper.

För den enskildes planering givetvis.det betydelsefullt uttagnings-är att
myndigheten möjligtså snabbt besked han ska genomgåsom ger om
grundutbildning till utbildningsreserven.eller Utredningentas ut attanser

idetta besked regel ska vid mönstringstillfállet.kunna Uttagningsmyn-ges
digheten kommer emellertid planeringsskäl i vissa fall tid förbehövaattav

vilka utbildning iavgöra ska fred vilkagenomgå och skaatt som som
i utbildningsreserven.placeras

föreslårUtredningen finnsdet särskilda skäl ska uttagningsmyn-att om
digheten ha möjlighet till från mönstringstillfálletmånaderatt treupp ge
besked uttagning till den enskilde. till tjänstgöringsskyldigaBeskedetom

till grundutbildning innehålla uppgifterbör befattning ellertas utsom om
befattningstyp, utbildningsplats, utbildningstidens längd året ochsamt
månaden grundutbildningennär planerad börja. tillär Denatt tas utsom
utbildningsreserven ibör samband beskedet få intygmed detta ettom som
han kan använda han söker uppgifternär arbete med vilkent.ex. om
befattningsgrupp han blivit placerad i placeringen ioch vad utbildningsre-

i övrigt innebär.serven
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Inskrivningsnämndernas roll

får preliminärt uttagningvärnpliktiga besked ellerI dag de endast ett om
befrielse mönstringen. definitivavid själva beslutet meddelasDet senare

vämplikts-inskrivningsnämnd. lnskrivningsnämnder finns vid varjeav en
chefen för vämpliktskontoret ordförandekontor och ochbestår ettav som

antal ledamöter landstingen i regionen.utsettssom av
kommit fattaInskrivningsnämnden i praktiken besluthar dock att

i fall vämpliktige riktat invändningar prelimi-endast de där den detmot
övriga fattarbesked värnpliktskontoret lämnat. l ärendennära nämn-som

utredningensprövning i inte. Enligtden också beslut, någon sak skermen
uppfattning fungerar i praktiken utvecklats väl.verksamheten densom nu

praxisRegelsystemet därför till den gäller.bör anpassas som nu
föreslår befattning tillUtredningen uttagning till ellerbeslutetatt enom

befrielseutbildningsreserven fattas uttagningsmyn-beslut skasamt om av
digheten.

tjänstgöringsskyldige nöjd uttagningsmyndighetensOm inte medden är
möjlighet få harbeslut, bör han ha detta prövat ett ettatt av organ som

dominerande lekmannainllytande regional förankring. Utredningenmed
föreslår inskrivningsnämnden fatta sistaska sådana beslut. I hand skaatt

Totalförsvaretsi överklagas tillärendet, på sätt dag, kunnasomsamma
tjänstepliktsnämnd. Utredningen ordning väl tillgodoserdennaattanser

effektivitet ikraven både på och rättssäkerhet verksamheten. Den ger
tillfredsställande möjligheter till insyn i frånockså verksamheten allmän-

regional sammansättning förstå-hetens sida. Genom underlättas ävenen
särskilda tjänstgöringsskyldiga olikaelsen problem i delardeav som av
inför.landet ställs

övrigt innebär utredningens förslag i förhållande till den nuvarandeI
sammansättning beslutsför-ordningen ingen ändring. Således ochbör t.ex.

i inskrivningsnämndema i fortsättningenhet desammavara som nu.

Antalet befriade kommer minskaatt
Utredningen framgått befriadeantalet kommerräknar med att attsom
minska åtskilligt i idet beror bl.a. på det dag kanDetsystemet. attnya som

för värnpliktig militär utbildning alltidhinder genomgå inteett attvara en
hinder utbildning inom civila försvaret.gäller det Mångaär detnärett

befrias från vämpliktstjänstgöringenvärnpliktiga helt på grund bl.a.av
allergi diabetes. Skälen för svårigheten i krigoch detta kunnaär att

medicintillförseln. tjänstgöringsskyldig mindresäkerställa En med hör-en
selnedsättning för befattning civilakan väl lämpad inom detvara en
försvaret risken, försvaret,inte på i militäradär sätt det är attsamma som

genomförvärras tjänstgöringen.skadan

med yrken viktiga för det civila eller militära försvaretPersoner ärsom
Utredningen i kapitel föreslagit vidhar 5 den redan mönstringenatt som

utbildning innebär bli viktighar yrke eller han kommerett att atten som en
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försvaret intei krig inom civila i regel börunder beredskap och detresurs
plikttjänstgöring i civil militär.till verksamhet eller Dettas ut en annan -

inte krigsplace-i allmänhet lämpligare till början hanär äratt en om-
mönstringenringsbar i sin ordinarie vid placeraverksamhet redan -

skaffai utbildningsreserven. inte har hunnithonom För den däremotsom
yrkesutbildningpåbörjat påbörjasig yrke, har eller tänkerett men en

i viktig för totalförsvaret,leda till verksamhet böravsedd arbete äratt som
tillämpas.uttagningsprinciper för övriga Dessamönstrandesamma som

tjänstgöringsskyldiga för grundutbildning eller placeras isåledestas ut
blivit till grundutbildningutbildningsreserven. börFör dem uttagnasom

inryckningen iuttagningsmyndigheten emellertid senareläggakunna av-
yrkesutbildningen.enskilde slutfört planerade Närvaktan på den denatt

uttagningsmyndighetenyrkesutbildningen slutförd ändra densedan kanär
Eftersom mönstringen vid tidpunktursprungliga uttagningen. sker dåen

utredningens förslaginte hunnit sitt yrkesval kommermånga göraännu
varjesannolikt inte antal år.kunna gälla begränsatänatt ett personermer

föreslår myndigheter inom militäraUtredningen berörda centrala detatt
respektive civila försvaret i fortsättningen vilka yrkenska samrådadet om

föranleda uttagning till civila försvaret tilldet ochkan komma att ensom
utbildningsreservenbörjan motiverar placering i eller senarelägg-enen en

poliser.inryckningstillfallet. ochning Det kan gälla brandpersonalt.ex.av
bedömningar variera frånMyndigheternas kan komma år år beroendeatt

förändras tiden. Utredningen vill framhållabehovenpå över uttag-att att
placeringningsmyndighetens beslut bör grundat på den bedöm-om vara

enskilda fallet.ning gjorts i detsom

Prioriteringsregler vid fördelningen personalav
hittills fastställt principer för fördelningenstatsmakterna har personalav

civila militära försvaret. i fortsättningenmellan det och det Så bör även
fallet. Utredningen samordningsansvariga myndigheternadeattvara anser

Överbefälhavaren Översty-inom militära civila försvaret, ochdet och det
militärbefálhavarnaför civil på central nivå respektiverelsen beredskap

civilbefálhavama regional nivå, komma huroch på högre bör överens om
handlings-principerna för fördelning till uttryck ipersonal ska kommaav

uttagningsmyndigheten tillämpa vid mönstringen.regler kan Uttag-som
ningsmyndigheten fungerar verkställare reglersåledes de somsom av
ledningsorganen inom civila militära försvaretdet och det enats om.

i olika nivåer fördelningenRedan dag överenskommelser pågörs om av
inte fördelningenpersonal. emellertid de mönstrandeDessa utanavser av

från tjänstgöring inomdvs. värnpliktiga undantasuppskoven, de som
försvarsmakten krig för inomoch i tjänstgöra andraunder beredskap att

Militärbefálhavaren, civilbefálhavarentotalförsvaret. och detdelar av
vämpliktskontoret vilka priorite-berörda har återkommande samråd om

ringsregler för olika ochska gälla verksamheter Dessasom personer.
fungera tillämpasrutiner väl och i kunna detbör närett nytt systemanses
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gäller fördelningen personal vid mönstringenäven och underlagutgöraav
för överenskommelser nivåer.också på andra

Utredningen bedömningen tillgångengör pliktpersonalpå i de flestaatt
fall inte kommer så begränsad konkurrens mellan det civila ochatt attvara
det militära försvarets behov, ska behöva uppstå. Det kan dock tänkas att
det grund regionala skillnader i personaltillgångama ellert.ex.av
efterfrågan speciella kvalifikationer situationeruppstår där det civilaav

militäraoch Försvaretdet gör anspråk på Om förpersonal. det ettsamma
antal individer bliskulle nödvändigt prioriteringmed civilamellan deten

militära försvaretsoch det behov, bör uttagning möjligastörstaen som ger
totalförsvarsefiekt prioriteras. Det gäller således hitta den bästa lös-att
ningen for totalförsvaret i varje enskilt fall.

individ inteFör den nöjd sinär med uttagning gäller, såsom som
tidigare föreslagits, beslutet kan inskrivningsnämndenomprövas ochatt av
slutligen överklagas Totalförsvaretshos tjänstepliktsnämnd.

7.2.5 Registrering

fördelningenNär och mönstringsforrättningen avslutad registrerasär
samtliga i uttagningsmyndighetensmönstrande dataregister.

förSystemet registrering och personalredovisning ska enkelt ochvara
effektivt. vidare flexibeltDet ska i meningenden det lätt ska gåatt attvara

uppgifternaändra de tjänstgöringsskyldiga. rutinerDe Värn-om som
pliktsverket för uppfyllernärvarande använder enligt utredningens mening
de krav bör ställas registreringenpå pliktpersonal på central nivå.som av
De uttagningsprinciper utredningen föreslår innebär antaletattnya som
befattningar vilka uttagning ska ske kommer öka.mot att

Utredningen iåterkommer till uttagningsmyndighetenavsnitt 7.5 vad
förbör uppgifter det gäller redovisning pliktpersonalen.när av

till utbildningsreserven7.2.6 Uttagna

Utbildningsreserven enligt utredningens förslagska frånbestå av personer
samtliga befattningsgrupper. Utbildningsreserven tillkommer de-största

innehållalen tjänstgöringsskyldiga lämpliga förhar bedömts tjänst-att som
göring inom hela totalförsvaret. emellertid finnasI ska det ocksåreserven
pliktpersonal någon allergiorsak eller hörselnedsättningt.ex.som av - -

förutsättningarhar utbildninggenomgå och befattning iupprätthållaatt en
Ävenkrigsorganisationen endast inom civila försvaret.det fåttden som

tillstånd vapenfri inte ioch mönstringensamband med kanatt vara
tilldelas förplats grundutbildning placeras i utbildningsreserven.en

i krigUnder beredskap och ska regeringen kunna besluta snabbin-om
kallelse till utbildning personalen i utbildningsreserven. l sådant lägeettav

viktigt utbildningenär det kommer igång snabbt inteså det uppståratt att
brister i personalförsörjningen till krigsförbanden eller motsvarande. I den
situationen fördel pliktpersonalenär det i utbildningsreserven haratten
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mönstring inplacerad i olika befattningsgrupper, vilketgenomgått och är
den snabbt kan kallas in till utbildning.gör att

framhållitSom utredningen i kapitel blivit i5 ska den har placeradsom
utbildningsreserven inte disponeras för militär grundutbildning,kunna om

inte till försvarsberedskapen. intedet behövs med hänsyn ska hellerDet
finnas möjlighet för grundutbildningi anspråk honomatt ta som vararen
längre inom civila försvaret. Som utredningen fram-än två månader det
hållit i kapitel emellertid möjligtska honom till5 det utatt tavara en
uppgift utbildning eller finnshan har sådan sådant yrke detettom en som
behov inom totalförsvaret. utbildningsreservenDen lämnar dåuttagneav

krigsplaceras befattning inom militära försvaret.och på eller civiladeten
Placeringen fordra han kortare utbildning.kan komma genomgåratt att en

till grundutbildning7.2.7 Uttagna

Principen pliktpersonal tagits för grundutbildningbör denatt utvara som
inom militära försvaret få möjlighet påbörja utbildningdet ska dennaatt

efter mönstringen. Samma sak gälla grundutbild-under året börsenast en
ning inom civila försvaretdet längre två månader. Som utred-är änsom
ningen redovisat i tillämpas princip i inomkapitel 4 redan dag detdenna
militära försvaret % värnpliktiga fullgör grundutbildning60 de sinca av-

utbildningsåret efter mönstringen.under närmast
uttagningsprinciper utredningen föreslårMed de kommer detnya som

inte finnas pliktuttagna ofrivilligt fåkö pånågon väntaratt attav som
sin varit fallet Utbildnings-grundutbildning. Så har l980-talet.göra under

ifungera regulator avseende. Utred-kommer dettaattreserven som en
fortfarandeningen finnas möjlighet för tjänstgö-dock det ska deattanser

ringsskyldiga uttagningsmyndigheten har tagit tillprövat och utsom en
utbildning inryckningen till grundutbildning tillsenarelagd åratt treupp

uttagningsmyndigheten tillgodosepå Om kan densättsamma som nu.
enskildes tidpunkten för inryckningönskemål ökarom m.m. mo-
tivationen. i sin bidra till minskadDetta kan kan avgångsbenägenhettur

grundutbildningen.under
föreslårUtredningen grundutbildning i inte påbörjas efterregel skaatt

tjänstgöringsskyldige fyller erfarenhet-det år då den 24 år. För detta talar
tilläldre den tjänstgöringsskyldige vid inryckningenäratterna om

fler försvårar fullgö-grundutbildning desto omständigheter finns det som
utbildningen. påbörjande grundutbildningen innebärrandet Ett sentav av
värnpliktsutbildningen blir för samhället.också kostsamatt

Utredningen i kapitel principen ingen utbildashar 5 betonat skaattom
nödvändigt för krigsuppgiften.längre vad bedömsän som

föreslår förUtredningen statsmakterna endast skaatt ange ramarna
tjänstgöringstiden, beslut exakta tjänstgöringstider för olikamedan om

befattningar fattas myndigheter förska de verksam-typer av av som svarar
Överbefälhavaren respektive funktions- bemanningsansva-heten eller-

fordrarriga myndigheter. flexibilitetDet hos dessasystemet stornya
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myndigheter. måste kontinuerligt, i olikaDe samband med slagatt av
Överbefälhavarenbefattningar förändras, justera tjänstgöringstiderna.

håller för för värnpliktsutbildningen.närvarande på tidernaöveratt se
Tjänstgöringsskyldiga tagits för grundutbildning inomhar detutsom

civila militäraeller försvaret olika inte fullföljerskäl dennamen som av
utbildning utredningen tidigare framhållit flesta fallska i de genomgåsom

grundutbildning eller placeras i utbildningsreserven. En bedöm-en annan
ning givetvis från fall till fall. utbildande myndighetenmåste Den hargöras

individen fordras inflytandede kunskaper och ha på detbörom som
omplaceringsbeslut uttagningsmyndigheten fattar. i fallEndast de därsom
det står helt klart enskilde inte fullgöraden kommer kunna någonatt att

plikttjänstgöring inom totalförsvaret befrielseska ske.kunnatyp av

Åtgärder för minska antalet befrielser under grundutbildningenatt
Utredningen i kapitelhar redovisat hur värnpliktiga4 många undersom

i olikaår skeden i grundutbildningen blivit befriadesamband medsenare
Ävenfrån skyldigheten fullgöra värnpliktstjänstgöring. tillorsakernaatt

befrielse redovisas i kapitlet. framkommerDet befriade ökatantaletatt
starkt under den period redovisningensom avser.

Med principer för uttagningen utredningen föreslårde kommer,som
tidigare framhållits, tjänstgöringsskyldiga blir befriadeantalet attsom som

minska.
Varje efter tids utbildning utbildningenmåste lämnauttagen som en

Det därför viktigt bemanningsan-kostnad. deärextrarepresenterar atten
svariga myndigheterna aktivt försöker minska antalet avgångar under
själva grundutbildningen. tjänstgöringsskyldige påbörjatNär den väl har
sin grundutbildning färdigutbildaska målsättningen honom.attvara

Överbejälhavarens arbetsgrupp värnpliktsavgångar under grundutbild-
har nyligen lämnat förslag till vidtas iningen konkreta åtgärder börsom

syfte minska värnpliktiga grundutbildningen.avgångarna bland underatt
Pliktutredningen ställer sig i huvudsak förslagbakom de som gruppen
redovisar. Principerna och förslagen enligt utredningens mening kunnabör
tillämpas pliktuttagna civila försvaret. Utredningenpå de inom detäven

kortfattat viktigaste förslagenåterger här några deav

minska risken för viktigt uttagningsmyndighetenFör avgångar det har braäratt attEl
instrument för tjänstgöringsskyldiges för olika befatt-bedöma den lämplighetatt
ningar. Ett till onödiga befattningsbeskrivningama iblandskäl avgångar är att
blivit föråldrade, vilket leder till kraven befattningar i krigsorganisa-på delatt en
tionen felaktigt därför angeläget befattningsana-ställda. Det arbetet medär är att

fårlyser de fordrar och kontinuerlig skerarbetet översynattresurser som av
kravbeskrivningama.

Uttagningsmyndighetensanalyser avgångarföre grundutbildning böroch underCl av
förbättras fördjupas. fortlöpande återföras tilloch Resultatet måste kunna dels
inskrivningsverksamheten, till utbildningsmyndighetema fördels utgöraatt un-

för förbättringar i utbildningsmiljön.derlag personalvården och

Varje utbildningsmyndighet utforma handlingsplanbör klargör hur deen som
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uppmärksamhet måsteSärskild ägnasutbildas och omhändertas.skapliktuttagna
anpassningsproblem.värnpliktiga harbl.a. som

för utbild-betydelseattityder hararbetssituation, kunskaper ochUtbildarnas storEl
omfattadärförförband skolor måsteFortbildningen vid ochningsresultaten.

utbildning vidgrundutbildning. Dennaför värnpliktigapersonaltjänst under
inställningbefälenssyfta till utvecklavarje år ochåterkommaförbanden bör att

dagligaarbetet.ioch agerande det
personalvårds-sjukvårdsenhetenochutbildningsbefálet,mellansamarbeteEtt näraD

Även utnyttjande densamarbete ochavgångama.kan motverkakonsulenten av
Utbildningsmyndighetensske.uttagningsmyndighetens börcentrala sam-resurser

stadium problem uppstår.tidigt närtill påbörlade ettetttas vararesurser
allsidig informationlättillgänglig ochfårpliktuttagneviktigt den rätt,Det är omattt]

bidragrundutbildningen. Detta kanföreinnehåll såväl underutbildningens som
risken förminskafelaktiga förväntningar ochmotivation, motverkatill ökad

utbild-pliktuttagne underska denmotverka avgångaronödiga avgångar.För att
för hanshonom och röri frågor angelägnarimligt stöd ärningen ett somsomges

pliktuttagnemedinllytande skadensituation. Genomekonomiskasocialaochegen
förmotivationsyfte anda ochi skapa goddelaktig i utbildningen, bl.a.göras att

utbildningen.

arbeteför studier ochvärdePlikttjänstgöringens
finnsvilka möjligheter detsittUtredningen i arbete övervägthar att

för längretjänstgöringsskyldigaframför allt dekompensera tas ut ensom
första harcivila försvaret. handmilitära Iinom ellergrundutbildning det

efter tjänst-studierenskildes och arbeteför denplikttjänstgöringens värde
kapitelredogjort för i 5utredningenSomgöringstidens slut övervägts.

Överbefálhavaren fråganbehandlararbetsgruppfinns hosdet omsomen
förintressanttjänstgöringenmyndigheterna kan göramilitärahur de mer

motivationvidmakthåller högvärnpliktiga och hur deblivandede en
övervägandentagit dePliktutredningen har delutbildningstiden.under av

diskuterasdäråtgärderoch deinomsker arbetsgruppen att somansersom
militära och detmyndigheterna inom både dettillbör kunna tas vara av

diskuterar kommenterarförsvaret. de åtgärdercivila Av gruppensom
förframför deintresse alltharutredningen härnågra uttagna somsom

försvaret.civilainom militära ellerutbildning detgenomgår längreen
frågantagit gällerfrågorna arbetsgruppenviktigastedeEn uppsomav

vidfått platsoch högskolor. harDenplatsgaranti vid universitet som enom
grundutbildning innan hantillkallashögskola ochuniversitet ellerett en

genomfört dentills hanstudieplatsenfå behållapåbörjat studierna bör
intetillämpar denuniversitet högskolorochutbildningen. Allamilitära

principen.
sinvill genomgåförmöjligt denPlatsgarantin detska göra attsom

högskolestudiema. Alter-påbörjatgrundutbildning innan hanmilitära
militärafår anstånd med denpliktuttagne söker ochnativet denär att

nackdelaravsnitt detidigare berörtUtredningen har iutbildningen. som
grundutbild-militäragenomför sintjänstgöringsskyldigeföljer med denatt

studieplatsfåttdenförhållandevis låtahög ålder. Attning vid som enen
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inom den högre utbildningen år sinavänta studiermed bör enligtett
utredningens mening inte något förproblem planeringen högsko-vara av
lornas verksamhet. Om platsgarantin leder till färre högskolestuderandeatt
avbryter sina studier för kunna fullgöra plikttjänstgöringen, haratt detta

förvärde också den högre utbildningen.ett
Utredningen detta viktig frågaär så totalförsvaretsatt attanser en

myndigheter ingåska söka överenskommelser samtligamed universitet
och högskolor. Om detta inte visar sig möjligt bör statsmakterna överväga

införa lagbestämmelse pliktuttagenatt möjligheten attsom ger en
behålla den studieplats fåtthan innan han började sin utbildning inomsom
totalförsvaret.

En fråga arbetsgruppen diskuterat möjligheten förär vissaannan som
tjänstgöringsskyldiga högskolepoäng för genomförd militär grundut-att
bildning. militäraDet försvaret utbildar de i flera ämnen haruttagna som

motsvarighet i den högre utbildningen vid universitet och högskolor ochen
inom arbetslivet. militäraDe kurserna innebärakan förberedelse fören
utbildning i ledarskap föreller olika slag tekniskat.ex. yrken. Försvaretsav
tolkskola för exempel samarbetar med universitet,att ta ett Uppsala- -
så eleverna efter militäraden utbildningenatt kan på de kunskapertentera
de skaffat sig under grundutbildningen.

Överbefálhavarens arbetsgrupp har med dessa utgångspunkter börjat
analysera innehållet i den militära utbildningen. Avsikten är deatt ge
militära myndigheterna underlag så tillsammansde med universite-ett att

och högskolorna kan komma vilkaten överens ämnen eventuelltom som
Ävenkan värderas i högskoleutbildningen. på den här punkten anser

utredningen det siktpå och lokalt finnasbör möjligheteratt nå resultatatt
till förär den enskilde, för totalförsvaret för universitetennytta ochsom

och högskolorna.
En fråga pliktuttagnaär under grundutbildningen ska kunnaannan om

få studiemedel för högskolestudier. För närvarande finns inte denna möj-
lighet. statsmakterna har värnpliktiga genomgår grundut-ansett att som
bildning har sina levnadskostnader täckta försvarsmakten därförochav
inte har behov ytterligare stöd från samhällets sida. För värnpliktigaav

bedriver studier vid sidan grundutbildningen kan det docksom av vara
svårt finansiera framför allt kurslitteraturen.att

Enligt utredningens mening kan det rimligt tjänstgöringsskyl-attvara
diga sig tidha sinstudera på fritid tidunder den de fullgöratt sinsom anser
grundutbildning ska ha möjlighet ansöka mindre studiemedels-att ettom

förbelopp täcka kostnader för kurslitteratur förut-att De närmarem.m.
sättningarna för detta bör utredas.

Överbefälhavarens arbetsgrupp har vidare framhållit dokumentatio-att
grundutbildningen förbättras.behöver Ett utvecklat intygs- ochnen av

betygssystem kommer kunna till för allaatt genomgåttnyttavara som
grundutbildning, även de söker arbete direkt efter militäraden grund-som
utbildningen.

Pliktutredningen tydligt framgådet måste plikttjänstgö-vadattanser
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ienskilde hur han arbetarringen har inneburit och vad den presterat, t.ex.
vilka möjligheter han eventuelltochhan har ledaregenskapergrupp, om

Arbets-fått sina tekniska kunskaper, datakunskaperhar utvecklaatt m.m.
erfarenhe-ochfå möjligheter värdera de kunskapergivare bättremåste att

blir också nöd-pliktuttagne fått utbildningstiden. Detunderdenter som
innebär förinformera demvändigt utvecklat betygssystemvad ettatt om

dokumentation skulle också kunnaanställer personal. En sådan an-som
vidurvalskriteriumeventuelltuniversitet och högskolorvändas ettsomav

utbildning.tillansökan sådan
fortlöpande iPliktutredningen vill slutligen statsmakternabetona att -

sociala trygghetsåt-förändringar gäller och andramed vadsamband t.ex.
till tjänstgöringsskyl-särskilt uppmärksammar och hänsyn degärder tar-

frågor förUtredningen vill peka tvådiga inom totalförsvaret. på som
fåaktuella och bör närmare översyn.närvarande är en

Pensionsarbetsgruppen 199114inom S över-närvarande pågårFör en
frågaPliktutredningenpensionssystemet.det allmänna attanser ensyn av

grundutbildningforinom detta arbete långbör ärprövas omsom ramen
pensionsgrundande påcivila militära försvaret kaninom eller görasdet

fråga ocksårepetitionsutbildningen är. Ensätt annan somnusamma som
få sinmöjligheten for pliktuttagna räkna hela grund-bör ärövervägas att

arbetsmarknadsstöd KAS.for kontantutbildning kvalifikationstidsom
oftatillgodoräknas, vilketfår tidennärvarande endast delFör en av
inteefter sin grundutbildningVärnpliktiginnebär arbetslösäratt en som

möjlighet erhålla KAS.har att

repetitionsutbildningKrigsplacering och7.2.8

princip grundutbildning ledatidigare framhållit i allSom utredningen ska
Utbildningsresultatet och behovet iplacering krigsorganisationen.till ien

fred for krigsplace-i styrandekrigsorganisationen beredskapen ärsamt
krigsorgani-placeringen ienskilde. flesta fallen innebärringen I dedenav

befattning. Som utred-utbildade till speciellsationen den tas utatt en
möjligt för ansvarigaemellertid också denningen framhållit bör det vara

härutbildade i viss verksamhet. Denmyndigheten placera den typatt aven
i operativainte befattningar eller bestämdanågrapersonalen placeras på

utbildadeUttagningen innebära dekanenheter eller motsvarande. attt.ex.
krigsorgani-i personalersättningsreserv delska ingå den utgörsom en av

militära försvaret.sationen inom det
ii undantagsfall andra verksam-utbildade ska kunna placeras ävenDe

för räddnings-utbildas brand- ochhar utbildats. Deheter där deän som
för exempel kan kommatjänst inom marinen och flygvapnet ettatt ta --

räddnings-inom befolkningsskydd ochbli för verksamhetenatt en resurs
Luftfartsver-i krig. Samma sak gäller demtjänst under beredskap och som

för räddningstjänst vid flygplatserna.ket utbildar sin brand- och
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Anstånd med repetitionsutbildningen

Repetitionsutbildning bör ske i förband eller motsvarande, dvs. deeget
genomfört grundutbildningen tillsammans ska i också repetitions-regelsom

utbildas Utvecklingen de framgåttåren hargemensamt. senaste som av
kapitel lett till i4 antalet anstånd repetitionsutbildningsamband medatt
inom militära Försvaret fördet otillfredsställandeökat på verksamhetenett
vis. framkommerDet iantalet anstånd samband repetitionsutbild-medatt
ning inom försvaretdet militära legat på 14 °0 inkalladede de senasteca av
åren.

Mot bakgrund repetitionsutbildning i förbandbör ske och dåatt egetav
tillgången på utbildad intepersonal kommer lika fortsätt-iatt storvara
ningen vill utredningens viktenunderstryka antalet anstånd iattav sam-
band repetitionsutbildningmed eller minimeras.motsvarande Enligt ut-
redningens mening regelverket möjligheternaär till anståndstyrsom
tillräckligt ändringar iAtt regelverket försöka tillkommastramt. genom

med problemenrätta med anstånd därför möjligt.är knappast En del av
förklaringen till anstånden ligger sannoliktökat i samhällsutvecklingenatt
under de decennierna, inneburitbl.a. inom familjendetsenaste attsom

förändringskett i arbetsfördelningen mellan Eftersomkönen. bådeen
kvinnan i familjenoch i förvärvsarbetarallmänhet inne-mannen numera

inkallelse tillbär repetitionsutbildning ofta belastning förstörreen en
familjen tidigare. Utredningen myndigheternaän försökabörattanser
mildra belastningen i förstället ianstånd ökad utsträckningattgenom
bevilja tjänstledighet permissioneroch repetitionsutbildningen.under

Utredningen vill i framhålladetta sammanhang fastdet krävs ochatt en
långsiktig planering för repetitionsutbildningen. tjänstgöringsskyldigeDen
ska ungefär oftaoch hur han sig inkallelsenär kan tillväntaveta en
repetitionsutbildning. Det betydelsefullt krigsförbandschefenär elleratt
motsvarande har kontakt sin införmed personal både repetitionsöv-
ningen övningarna.och mellan Enligt utredningens mening bör också
myndigheterna olika informationsåtgärder försöka förståelsenöka igenom

församhället plikttjänstgöringen. Den uttagningsmyndigheten börnya
uppgifter inom detta område.

Omplacering personalav
förutsättningarFörändrade hos den eller förändrad krigsorganisa-uttagne

tion innebärakan krigsplaceringen behöver ändras. Ett skäl kanatt annat
verksamhet har individenstörre behov än denattvara en annan av

inomverksamhet vilken han ursprungligen krigsplacerad. Det kommerär
dessutom alltid finnas antal s.k. fleranyckelpersoner myndig-att ett som
heter civila militäraeller vill disponera.kunna- -

När det gäller omplacering pliktpersonal principerbör förav samma
fördelning militärapersonal mellan det civila försvaretoch det gällaav

Överbefälhavarenvid mönstringen se avsnitt 7.2.4. innebärDet attsom
Överstyrelsenoch för civil beredskap kommer handlingsregleröverens om
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Överenskommelserför fördelningen. träffas regional nivåsedan på när det
gäller branscher och individer utredningenså tidigare beskrivit. Slut-som
ligen verkställer uttagningsmyndigheten dessa beslut. Utredningen anser

skulle oenighetdet uppstå mellan de bemanningsansvarigaatt om organen
skaenskilda individers placering beslutet placering kunna överläm-om om

till opartiskt för avgörande.ettnas organ
föreslårUtredningen det nivå inrättas friståendepå central pröv-att en

ningsnämnd med uppgift besluta enskilda individers uttagning ochatt om
placering i fall civila militärade då och myndigheter inte kan komma

militära försvaretöverens. Både det och civila företräddadet bör ivara
administrativtnämnden till uttagningsmyndigheten.bör knutensom vara

beskrivna omplaceringsverksamheten,Den myndigheterdär berörda
träffar överenskommelser fåska disponera viss ärom vem som en person,

likna vid dagens uppskovsförfarande.närmast Skillnaden emellertidäratt
militära myndigheternade inte har slutligadet avgörandetatt om vem som

ska få disponera den det gäller. Detta ligger iavgörande stället hos den
föreslagna prövningsnämnden.

Utredningen vill slutligen framhålla bliräven ompla-att om en person
intecerad ska han behöva genomgå grundutbildning.änmer en

Pliktens omfattning7.2.9

Utredningen föreslagithar i kapitel totalförsvarsplikten5 omfattaskaatt
skyldighet för alla i åldern 16 70 år i Sverigeär bosatta atten som-

tjänstgöra inom totalförsvaret. Skyldigheten tjänstgöra inom mili-detatt
försvaret emellertidtära gäller endast svenska mellan 18 ochmän 47 år.

Efter ålder47 års kan de varit krigsplacerade inom det militärasom
försvaret ikomma anspråk för krigsplacering inom det civilaatt tas
försvaret till 70 års ålder. iDetta sker dag Vämpliktsverketnärupp
överlämnar s.k. 47-åringsfördelningenden till Arbetsmarknadsstyrelsen.
Vid tillfälledetta uppgifteröverlämnas också antal värnpliktigaettom som
blivit befriade innan fylltde 47 år.

Den uttagning tjänstgöringsskyldiga till grundutbildninglångav som
vid mönstringen omplaceringgörs och den utbildningsre-av personer ur

kommer ske emellertid inte finnasgör det kommeratt att att ettserven som
lika behov inom det civila försvaret utnyttja 47-stort attav
åringsfördelningen. Utredningen militäraockså de myndighe-attanser

i fortsättningen inte ska behålla sin pliktpersonal längre nöd-terna än
vändigt. tjänstgöringsskyldigaDe 47 inteär än år ochsom yngre som
försvarsmakten har behov kontinuerligtbör ställas till civila försva-detav

förfogande.rets

7.3 Uttagning kvinnorav

Utredningen redogjorde i kapitel för vilka principer för5 bör gällasom
rekryteringen kvinnor till militära civila försvaret.det och det Utred-av
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kvinnor påningens förslag innebär i bör kunna ansökakorthet att attom
grundutbildninglångvillkor få genomgå allamän typersamma som av

försvaret. Vidare kvinnor i lämpliginom civila militära bördet eller en
uppgifter möjligtobligatoriskt det rekryteraåldersklass lämna gör attsom

civila försvaret.fler kvinnor till olika pliktbefattningar inom Dennadet
fordrarrekrytering till pliktbefattningarprövning ska tillämpas vid som

grundutbildning månader.på högst två

till lång grundutbildningRekrytering kvinnor7.3.1 av

vill bli yrkesof-for i kapitel kvinnorSom utredningen redogjort 3 har som
förutsättning vid mönstringen blivitficerare deredan under attnu -

befálslämpliga möjlighet frivilligt militärgenomgåbedömda attsom -
tjänstgöringsmöjlighe-grundutbildning. förslag innebärUtredningens att

grundutbildningomfatta långför kvinnor vidgas till allaatt typerterna av
försvaret.inom civila militärasåväl det detsom

för kvinnorEnligt utredningens mening villkor gälla ochbör mänsamma
kvinnorna frivilligtvid mönstringen skillnaden ansökermed den att om

kalladeobligatoriskt blir uttagnings-grundutbildning, medan männen av
uttagningsmyn-Principen lika villkor innebär bl.a.myndigheten. attom

fyra kriterier avsnitt 7.2.4digheten i tillämpliga fall de selåter styrsom
kvinnor Somuttagningen för de utred-gälla mönstrar.män även somav

fårningen tidigare viktigt de önskemålenbetonat det vägaär att egna
frivilliginnebär möjligheten ansökakvinnor såledesFör atttungt. om

självskriven få uttagning tillgrundutbildning inte någon rätt att enen
för tjänstgöringsskyldigabefattning, lika lite det dedet männen.görsom

påbörjatgrundutbildningkvinnor militärDe genomgått intemensom
till skillnad från tjänstgörings-yrkesoñicersutbildning omfattas denågon -

tjänstgö-skyldiga inte pliktbestämmelser ålägger demmännen somav-
utbildatsbefattning for. dering och krigsplacering i de Förden som

Framför innebäralltmilitära myndigheterna problem. detär detta ettett
ianspråkta grundutbil-plikt kunnaslöseri inte med dessamed attresurser

krigsorganisationen. inne-kvinnor för tjänstgöring i Det kan ocksådade
tjänstgöra tillsammans värnplik-för kvinnorna medbära problemett att

omfattas pliktbestämmelser.tiga män utan att sammaav
föreslår möjligheter ålägga kvinnorUtredningen skapasdetatt att som

civilagrundutbildning tjänstgöring inom ochönskar det detgenomgå
förmilitära försvaret enligt pliktbestämmelser gäller männen.samma som

ingå i krigsorganisationeninnebär skyldiga ochDetta de skaatt attvara
i krig i utsträckningfred och dentjänstgöra i och under beredskap som
för kvinnan i frågaförutsättningpliktbestämmelserna En detta är attanger.

Enligt utredningens meningsig tjänstgöring. bör åtagan-beredd åtaär att
Givetvis fordras imönstringen. deti samband meddet göras redan ett

grundutbildning.mönstringen blivit tillfall kvinnan vidsådant uttagenatt
blir till grundutbildning kankvinnor vid mönstringen inteDe uttagnasom
frivilligt ii utbildningsreserven de sådant åtagandeplaceras gör ettom
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samband med mönstringen. Den regleringen kvinnors tjänst-närmare av
göringsskyldighet och andra tjänstgöringsskyldigheten förknippademed
villkor kommer behandlas Utredningen författnings-199201Föatt av om
reglering totalförsvarsplikten.av

Rekrytering7.3.2 kvinnor till kort grundutbildningav

Rekryteringen kvinnor till pliktbefattningar inom det civila försvaretav
isker dag antal länsstyrelser skickar frågeformulär tillatt ett ut ettgenom

kvinnor i utvald åldersklass. Efter gallringar i olika återstår antalstegen ett
kvinnor länsstyrelserna kontakt för diskuteramed befattningtar attsom en
inom framför befolkningsskyddallt och räddningstjänst. Det nuvarande

för rekrytering fordrar betydande arbetsinsatssystemet inte vägsen som
oftade mycket kvinnor länsstyrelserna slutligen kanupp av ta utsom

krigsplacera.och Länsstyrelserna har för övrigt inte för täcka inattresurser
alla åldersklasser i rekryteringsarbetet.

Enligt utredningens mening bör möjligheterna förbättra rekryte-att
ringen kvinnor öka rekryteringen kan ske i försammanhang helaettav om
landet. En enklare form prövning bör införas för alla kvinnor iav en
bestämd åldersklass mellan 30 och 35 år. I den åldern ihar de regel hunnit
skaffa sig yrkesutbildning och arbetslivserfarenheter civiladeten som
försvaret Principernakan ha för prövningen bör ungefärnytta av. vara
desamma länsstyrelserna ide dag tillämpar.som som

föreslårUtredningen myndighetden ska för prövning,att som svara
uttagning och redovisning tjänstgöringsskyldigade också skamännenav
genomföra föreslagna prövningenden kvinnor. ledningMed deav av
uppgifter förekommer folkbokföringsregistreti bl. och Socialstyrel-som a.

register hälso- och sjukvårdensöver personal och med hjälp desens av-
datorsystem uttagningsmyndigheten har till sitt förfogande bör detsom -

standardiseradegå utarbeta enkla och rutiner för rekryteringenatt av
kvinnor.

7.4 Vapenfria

För de värnpliktiga har personligallvarlig övertygelse brukamot attsom en
finns i dag möjlighet vapenfriansöka tjänst. Denmot attvapen annan om

vapenfria tjänsten undantagär från allmänna värnplikten.den Utred-ett
ningen ihar kapitel 3 redogjort för Vapenfria tjänsten.den

Vapenfria tjänstepliktiga fullgör sin tjänstgöring inom olika delar detav
civila försvaret. uttagningsprinciperDe utredningen föreslår innebärsom

vissa tjänstgöringsskyldigadagens kommer bli till befatt-att av att uttagna
ningar inom civila försvaret.det Andra kommer huvud inteöver taget att
genomgå grundutbildningnågon i fred. Den tjänstgöring för närva-som

betraktasrande undantag från allmän värnplikt blir med andraett ordsom
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tjänstgöringsalternativ inom för totalförsvarsplikten. finnsDetett ramen
enligt utredningens uppfattning intedärmed särskiljalängre behov attav

vapenfrias utbildning fallet.de så ärsom nu
Även i fortsättningen givetvisska det finnas möjlighet ansökaatt om

tjänstgöring inte förenad Ansökningsförfaran-är med bruksom av vapen.
det bör det Det gäller ansökan under de förstabådesammavara som nu.

efter mönstringenmånaderna och ansökan görs Rätten attsex som senare.
vapenfri omfattar alla kategorier totalförsvarspliktig personalvara av -

kvinnor. Om tjänstgöringsskyldig efter fårmän ansökan rätt attsom en
vapenfri får inte befattningsgrupphan eller hon till ellertas utvara en

befattning förenad med vapenbruk. ellerär Inte heller ska han honsom
sin vilja skyldig tjänstgöra inom militära försvaret,det ävenmot attvara

tjänstgöringen inte förenad med vapenbruk.ärom
principer för uttagningen utredningenDe föreslår innebär tjänst-attsom

göringsskyldiga tagits med eller fåansökanut utan attsom om vara
vapenfria tjänstgöra befattningar inomkan komma på ochatt samma

organisation i civila försvaret. Utredningendet har i sitt arbetesamma
frågan vissa tjänstgöringsområden särskilt förövervägt bör avdelasom

vapenfria. Utredningen har kommit till intedock slutsatsen detta äratt
nödvändigt. utredningen tidigareSom har påpekat ska det önske-egna

i fråga tjänstgöring vidmålet mönstringen.väga Uttagningentungtom av
vapenfria lämpliga befattningartill inom det civila försvaret bör således på

fall fall.enkelt från till Som utredningen tidigarekunnasätt avgörasett
vapenfria bli placerade i utbildningsreserven.påpekat kan kommaäven att

Tjänstgöringstidema för vapenfria för inte differentieradenärvarandeär
i utsträckning för värnpliktiga. Spännvidden vapenfriasde i desamma som

grundutbildningsammanlagda tjänstgöringstid, repetitionsutbild-dvs. och
vapenfrianing, 355 380 dagar. genomför sjuHuvuddelen de mellanär av-

inomoch nio grundutbildning, vilkenmånaders verksamhet deoavsett
vapenfriatjänstgör. vissa befattningar tjänstgörFör de på enligtär detsom

utredningens mening inte motiverat sådan tjänstgöringstid.med lången
föreslår principenUtredningen i linje ingen utbildasmed skaattom-

för befattningen krigsorganisationenlängre än vad krävs i attsom -
tjänstgöringstiderna för vapenfria differentieras förpå sättsamma som
övriga pliktuttagna. Befattningen utbildning vapenfriska hur långstyra en
ska genomgå.

diskussioner tjänstgöringstidens framkomm;tI längd farhå-har detom
vid blirden mönstringen till exempelvis långatt uttagengor som en

grundutbildning inom militära försvaretdet önskar kortare tjänst-och en
göring fåskulle kunna ansöka vapenfri och på haså sättattom vara
möjlighet få betydligt tjänstgöringstid.kortare Utredningen räknaratt en
inte förändrade utbildningstidenmed den tilkommer leda någraatt att

Redan i befálsuttagen Värnpliktig fåstörre problem. dag skulle t.ex. en en
tjänstgöringstid vapenfri tjänstkortare han ansökte ävenom omom

skillnaderna i tjänstgöringstid givetvis inte lika iär deistora systemnu som
utredningen föreslår. näraliggande befaradeEtt exempel påannatsom
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problem inte uppstod reformenär prövningsförfarandet försom av vapen-
Ävenfri tjänst genomfördes år 1991. fannsdå det vissa farhågorsom om

reformen skulle leda tillatt antalet ansökningaratt vapenfri tjänstom
skulle öka betydligt. Så har hittills inte visat sig fallet antaletvara -
ansökningar vapenfri tjänst har tvärtom minskat sedan år 1991.om

Utredningen för övrigt det är svårt motiveraatt särskildaanser att
tjänstgöringstider för vapenfria enbart i syfte förebygga dennaatt typ av
taktiska ansökningar dels strider detta den grundläggande principenmot-

ingen ska utbildas längreatt än nödvändigt,om dels är det svårt att
motivera bakgrund vissa tjänstgöringsskyldigamot att överhuvudtagetav
inte kommer fullgöra någon grundutbildningatt i fred blir placerade iutan
utbildningsreserven.

Total vägrare

Vid olika tillfällen i utredningens arbete har de rättsliga påföljderna för
totalvägrare, dvs. de tjänstgöringsskyldiga vägrar alla former plikt-som av
tjänstgöring inom totalförsvaret, kommit För närvarande leder prin-upp.
cipiell vägran fullgöra värnpliktstjänstgöringatt eller vapenfri tjänst nor-

till villkorligmalt förenaddom med dagsböter vid första tillfället för
vägran. Vid andra tillfället blir straffet vanligtvis fängelse. Därefter beslu-

regeringen i allmänhettar i fråga tills vidareatt inte ska kallas inpersonen
till tjänstgöring.

Frågan vilka rättsliga påföljder totalvägran bör föranleda liggerom som
inte inom för utredningens uppdrag. Bl.a bakgrundramen allamot attav
tjänstgöringsskyldiga fortsättningenimän inte kommer i anspråkatt tas
för tjänstgöring i fredstid, utredningen det dock angeläget frågananser att

påföljdssystem för totalvägranett nytt blir prövad. Enligtom utredningens
mening skulle någon form samhällstjänst i första hand kunna användasav
i stället för fängelsestraff. Först tjänstgöringsskyldigeden vägrarom att
fullgöra samhällstjänsten bör fängelsestraff utdömas. Frågan ett nyttom
påföljdssystem för totalvägrare bör enligt utredningens mening bli föremål
för översyn. Den bör kunna behandlas inom Strajfsystemkom-t.ex.en
mittén Ju 199207, för närvarande arbetar med denna frågor.som typ av

7.5 Redovisning personalenav

I föregåendede avsnitten har utredningens överväganden i första hand rört
uttagningen olika kategorier pliktpersonal till uppgifter inom totalför-av

I detta avsnitt ska utredningensvaret. närmare beskriva antal områdenett
också ingåbör i uttagningsmyndighetens verksamhet framföralltsom -

gäller det olika former tillstöd civiladet och militära försvaret.av

7.5.1 Uppgifter totalförsvarets personalom

En effektiv personalförsörjning fordrar viss registrering personalen av

6 12-1393
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personal ärtotalförsvaretsdelDen somtotalförsvaret.inom hela av
myndigheter,olikafleraregistrerad hosnärvarandeförfinnskrigsplacerad

Socialstyrelsen.ochArbetsmarknadsstyrelsenVärnpliktsverket,t.ex.

finnsnärvarandeförpersonalregisterolikaredovisar deTabell 7.1 som
totalförsvaret.inom

översikttotalförsvaretinomPersonalregistren enTabell 7.1 -
Mättenhet 1000-tal personer

regi- Anm.AntalMyndighet
strerade

Anställda och
pliktpersønal

tidigare230000ochuppskov116000Varav500Vämpliktsverket l
totalförsvarövrigttillöverlämnade

verkskydd ingårochCivilförsvarsenheter180Räddningsverket
registerArbetsmarknadsstyrelsensiockså

tjänstepliktigaVapenfria50Vapenfristyrelsen
20000casjukvårdspersonalochHälso- av250Socialstyrelsen försvaretmilitärai detkrigsplaceradedessaär
anställdavissaFörstärkningspersonal samt70Arbetsmarknads- mil.kommunerK-företag,verk,statligainomstyrelsen

villigpersonalFri
hemvämsmänHemvämsmän extrautom80Vämpliktsverket

B-avtalellerFrivilliga med A-80Arbetsmarknads-
styrelsen

dessaFleramiljoner2,2totaltomfattarregistren avolika personer.De ca
krigs-Vämpliktiga ärvarandra.delvisemellertid somöverlapparregister

Värnpliktsver-iuppskovdärmed harochcivilförsvarsenheteriplacerade
tjänste-vapenfriaregister. DeRäddningsverketsifinnsregisterkets t.ex.

Vapenfristyrelsen.ochVärnpliktsverketbåde hosregistreradepliktiga är
försvars-ikrigsplaceraderegister ärSocialstyrelsensiantalEtt personer
register.Värnpliktsverketsifinnsocksådeinnebärvilketmakten, att

70000omfattarberedskapsregister personerArbetsmarknadsstyrelsens
helaB-avtalochfrivilliga med A- samt80000försvaret ochciviladetinom

register.Räddningsverkets
devissafördelarinnebäraskulledet stora avUtredningen omattanser

myndig-samlade hosregister ärmyndigheternasifinnsuppgifter ensom
het.

tillhan-personal skatotalförsvaretsuppgifterföreslårUtredningen att om
förtillgängligaUppgifterna böruttagningsmyndigheten.dahâllas varaav

statligatotalförsvaret, dvs.inombemanningsansvar myn-haralla ettsom
andraantalocksåfinnsDetföretag.landsting och ettdigheter, kommuner,

bemanningsansvarhatotalförsvaret ettattinom utanintressenter som
uttagnings-givetvisgälleruppgifterna. Dettasiganvändakunnabehöver av
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myndigheten funktionsansvarigaockså myndigheter, utbildnings-men
anordnare och frivilligorganisationerna.även

Myndigheten bör kunna tillhandahålla uppgifter främst om personer
vilkas krigsuppgift och plats vid mobilisering eller motsvarande skildaär
från deras fredstida verksamhet. Följande personalkategorier bör komma i
fråga

Anställda inom försvarsmakten;D
Pliktuttagna inom det civila militäraD eller försvaret;
Kvinnor genomgått den obligatoriskaD prövningen för rekyteringsom till
kort grundutbildning inom det civila försvaret;
Kvinnor frivilligtD genomgått lång grundutbildning inomsom det mili-
tära eller civila försvaret; och
Personal med nyckelbefattningar inomD totalförsvaret enskilda individer
och yrkesgrupper.

Uppgifterna intebör omfatta infonnation den enskilde än vadmer om som
är nödvändigt. Uttagningsmyndigheten ska centralt kunna tillhandahålla
information för disponibilitetskontroll. Kontrollen förhindraska att en

får två i tiden oförenliga beredskaps-person och krigsuppgifter. För det
civila försvaret frivilligorganisationernaoch är det viktigt dent.ex. att som
ska genomgå kostnadskrävande utbildning får disponeras för krigspla-en
cering. Alla arbetsgivare planerar för verksamheten i krig statligasom -
verk, kommuner, krigsviktiga företag, sjukhus m.fl. måste kunna kon--
trollera disponibiliteten hos den anställda personalen.

För genomföra disponibilitetskontrollatt krävs för oftanärvarande
kontroll i olika register. Fördelen med uppgifterna finnsatt samlade hos
uttagningsmyndigheten är myndigheten iatt samband med uttagningen
redan har del informationdenstor efterfrågas. Myndighetenen harav som
därför goda förutsättningar tillhandahålla de uppgifteratt efterfrågassom

olika inom totalförsvaret. Dessa kanav vända sig tillorgan endast en
myndighet för besked fåratt utnyttjas för krigsuppgiftom en person en
eller inte.

Utöver uppgifterna disponibilitet bör uppgifter finnas prövnings-om om
frånvärdena mönstringen, uppgifter yrke och utbildning, adressupp-om

gifter Dessa uppgifter kommer tidigarem.m. nämnts naturliga skälsom av
variera beroendeatt på vilken personalkategori det fråganär om.

Även uppgifterde uttagningsmyndigheten ska kunnaom omfat-som ge
fåtal uppgiftertar ett varje bör det finnas möjligheterom person att

tillhandahålla ytterligare information olika inom totalförsvaretsom organ
behöver. Utredningen förutsätter också olika myndigheteratt och organi-
sationer fortlöpande förändringar irapporterar personal, organisation och

till uttagningsmyndigheten.annat Detta förutsättningär för att systemeten
ska fungera föroch det ska gå kontrolleraatt den krigsviktigaatt om
personalen disponibel.är
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till kommunernaService7.5.2

reformarbetebetydandei kapitel harredovisat lutredningen har ettSom
medfört1980-talet. Det harförsvaret under ettcivilainom detpåbörjats

principen prop.fastlagtRiksdagen harför kommunerna.ökat ansvar
samordnaskalokaltkommunerna388rskr.160, FöUl198485 attom

myndighe-statligalandstingen, dedem och hoshosberedskapsåtgärderna
uttaladesförsvarsbeslutenskilda. 1992 års attoch lorganisationernaterna,

julisenastden lreformarbeteti pågåendeled detkommunerna ettsom
till kommunernaspersonalmedför försörjningen1994 ska över ansvaretta

tilllederräddningstjänst. Detta attbefolkningsskydd ochinomverksamhet
nuvarandelänsstyrelsernashuvuddelen ansvarövertarkommunerna av

utbildning.tillkallelsekrigsplacering ochinskrivning,för bl.a.
personalförsörjningen inomförÖvertagande ansvaretKommunernas av

själva kommerinnebär deräddningstjänst attochbefolkningsskydd att
krigsor-ingå i denpersonal skaolika slagvilkabådebesluta egnasomav

omfatta. Iorganisationen skabefattningarmångaganisationen och hur
totalförsvaret kommerinombemanningsansvarigaandralikhet med organ

tillgo-föruttagningsmyndighetenfrånstöd attbehövakommunerna att
kommunenskeDet kanpersonalbehov. attsittdose genom

tjänstgöringsskyldigamångahuruttagningsmyndigheten somFör angern
kravproñlenenligtmönstringeni samband medskabedömerden uttas

befattningar;för olika
antalförteckning överbeställeruttagningsmyndigheten ettHos per-enn

krigsorganisationenitjänsterantalföruppfyller kraven ettsomsoner
bemanna;kommunen attavsersom

erhållerförteckningar kommunenfrån delämplig personalVäljer somutu
disponera;Följaktligen kandenuttagningsmyndigheten ochfrån som

samt
bestämdafordisponibilitetenkontrolleraruttagningsmyndighetenHosu

föri anspråkvilluppgifter ochsjälv har takommunen omsompersoner
krigsorganisation.sin

genomfördeftereventuelltrekryteringstillfálletvidbeslutarKommunen -
krigsplacerasskaolikade här sättende pågrundutbildning uttagnavar-

direktre-uppgifterna. mångaHurregistreraruttagningsmyndighetenoch
mellansamrådfår disponera bör avgöraskommunenkryterade genomsom

funktions-berördauttagningsmyndigheten ochlänsstyrelsen,kommunen,
avvägningardeuppgift göraärLänsstyrelsensmyndigheter. attansvariga

behövs.i länetkommunernamellan som
tryckning ochmedbistå kommunenvidarekanUttagningsmyndigheten

Uttagnings-ha.och skakrigsplaceringsorderutsändning den envarsomav
övning. Denutbildning ochtillför inkallelserkanmyndigheten även svara

regis-medkommunenstöd åtvidarekanmyndighetencentrala annange
behövas.skulledetterhållning om

befolk-inompersonalförsörjningenförfårkommunerna ansvaretNär
för samverkanmöjligheterräddningstjänst öppnasochningsskydd nya
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mellan kommuner frivilligorganisationer.och Frivilligorganisationernas
stöd till kommunerna kan ske avtalt.ex. mellan enskilda ochgenom
kommunen eller frivilligorganisationnågonatt åtar sig förgenom att svara
viss verksamhet inom kommunen under beredskap ioch krig. Ett sådant
samarbete har inletts mellan Frivilligorganisationernas samarbetskom-
mitté ÄvenFOS och kommuner. frivilligorganisationernaett par bör
kunna stöd uttagningsmyndigheten med bl.a. registerhållning.av

Värnpliktsverket överlämnar varje år i januari-februari den s.k. 47-
åringsfordelningen till Arbetsmarknadsstyrelsen, dvs. uppgifter vilkaom
värnpliktiga inte längre tjänstgöringsskyldigaär inomsom det militära
försvaret. Uppgifterna innehåller också information antal vämplik-ettom
tiga har blivit befriade innan blirde 47 år. Arbetsmarknadsstyrelsensom
fördelar personalen med hänsyn till deras bostadsorter mellan länsarbets-
nämnderna, i sin sänder s.k. rekryteringsunderlagtursom ut ett till i
huvudsak alla fördelade. Rekryteringsunderlaget innehåller olika alterna-
tiv för fortsatta insatser pliktpersonal eller frivillig inom totalförsva-som

De sedan anmäler intresseret. för befolkningsskyddsom t.ex. och rädd-
ochningstjänst krigsplacerastas ut länsstyrelsen, medan de anmältav som

intresse för frivilligverksamhet fördelas mellan de olika frivilligorgani-
sationema. Det ska tilläggas långt ifrån alla i 47-åringsfördelningenatt tas
i anspråk på det här sättet.

Med de uttagningsprinciper utredningen föreslår kommersom som
framgått åldersklassen mönstrar och utbildningsreservensom att vara en
viktig rekryteringskälla för kommunerna och frivilligorganisationema.
Även i framtiden kommer dessa emellertid i pliktpersonalanspråkatt ta

lämnar det militära försvaret. De omplaceringarsom blir möjliga börsom
emellertid spridas över året fortlöpande sökning i registren ochgenom en
uttagning lämpligaav personer.

7.5.3 Stöd under beredskap och krigi

Uttagningsmyndigheten vidareska under beredskap och i krig kunna ge
stöd åt såväl försvarsmakten myndigheterna inom det civila försvaretsom

frivilligorganisationerna.och Uttagningsmyndigheten ska snabbtt.ex.
kunna fram underlag åt bl.a.ta kommunen för förstärkningett det civilaav
försvaret. Ett sådant underlag kan omfatta uppgifter invånare i kom-om

ingår i den militära personalreservenmunen och inkallassom förstsom
efter mobilisering. Samma sak gäller dem mönstrat ännu intesom men
påbörjat grundutbildning. Efter allmän mobilisering kan även de delaren

åldersklassen ligger inne för utbildning bliav för kommu-som en resurs
Uttagningsmyndigheten kan i dessa fallnerna. redovisa adresser, pröv-

ningsvärden, uttagning, befalslämplighet och vitsord från grundutbild-
ningen. Med detta stöd bör både tillfälliga och långsiktiga behov av
personal under beredskap ioch krig kunna tillgodoses.
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myndighetsutövningförorganisationtillFörslag7.6
nivåcentralservice påoch

arbetsuppgiftermyndigheternasansvariga7.6.1 De nu

civila försvaretdetSamordningsmyndigheten inom
ÖCB funktionen civilÖverstyrelsen föransvarigcivil beredskap ärför

ÖCB vidareskacivila försvaret.samordning inom detledning och som
beredskapsförbe-samordnafred ochförvaltningsmyndighet i ledacentral

Överstyrelsenmyndigheter.funktionsansvarigaövrigavidredelsema sva-
finnsför detochfunktionernaför olikamål de attför det utarbetasattrar

inom detberedskapsåtgärderolikaprioritering mellanförunderlagett
ÖCB för utbild-lednings- ochbl.a.försvaret. har systemansvarcivila ett

totalförsvaret.civila deleninom denpersonalningen avav

försvaretdet civilamyndigheter inomunktionsansvarigaF
försvaret skacivilainommyndigheterna detfunktionsansvarigaDe sam-

uppgiften hörTillfunktionen.inom attberedskapsförberedelsernaordna
funktionen ochinombefattningarolikafinns personal påför detattsvara

personalfrivilliga elleranställda,kanutbildas och Detövas.dennaatt vara
rekrytering, utbild-medpraktiska arbetetplikt.med Dettagitshar utsom

utsträckning hosiemellertidpersonalen skerredovisning storning och av
myndigheter eller andrakommunalaochlandstingskommunalastatliga,de

organ inomverksamhetbedriverorganisationerföretag ochäven som--
viktigaharlänsstyrelsernaexempel kan nämnasfunktionen. Som att

uppgifter i detta arbete.
de mänfördelningenbeslutarArbetsmarknadsstyrelsen somavom

eventuelltförförsvaretmilitäradetlämnar attvid års ålder47senast
krig.i Tillochberedskapunderviktig verksamhetföranvändas annan
riktlinjerutarbetauppgifter bl.a. ocksåhörArbetsmarknadsstyrelsens att

militärtjänstgöring i krigfrånuppskovärendenhandläggningenför omav
organisatio-ochföretagmyndigheter,personalplanläggningen hosföroch

ner.
funktioneninomdel arbetetverkställerLänsarbetsnämnderna stor aven

medpersonalregister denföra överbl.a.skaarbetskraft. Nämnderna ett
enligt arbets-militära försvaretutanför detuppgiftersärskilt viktiga som

framförgällerregistreras. Detmening behövermarknadsmyndigheternas
krig sittoch iberedskap änuppgift underharallt de annansom enpersoner

Syftet med denna s.k.värnpliktiga.inteoch ärfredstida förvärvsarbete
tagits tillinte harkontrollera utberedskapsregistrering är attatt en person

myndigheter eller andraflerabefattningar hos organ.
samtligauppgifterdisponibilitetsregister medfinns ocksåDet ett om

Länsarbets-värnpliktskod.beredskapskod ellerhari länett sompersoner
tjänstgöringvilkenregister kontrollerai dettanämnden kan typ ensomav

blitill. Resultatet kan attföretag eventuellt ärianställd uttagent.ex. ett
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nyckelpersoner får uppskov från militär tjänstgöring eller uppgiften annan
under beredskap ioch krig.

En utredningsgrupp inom Arbetsmarknadsstyrelsen föreslagithar att
personalplanläggningen ska förenkladersättas och översiktligav en mer
planläggning, kallad personalöversikt. Enligt förslaget ska beredskapsregi-
streringen upphöra. Utredningsgruppen har vidare föreslagit enklareen
hantering 47-åringsfördelningen och ärenden frivilligpersonalen.av av om

Arbetsmarknadsstyrelsen har beslutat avvakta resultaten bl.a.att av
Pliktutredningens innanarbete den slutlig ställning till arbetsgruppenstar
förslag. Avsikten är emellertid påbörja viss försöksverksamhet.att Deten

framförgäller allt personalplanläggningen och det föreslagnaav gruppen
samarbetet mellan länsarbetsnämndema i olika län.

Värnpliktsverket

Värnpliktsverket för militäradet försvarets personalredovisningsvarar -kallar de värnpliktiga till mönstring, prövar dem och genomför uttagning
till olika slag grundutbildning för det militära försvaret. Vämpliktsver-av
ket kallar också in de värnpliktiga till grundutbildning och repetitionsut-
bildning och under hela vämpliktstiden besked den krigspla-ger om- -
cering och har.som var en

Till uppgiften hör fyllapersonellt krigsförbandenatt enligt denupp
krigsplacerande myndighetens eller krigsförbandschefens beslut och vidatt
behov förändra den placering Värnpliktig har. En del de värn-som en av

Överbefälhavarenpliktiga fördelas efter överenskommelse mellan och
Arbetsmarknadsstyrelsen till uppgifter utanför militäradet försvaret under
beredskap ioch krig.

Värnpliktsverket har omkring 400 anställda. fjärdedelarTre av persona-
len civilanställdaär läkare, sjuksköterskor, psykologer, personalvårdskon-
sulenter, dataexperter, handläggare och assistenter. Den militära persona-
lens kunskaper det militära försvaret är viktig del kom-om en annan av

inom verket.petensen
Värnpliktsverkets centrala förvaltning med sammanlagt omkring 60

föranställda har enheter planering, redovisning, inskrivning, administra-
tion, utbildning och databehandling. Centralförvaltningen beslutar i över-
gripande frågor och samordnar verksamheten vid de värnpliktskonto-sex

finnsDet värnpliktskontor i fyra femett de militärområdena.ren. av
Mellersta militärområdet har två kontor.

Värnpliktskontoren funktionerhar för inskrivning, redovisning, admi-
nistration och databehandling. Kontoren värnpliktiga till utbildningtar ut
för förbanden och för personalredovisningen inom militärområ-svarar
dena. I Mellersta militärområdet ligger för redovisningen påansvaret ett av
de båda kontoren.
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Vapenfristyrelsen
Myndig-tjänst.vapenfritilltillståndärendenVapenfristyrelsen prövar om

inombefattningarolikatilltjänstepliktigavapenfriaockså deheten uttar
utbildning ochfårför dein dem ochkallarcivila Försvaret, attdet svarar

blir krigsplacerade.
eller andramyndigheterolikahos dei allmänhetUtbildningen sker

tjänst-tjänstepliktiga skavapenfriadeförsvaret därcivilainom detorgan
basutbild-s.k.omfattarUtbildningenkrig.iochberedskapundergöra en

grundläggandetjänstepliktiga,vapenfriaför allaning är engemensamsom
praktikutbildning.befattningsutbildning och en

vapenfriadministratörernaför de s.k.vidareVapenfristyrelsen attsvarar
uppgifter.för sinautbildasutbildningsanordnarnahoshandledarnaoch
allmännatillämpningsföreskrifter ochutfärdauppgifterna hörTill geatt

tillsyn överVapenfristyrelsen utövar ävenvapenfria tjänsten.förråd den
påsikte bådeTillsynenutbildningsanordnarna. tarhosverksamheten

hanteringenadministrationen,och pågenomförande t.ex.utbildningens
ochförplägnadtjänstepliktigas boende,vapenfriade resor.av

anställda.30-talharVapenfristyrelsen ett

arbetsuppgiftermyndighetens7.6.2 Den nya

dragRollfdrdelningen istora
inommyndighetsorganisationbehovetanalyseratUtredningen har av en
olikadärefter övervägtochutredningens arbeteområdedet avsersom

lösningar.alternativ till
utredningenkapitelredovisningen i 5 attframgåttSom har anserav

medförsörjningenÖCB gälleruppgift detnärsamordnandeska ha en
Överstyrelsen följaochgranskaska bl.a.försvaret.civilaforpersonal det

in-verksamheter,funktioner ocholikainomutbildningbehovet avupp
påvidtas ochåtgärder behöverområden därdeplaneringenrikta mot

fördelningenpåverkaandra sätt resurser.av
ÖverbefälhavarenÖverstyrelsen dialogforochnaturligtDet är enatt

i personal-skesamordning måsteför denunderlagkan utgöra ett somsom
ÖCB enligtbörtotalförsvaret.inomolika nivåerforsörjningsfrågor på

övergripandeuppgifterdel demeningutredningens över avta aven
Arbetsmarknads-utfört.hittills harArbetsmarknadsstyrelsenkaraktär som

arbetsförmed-medhardetinriktas påroll börstyrelsens att somavsemer
rörlighetsstimulerande åtgär-dearbetsmarknadsutbildningen ochlingen,

bestämmel-Tillämpningenkrigi göra.ochberedskapunderderna att av
arbetsmark-uppgift forviktigtjänsteplikt ärallmän annanenserna om

nadsmyndigheten.
statlig myndighet,centralbildasföreslår det skaUtredningen att en ny

redovis-uttagning ochförpersonalverk,Totalförsvaretskallad svararsom
försvaret.militäracivila och detför både detpliktpersonalfrämstning av

myndigheterdestöd åtserviceorgan,Personalverket ska ett som gervara
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eller bemanningsansvar förmotsvarande har organisation undersom en
beredskap i krig.och Den myndigheten ska förverka landetsattnya
befolkning utnyttjas inom totalförsvaret olikapå och verksam-rätt sätt att

fårheter den personal de behöver. till finnsDen ska också detattsom se en
förståelse hos myndigheter, företag, organisationer föroch enskilda de
principer för personalförsörjningen, framför uttagningenska gälla alltsom

pliktpersonal. Myndigheten uppgifter frånövertar och Värn-av ansvar
pliktsverket Vapenfristyrelsen,och därefter kan läggas Personal-ned.som
verket bör civil myndighet lyder under regeringen.vara en som

funktionsansvariga statliga myndigheternaDe föroch andra som svarar
olika inom civila försvaretverksamheter det kommunerna ocht.ex.-
landstingen direktabehåller det för personalfrågorna inom sinaansvaret-
områden. Personalverket emellertid utförakommer kunna delatt en
uppgifter funktionsansvariga statligaåt myndigheter.även

uppgifterPersonalverkets blir nästan uteslutande verkställande ka-av
raktär. Besluten uttagningens utbildningens inriktningoch fattas deom av
myndigheter för inom totalförsvaret.beredskapen detInomsom svarar

Överbefálhavaren.militära försvaret är det Inom civila försvaret liggerdet
för samordningen övergripandeoch inrikta planeringen,ansvaret att som

Överstyrelsenutredningen framhållit, på för civil funktions-beredskap. De
ansvariga myndigheterna fattar emellertid många beslutenav genom-om
förandet verksamheten.av

och redovisningUttagning mänav
föreslårUtredningen Personalverket för civiladet och detatt gemensamt

militära försvaret ska

tillgångenAnalysera på skyldiga tjänstgöra inommän är total-D attsom
försvaret föroch antal i drag planera användningenår dessa;ett stora av

förUtveckla metoder till olikaurval slag befattningar;D av personer av
Informera mönstringsskyldigade kraven tjänstgöring, urvalsprin-påD om
ciper m.m;

de mönstringsskyldiga tillPröva och dem grundutbildning ellerta utD
placering i utbildningsreserven;

Kalla de till grundutbildning och eventuellt till repeti-uttagnaD senare
tionsutbildning;

prövning uttagningUtvärdera den och omfatt-ochägerD t.ex.som rum
ningen och tillavgångarna orsakerna dem;av
Registrera redovisaoch de utbildade.D

Personalverket ska vidare i omfattningden myndigheter medsom-
bemanningsansvar begär det underlag och stöd föråt dessage-

Inkallelser vid olikaavvpersonal grader beredskap;D av
Befattningsanalyser;D
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. krigsduglighet;krigsorganisationensmilitäraBedömningar den11 av
förbandsutvecklingspla-krigsförbandschefersmilitäraUtarbetandeEl av

ner.

tjänstgörings-uppgifter allafinnasskaRegistreringen innebär deatt om
antingenvisarför ochskyldiga män var ensom

iverksamhet detplanlagdkrigsorganisationen inomPlaceringen i enQ
militära försvaret;försvaret eller inom detcivila

utbildningsreçerven;ibefattningsgruppUttagningen tillE1 en
fortsätter underkrigsviktig verksamhetinyckelbefattningEv. somEl en

i krig; ellerochberedskap
totalförsvaret.imedverkanfrivilligavtalEv.a om

villintemöjligheter ellerinte harframgå denocksåDet bör uttagneom
vapentjänst.göra

arbetsgivareyrke ellertill byterflyttar frånDen ort annan,en ensom
inomtjänstgöraförutsättningarsinaförändrareller på sätt attannat

registre-iuppgift. Förändringarfåtotalförsvaret kommakan att en ny
krigsorganisatio-deske översynerringen kan också komma att avgenom

myndigheterna.olikaefter hos dehand äger rumnen som

kvinnoroch redovisningUttagning av
grundutbild-militärtillkvinnor sökerdeskaPersonalverket mönstra som
längre tvåcivila försvaret äninom ärgrundutbildning detning eller somen

Personalverket föreslagit tidigare iutredningen harbör,månader. som
uppgifter varje år allasammanställain ochkapitel också samla av

plikt för genomgåmedska kunnakvinnor i åldersklass. Dessa atttas uten
försvaret.civilautbildning inom detkortareen

i anspråkkvinnoruppgifter deomfattaRedovisningen bör tassomom
försvareti civiladetverksamheterpliktbefattningar inom planlagdaför

inomkvinnorgäller deSamma sakmilitära försvaret.inomoch det
sig för medverkabunditharfrivilligorganisationema avtal attgenomsom

totalförsvaret.i

myndigheterSamverkan med andra
statliga myndighe-med andraframgått samverkaPersonalverket ska som
i frågor gällerorganisationerföretag ochlandsting,kommuner, somter,

utredningensenligtskapersonalförsörjning. Personalverkettotalförsvarets
civilai och detdettill olika verksamheterpersonalförslag bl. ta uta.

myndigheternaolikabeställama demilitära försvaret på uppdrag av -
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eller inommotsvarande civiladet eller militära försvaret. Verket ska också
på uppdrag dessa beställare kalla de till grundutbildning ochuttagnaav
repetitionsutbildning.

.Kommunerna kommer enligt det principbeslut riksdagen fattat attsom
några år överta for personalförsörjningen inom befolknings-ansvaretom

skydd och räddningstjänst under beredskap i krig.och innebärDet bl.a. att
de ska bemanna den organisation behövs. Som utredningen framhållitsom
kommer direktuttagning i samband med mönstringen iske samarbeteatt
med Personalverket. Det gäller också när kommunerna vill i anspråkta

frånpersonal utbildningsreserven. Kommunerna kommer i övrigtäven att
kunna få förunderlag rekryteringen från Personalverket.

Andra uppgifter

Utredningen föreslår Personalverket ska behandla ärendenatt som avser
enskildas rätt enligt värnpliktsförfattningarna. Både Vämpliktsverket och
Vapenfristyrelsen har sådana uppgifter.

Frågan vidareär Personalverket falletär med Vapenfristy-om som-
relsen ska bistå utbildningsanordnare med den tillsyn serviceoch som-
redovisningen de pliktuttagna, handläggningen ärenden derasav av om
sociala förmåneroch andra och hanteringen de ekonomiadministrativaav
frågorna fordrar. Det gäller bl.a. också frågor pliktuttagnasde medin-om
flytande, beslut i disciplinärenden och den uppföljning och utvärdering av
verksamheten är nödvändig. Personalverket skulle kunnat.ex.som an-
ordna utbildning för dem för adminstrationen desom uttagnassvarar av
utbildning.

ÖCBEn lösning är får i uppgift för denna tillsynatt ochannan att svara
service. uppgifterDe utredningen ligger emellertid vid sidansom avser om
ÖCBs huvudsakliga verksamhet samordningsorgan. Om detta därförsom
inte bedöms lämpligt alternativ, kan tredjeett lösning devara atten vara
funktionsansvariga myndigheterna för sig sig uppgiftenpåtar attvar svara
för tillsyn och med service bistå de regionalaatt eller lokala utbildnings-
anordnare finnseventuellt inom deras verksamhetsområden. flestaDesom
pliktuttagna inom det civila försvaret kommer enligt utredningens bedöm-
ningar i kapitel finnas6 inom funktionen befolkningsskyddatt och rädd-
ningstjänst. Räddningsverket kommer den bakgrunden sannoliktmot att
få erfarenheterstörre det administrativa arbetet andra funktionsan-änav
svariga myndigheter och skulle kunna stöd även åt utbildningsanord-ge

inom funktioner.andranare
Denna fråga behöver övervägas ytterligare i det fortsatta arbetet med att

finna lämplig organisation uppgifterna på olika nivåer för uttagning,en av
utbildning och redovisning den pliktuttagna personalen.av

.Lokalisering

Vämpliktsverket sitthar huvudkontor och värnpliktskontor i Karlstad.ett
Vapenfristyrelsen ligger också fällerdär. Detta enligt utredningens mening
avgörandet vid valet lokalisering lör den myndigheten.av nya
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Totalförsvaretsföreslår förvaltningen inomUtredningen centraladenatt
ligga ipersonalverk ska Karlstad.

ingafinns utredningens mening för närvarande skälenligt mön-Det att
ligger.flyttas från värnpliktskontorenstringskontoren de därska orter nu

samordning regional nivåtill på7.7 Förslag

nivå inomregional detAnsvariga för samordning verksamheten påav
civila försvaret är

civilområdet;regional nivå inomCivilbefálhavaren högrepå11 -
regional nivå inom länet.Länsstyrelsen på lägre0 -

länsstyrelsen uppgifter.myndigheter verkställandehardessa båda ävenAv
befolk-civilförsvarspliktiga till funktionernarekryteringenDet gäller av

sjukvårdräddningstjänst hälso- och När kom-ningsskydd och samt m.m.
förenligt principbeslutstatsmakternas övermunerna ansvarettar

räddningstjänstpersonalförsörjningen inom befolkningsskydd kom-och
rekryteringenuppgifterna iför praktiska samband meddeansvaretmer

flyttas från tillredovisningen pliktpersonal länsstyrelsernaoch överattav
kommunerna. -

blir uppgiftenpersonalförsöijninglänsstyrelsen inom områdetKvar hos
resursanvändningen i Med detriktlinjer för samordning länet.att avge

utredningen föreslår iför uttagningen pliktpersonal betän-system somav
personalolika verksamheters behovkandet handlar det väga motatt avom

utvecklingen inomdeavvägningen fordrar bedömningarvarandra. Den av
framför förändring i den planeradeolika allt hurverksamheterna en- utbild-i krig inskrivningen ochinriktningen beredskap och påverkarunder

inte pliktpersonalningen i fred. Bedömningarna bör gälla bara ävenutan
frivilliga.anställda och

militärafordrar omfattande regionalaSamordningen kontakter med
myndigheter inom utanför länet, kom-myndigheter, civila statliga och

Utredningen förutsätterlandsting, organisationer och företag. attmuner,
samordningsorgan.fortsätter utveckla sin Det ärlänsstyrelsen rollatt som
samordningsuppgifterför närnaturligt länsstyrelsen del deatt svarar en av

personalförsörjningen för ligger på länsarbets-närvarandedet gäller som
uppgiften i samband medTill hör stöd åt kommunernanämnderna. att ge

befolknings-för personalförsörjningen inomdessa överatt tar ansvaret
räddningstjänst.skydd och

personalförsörjningenCivilbefälhavarens inom börroll samordnaresom
inriktas avvägningar personalbehovetenligt utredningens mening på av
olika i civilområdet.olika funktioner och länmellan
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Principer för rättsliga8 den
regleringen

8.1 Utgångspunkter

författningsreglering iArbetet med enlighet Pliktutredningensmeden
intentioner i inom Utredningendetta betänkande pågår Fö 199201 om
författningsregleringen totalfdrsvarsplikten, redovisa sittska arbeteav som

april Föreligger för30 1993. inte slutligtden Det närvarande någotsenast
lagförslag från utredning. följande redovisningen fråndenna Den utgår de

utredningen hittills gjort.överväganden har kan kommaDessa attsom
i detaljerna innan slutfört.ändras arbetet är
framgårSom redogörelsen i kapitel i3 detta betänkande denärav
regleringenrättsliga tjänsteplikten inom totalförsvaret för närvarandeav

mellan flertal författningar.uppdelad Detta beror på bestämmel-ett att
tillkommit vid olika tidpunkter i fall ihar många ledettserna som en-

omfattande reglering.mer
tjänsteplikterna inom totalförsvaretNär ska regleras i ettnu samman-

hang måste reglering överskådligsträvan göra denna så ochattvara
lättillgänglig möjligt. Utredningen författningsreglering total-som om av
försvarsplikten har för samla samtliga tjäns-bestämmelserstannat att om

lagformteplikterna kräver i lag totalförsvars-enda lagsom en en om-
plikt. till varitEtt alternativ sådan uppläggning hade i övergri-atten en
pande lag samla de bestämmelserna och i särskildasedangemensamma
lagar reglera och olika skyldigheterna.devar en av

Översikt lagförslaget8.2 över

hittills lagförslagetDet utarbetade innehåller 12 kapitel. paragraferAntalet
i kapitel femvarje varierar mellan nitton.och

Kapitlen omfattar preliminärt följande

kap. Inledande totalförsvarsplikten1 bestämmelser om
2 kap. Utredning totalförsvarspliktiges personliga för-denom

hållanden
3 lnskrivning, krigsplacering tjänstgörakap. och rätt att utan vapen
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Tjänstgöringen4-6 kap.
totalförsvarspliktiges7 kap. skyldigheter tjänstgöringDen intenär

pågår

8 kap. Förmåner
9 Straff hämtningkap. och

Överprövning10 kap. beslutav
förkap. Skydd anställningll m.m.

Särskilda12 kap. bestämmelser

8.3 Totalförsvarsplikten

kap. ingå totalförsvarspliktens omfatt-1 1 kommer bestämmelseratt om
ning viktigaste innehåll.och Kapitlet börjar portalparagrafmed en som

totalförsvarsplikten för befolk-ska angelägenhet helaattanger vara en
ningen. totalförsvarsplikten totalförsvaretsMålet med är att trygga
personalförsörjning

Totalförsvarsplikten omfattakommer alla svenska medborgare ochatt
alla i Sverige. Plikten för frånär bosatta gäller och dessasom var en av
början fyller tilldet kalenderår han eller hon 16 år slutetnär detav av

fyllerkalenderår han eller hon 70 år.när
Totalforsvarsplikten civilplikt, värnplikt och allmänbestår tjänste-av

plikt. Civilplikten tjänstgöring enligt 1966413lagenmotsvarar om va-
penfri tjänst, civilförsvarslagen 196074, skyldighetlagen 1984272 om
för civilförsvarspliktiga tjänstgöra utanför civilförsvaret lagenatt samt

tjänsteplikt för sjukvårdspersonal1981292 hälso- och veteri-samtom
Värnplikten värnpliktstjänst-närpersonal den nuvarandemotsvararm.m.

göringen för varje fr.o.m.och gäller således svensk medborgare det ka-
fyller fyllerlenderår han 18 år det kalenderår han år.när när 47 Dent.o.m.

tjänsteplikten tjänstgöring i form tjänsteför-allmänna denmotsvarar av
ilängning och den allmänna tjänsteplikt för närvarande reglerassom

allmänna tjänstepliktslagen l95983 och statligt anställda skyldigaärsom
fullgöra enligt 1976600 offentlig anställning.lagenatt om

civilplikten värnplikten omfattaBåde och kommer kunna grundut-att
bildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring krigstjänstgö-och

tjänsteplikten innebär skyldighet för totalför-ring. Den allmänna denen
höjd utföra arbetsuppgifter isvarspliktige under beredskap sin anställ-att

ning grund avtal eller särskilt anvisade arbetsuppgifter.på av

Utredning personliga förhållanden8.4 om

Civilplikt värnplikt inte tjänstepliktoch allmän kommer attmen- -
förutsätta totalförsvarspliktige skrivits förden har in tjänstgöring. Föreatt
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totalför-tjänstgöra iinskrivningen förutsättningarska hans eller hennes att
varjeutredningenunderlätta ärutredas och bedömas. För attsvaret

uppgifterskriftligt muntligttotalförsvarspliktig skyldig eller lämnaatt om
personliga för-utbildning sinasitt hälsotillstånd, sitt sin ocharbete,

förinställa sig personligeni övrigthållanden och, det behövs, även attom
utredning.

enskilda vårdinrätt-landsting ochStatliga myndigheter, kommuner,
myndigheten lämnaningar skyldiga till den utredandekommer att attvara

för utredningen.uppgifter totalförsvarspliktiga har betydelseom som
utföras Totalförsvarets personalverk, kommun,Utredningen kan ettenav

statlig myndighet Personalver-landsting, kyrklig kommun eller en somen
ket bestämmer.

vidska mön-Utredning svenska medborgare görasmän är enav som
intemönstring, detstringsförrättning. Varje svensk ska genomgå omman

totalförsvaret.tjänstgöring iinte fullgöraär uppenbart han kan någonatt
ingåendeutredning vid mönstringenDen sker ska än annarsvara mersom

undersökningar. Inskriv-medicinska psykologiskaoch omfatta bl.a. och
grundutbildning två månaderning för civilplikt längre änmed ärsomen

totalförsvarspliktige genomgåttför värnplikt förutsätter den haroch att
före-mönstring. Skyldighet mönstring kommer normaltgenomgå attatt

ligga fr.o.m. totalförsvarspliktige fyller 18 årdet kalenderår dennär t.o.m.
fyllerhan 24det kalenderår år.när

lagför-mönstring ingå iBestämmelserna utredning och kommer attom
förfinnas skyldighetkap. bestämmelserslagets 2 Där kommer också att om

totalförsvarspliktig till mönstring, utfärdamyndighet, kallar atten som en
totalförsvarspliktig förhind-tid skyldighet förkallelsen i god och ärsomen

dröjsmål Myndigheten kommerinställa sig anmäla detta.rad att att utan
skyldig totalförsvarspliktige resulta-vidare underrätta denatt att omvara

gjorts uppgifter harundersökningar har och dedetet somsom omav
inhämtats honom.om

Inskrivning8.5 m.m.

inskrivning.kap. bl.a.Förslagets 3 kommer innehålla bestämmelseratt om
från ci-totalförsvarspliktige antingen befriasEfter mönstringen denska

utredningen inte gjortsvilplikten värnplikten skrivas in. Om haroch eller
inte skrivs in,vid mönstring totalförsvarspliktige behöveroch denen

uttryckligt befrielse.uttagningsmyndigheten inte fatta beslutnågot om
inskrivning ochuttagningsmyndighet, beslutarPersonalverket, är omsom

befrielse.
enligtAvsikten befrielsen grunder värn-är ska ske påatt samma som

befrias, sjuk-pliktslagen. totalförsvarspliktig han på grundEn ska om av
fysisk psykisknedsatt ellerdom, skada eller någon orsak har såannan

värnplikt.fullgöra civilplikt ellerprestationsförmåga han varken kanatt
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Befrielse totalförsvarspliktigeska också ske den civilpliktenom genom
värnplikteneller löper särskild risk få sin prestationsförmåga nedsatt.att

Om totalförsvarspliktig har mönstring har förutsätt-genomgåtten som
ningar tjänstgöra inom totalförsvaret skrivasska Inskrivningenhan in.att
ska ske antingen för grundutbildning i civila i militäradet eller det
försvaret i utbildningsreserven.eller befattningstypBeslutet ska denange

befattningeller den totalförsvarspliktige ska grundutbildas till ellersom
befattningsgruppden han tillhöra i utbildningsreserven.ska Omsom

inskrivningen försker grundutbildning ska beslutet också för-detange
band, den skola, den myndighet eller den organisation totalför-där den
svarspliktige fullgöra sinska grundutbildning.

inskrivning fårEtt beslut finns förändras det skäl det. Personal-om om
i vissa fallverket eller myndighet totalförsvarspliktigeden där den-

tjänstgör ändringen.beslutar Om ändringen innebär tiden förattom-
grundutbildningen blir längre eller iden har placerats utbildnings-att som

skrivs in för grundutbildning längreär två månader, måsteänreserven som
totalförsvarspliktigeden ändringen.godkänna Regeringen emellertidska

utbildningsreservenkunna inskrivningändra beslut i denett utanom
totalförsvarspliktiges samtycke. förutsätterEtt sådant beslut hänsyn tillatt
Sveriges försvarsberedskap kräver ändring.denna

Efter grundutbildninggenomgången ska totalförsvarspliktigeden som
förvärvathar erforderligade kunskaperna färdigheterna krigsplaceras.och

En totalförsvarspliktig kan också krigsplaceras för beredskapstjänstgöring
och krigstjänstgöring ha grundutbildning. förutsätt-genomgått Enutan att

förning krigsplaceringsådan är han eller hon ändå har de kunskaperatten
och färdigheter krigsuppgiften fordrar. En totalförsvarspliktig kansom

krigsplacerasockså i sin anställning.
totalförsvarspliktigDen vapenfri.är har rätt Förutsätt-attsom vara

ningarna kommer desamma för förnärvarande gälleratt vara som en
Värnpliktig vill vapenfri tjänst. förslagetEnligt totalför-kommersom en
svarspliktig har vapenfrirätt inte få skrivas in iatt attsom vara en
befattningsgrupp befattningeller förenadär med vapenbruk eller motsom
sin vilja skrivas in i militära försvaret.det totalfársvarspliktigeDen blir då
inte heller skyldig tjänstgöra i befattning i militära försvaret,någon detatt

vapenbruk.inte förenadäven denna är medom
Personalverket enligt lagförslagetkommer ansökningarpröva rättatt om

vapenfri.att vara

8.6 Civilplikten och värnplikten

kap.4 innehållakommer bestämmelser civilplikten värnplik-ochatt om
framgåDet kommer bl.a. grundutbildningstiden för den harten. att att som

skrivits in i civila försvaretdet högst 300 militäraär dagar. Inom det
försvaret kommer grundutbildningen få pågå under längst 625 dagar.att
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för grundutbildningensinte innehålla lägstaLagen någon gränskommer att
får verkställighetsföreskrifter.längd bestämmasdet genom-

totalförsvarspliktig inte skyldig fullgörabör regelEn attsom vara en
civila Försvaret grundutbildninglängre grundutbildning inom det eller

till tjänstgö-inom militära försvaret, han inte har kallats sådandet enom
fyllerring påbörjats före det kalenderårskulle ha utgången när hansom av

regeringen i utbildningsre-24 Om har beslutat anspråk honomår. att ta ur
vid fyllerdet kalenderår han 30 år.går gränsen utgången näravserven,

Repetitionsutbildningstiden får omfatta högst 240 dagar uppdelade på
Även i skyldighetenflera tjänstgöringstillfällen. inskränkningarandra att

repetitionsutbildning finnas.kommergöra att
Beredskapstjänstgöring blir regeringen tillaktuell, med hänsyn lan-om

Beredskapstjänstgöringenförsvarsberedskap bedömer det behövs.dets att
för totalförsvarspliktiga grundutbildning längrekommer med är änen som

till övriga totalförsvarspliktiga60 uppgå högst 180 dagar. Fördagar att
Beredskapstjänstgöringenkommer skyldigheten högst 30 dagar.att vara

flera tjänstgöringstillfällen.ska kunna delas påupp
krigstjänstgöring, höjdRegeringen det råderska kunna besluta omom

eller högstaberedskap, dvs. beredskapen skärpt det råderärom om
enligt höjdberedskap lagen beredskap.om

försvarets möjligheter för tjänstgöringAvsikten militäraär det attatt
Luftfarts-inom krigsorganisationen i personal inom Tullverket,anspråkta

fred iutbilda i ska regleras lagenverket, Posten och Vägverket och dematt
totalförsvarsplikt.om

för civilplikten8.7 Gemensamma bestämmelser och
värnplikten

orderkap.särskild bestämmelse i kommer lagstöd åt ochEn 5 att ge
tjänstgöringsföreskrzfter innebär inskränkningar i totalförsvars-densom
pliktiges rörelsefrihet i hennesgrundlagsskyddade eller hans eller person-

frihet för föreskrifter fårliga i övrigt. Gränsen vad sådana order och
innehålla tilldras hänsynen den verksamhet skakommer ytterst att av som

totalförsvarspliktige tjänstgöra.bedrivas den kommerdär att
innehålla skyldighet förKapitlet kommer också bestämmelseratt om

totalförsvarspliktige fullgörande civilplikt värnpliktunder ochden att av
intelyda förmäns och arbetsledares order det uppenbartär attom-

att efterinte tjänsten och sig de allmänna tjänstgö-ordern rättaavser -
förringsföreskrifter medgäller. Detta överenstämmer vad närva-somsom

för värnpliktiga vapenfria tjänstepliktiga.rande gäller de och de Bestäm-
blir tillämpliga civilpliktiga.melserna också pånu

medicinskatotalförsvarspliktige blir vidare skyldigDen genomgå deatt
och psykologiska undersökningar fordras för fysiskahans ochattsom
psykiska prestationsförmåga ska kunna utredas.
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Kapitlet kommer också innehålla utbild-allmänna bestämmelseratt om
totalförsvarspliktiga.ningen Grundutbildningen ska regel ske iav som en

följd och de kunskaper krigsuppgiften kräver. Repetitionsutbild-ge som
skicklighetenningen befästaska och utveckla i krigsuppgiften. Både grund-

utbildningen och repetitionsutbildningen omfatta uppgifterska syftarsom
till totalförsvarspliktigeden ska kunna medverka till upprätthållaatt att

försvarsberedskap.landets
framgåDet kommer lagen Personalverket på uppdrag civilaatt attav av

militäraoch myndigheter fåroch andra i anspråk pliktpersonal fårtasom
utfärda inkallelser till civilplikt och till värnplikt. Den totalförsvarspliktige

efterska ansökan kunna sinuppskov med grundutbildning eller repeti-
tionsutbildning ungefärpå grunder för värnpliktigagällersamma som nu

erhåller anstånd. Förutsättningen kan tjänstgöringent.ex. attsom vara
medför särskilda svårigheter för hans eller hennes studier ieller arbetet.
Samma tjänstgöringensak gäller tillleder väsentliga svårigheter i övrigtom
för honom, henne eller någon anhörig.nära Personalverket kommer att

frågorpröva uppskov.om
Kapitlet kommer reglera möjligheterna föräven totalförsvarsplik-att en

tig avbryta utbildning han eller hon har påbörjat. Det kommeratt en som
bl.a. gälla den har varit frånvarande från utbildningen så längeatt attsom

för utbildningenmålet inte kommer kunna nås. Detta gälleratt oavsett
till frånvaron.skälet

Kapitlet kommer innehållaäven bestämmelser hur tjänstgö-långatt om
ringstid den avbrutit grundutbildningen få tillgodoräknaska sig.som
Avbrott repetitionsutbildningmed eller kortare grundutbildning inom det
civila försvaret intekommer tillgodoräkna sig tjänstgörings-rättatt attge
tid.

8.8 allmänna tjänstepliktenDen

Totalförsvarspliktiga kap.kommer enligt i det preliminära lagförslaget6
skyldiga fullgöra allmän tjänsteplikt i verksamhetatt ärattvara som av

särskild vikt för totalförsvaret. Det sker totalförsvarspliktigedenattgenom
antingen kvarstår i sin anställning utför enligtoch där arbete sitt-
anställningsavtal utföreller arbete anvisas regeringen ellersom av en-
myndighet regeringen bestämmer. Detta överensstämmer med vadsom

för närvarande gäller. Allmänna tjänsteplikten kommer därutöver attsom
förgälla frivilligtden har åtagit sig underkastad pliktbestäm-attsom vara

melserna.
Tjänstgöringen får inte inkräkta civilpliktpå värnplikteller densom

totalförsvarspliktige skyldig fullgöra.är att
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Övriga8.9 bestämmelser

inte tjänst-totalförsvarspliktigas skyldigheterBestämmelser de denärom
tillkap. totalförsvarspliktig skyldigkommer samlas igör 7 En är attatt se

postförsän-inom rimlig tid kvittera och delhan eller hon kanatt ut ta av
utrustningförvara återlämna handlingar ochdelser och väl ochatt ta emot,

tjänstgöringen.gällersom
kapitlenåterstående i lagförslaget kommer innehålla bestämmel-De att

tjänstgöring vidtotalförsvarspliktigas förmåner under ochdeser om
förmönstring straff, hämtning giltiga skäleller utredning, ochannan om

frånvaro finnasöverklagande beslut. kommer ocksåDet attsamt om av
anställningför totalförsvarspliktigesbestämmelser skydd den närm.m.om

tjänsteplikt.fullgör civilplikt, värnplikt Allahan eller hon eller allmän
i huvudsak meddessa bestämmelser kommer överensstämmaattsenare
författningsreglering totalför-Utredningendem gäller. avsom nu om

försvarsplikten emellertid disciplinansvaret demöverväger närmaatt som
fullgör för militära pliktpersonalen.civilplikt till gäller denvad som

inte statligautbildningsanordnare eller kommu-Frågan de ärsomom
pliktut-myndigheter få sig myndighetsutövningnala ska åtägna gentemot

utredningentjänstgör kommer behandlashos dem atttagna av omsom
författningsreglering totalförsvarsplikten.av
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finansiering9 ochKostnader

perioden 1992 97försvaretmilitära9.1 civila ochDet -

för totalförsva-ekonomiskaRiksdagen 1992 denbeslutade våren att ramen
199293-199697 skullefem budgetårenoch deunderret vart ett varaav

för

förochcivila försvaret 2079,8 milj. kronor;DetEl
666,0 milj.militära kronor.försvaret 34DetCl

för stabilisera denåtgärderi 1992Genom decemberbeslutet attom
minskning igenomförtriksdagenekonomin harsvenska somramenen

vid fullt genomslagmilitära försvaretcivilaför det ochsammantaget
Besparingarna kom-milj.till 200 kronor.uppgå 1budgetåret 199697 ska

milj.och 600 kronorbudgetåret 199394omfatta milj. kronor400attmer
minskningingår199596. beloppen den1budgetåren 199495 och av

försvaretgenomföras inom civiladetmilj. ska100 kronorpå somramen
redovisade fem budgetåren.och deunder vart ett av

inom armén,militära finansierar verksamhetenför delendenRamen
totalförsvaretledningen vissa föroperativa ochmarinen, flygvapnet, den

höjninginnebärmedlenmyndigheter. anslagnaDe engemensamma -
milj.ekonomin med 2 100stabiliseraförefter beslutet åtgärderna attom -

jämfört med denförsvarsbeslutsperioden när-sammanlagt underkronor
perioden.föregåendemast

199293civila försvaret budgetåretförekonomiska detDen ramen
framgårfunktioner på det sättfördelades ursprungligen mellan som av
arbetskraftfunktionenförsida.sammanställningen följande I beloppetpå

tjänstepliktiga.vapenfriaför utbildningingår medel av
försvaret bestri-civilaför detekonomiskamedel denGenom ramenur

driftinvesteringarför ochbl.a.förvaltningsmyndigheterna kostnaderder
funktioner.inom olika Sammaupprätthållaför skaberedskap deden som

ÖCB, Räddningsverket, Styrelsenförvaltningskostnadergäller desak som
i sincivilbefálhavarna harVapenfristyrelsen ochförsvar,för psykologiskt

verksamhet.
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Funktion Milj. kronor

Civil ledning och samordning 188,7
Befolkningsskydd räddningstjänstoch 194,1l
Psykologiskt försvar 9,7
Socialförsäkringar 4,2m.m.
Hälso- och sjukvård 168,6m.m
Transporter 149,6
Arbetskraft 181,3
Livsmedelsförsörjning 21,3m.m.
Energiförsörjning 72,8
Försörjning industrivarormed 89,5

Summa 2079,8

De statliga añärsverken täcker kostnaderna för sin beredskap med egna
medel. Statens järnvägar, Sjöfartsverket Luftfartsverket disponeraroch

Övrigaemellertid totalförsvarsramen.även statliga myndighe-resurser ur
finansierar däremot beredskapen frånmed medel sina ordinarie förvalt-ter

ningsanslag.
landstingKommuner, och enskilda företag få statliga förkan medel sina

beredskapsförberedelser använder delävenmen en egna resurser.

för9.2 Kostnader redovisadeden utbildningen inom
civila försvaretdet

civila försvaret behöver enligt utredningen iDet de kapitel 6 redovisadeav
bedömningarna 1990-taletunder 12 000 pliktmed år.ta ut ca personer per
Mellan 8 000 och 9000 dessa kommer i fredredan behöva genomgåattav
utbildning delta i övningar.och De återstående fårmellan 3 000 och 4000
sådana uppgifter idet räcker erfarenheter får imed de deatt stort sett som
sin yrkesverksamhet.

Utbildningstiden kommer framgått variera kraftigt mellan deattsom
olika befattningar. Vidslagen beräkningen kostnaderna har utred-av av
ningen därför utnyttjat myndigheter oftametod använder viden som
planeringen denna verksamhet Utredningen har först beräknattypav av

elevdagskostnadergenomsnittliga för olika slag utbildning och sedanav
applicerat dessa på det antal och det utbildningsdagarantaluttagna som
framgått redovisningen i kapitel inte,En del kostnader ärav som

utbildningstidenberoende eller förde antal har beräknats sig.uttagnasav
för beräkningenUnderlaget varje idet beräknas kostauttagenav som

genomsnitt dag bl.a. Vapenfristyrelsenär de kostnader och Rädd-per som
haft förningsverket försöksverksamhetden utbildning vapenfriamed av

tjänstepliktiga till brandmän räddningstjänsten i Göteborgsom genom-
förde hösten 1991 och våren 1992. förKostnaderna har beräknats både den

inledandes.k. utbildningen niounder veckor förhållandevismed ett-
inslag instruktörer förlärare och och den praktiktjänstgöringstort av -

följde.under antal månader vidareBeloppen har delats mellanett som upp
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innefattarGrundkostnadenutbildningskostnad.ochgrundkostnad enen
dagersättning, beklädnads-bl.a.för varje elevpersonliga kostnadernade

utryckningsbidrag ochsjukvård,måltider,förläggning,ersättning, resor,
utbild-underallt detbestårUtbildningskostnadenfamiljebidrag. somav

iolika slagserviceochutbildningslokalerför lärare,ningstiden går åt av
utbildningen.

myndighe-statligabådakostnadsberäkningar deResultaten de somav
tabelli 9.1 denredovisarUtredningenBilaga E.gjort framgårharterna av

förgrundenutgörredovisade delbeloppenbilagansummering ide somav
civilatill det12000 pliktuttagnarekryteringvadberäkningarde avenav

sammanhanget ocksåi det härUtredningen redogörförsvaret skulle kosta.
gällerfrån detnärfinns skäl utgådetför elevdagskostnad attden som

repetitionsutbildningen.
beräknar utred-utbildningeninledandes.k.under denKostnaderna
Praktiktjänstgö-elev och dag.660till kronorningen enligt tabellen per

beroendeoch dagelev440 kronorlika mycketinteringen kräver per --
utsträckningservice iochlokalerfordras lärare,det intepå somsammaatt

utbildningen.inledandeunder den

pliktut-utbildningförelevdagskostnadergenomsnittliga9.1 BeräknadeTabell av av
räddningstjänstbefolkningsskyddochinombrandmäntagna

elev och dagMåttenhet Kronor per

Utbildnings- SummaGmndkostnadutbildningTyp av kostnad

Grundutbildning
660320340utbildningInledande
440100340Praktiktjänstgöring

Repetitionsutbildning
Övningar 000l470530

till 1000 kronorberäknatsrepetitionsutbildning harförKostnaderna per
repetitionsutbild-grundutbildning ochmellanSkillnaden i kostnadendag.

efterutbildninggenomgåskaframför på denalltning beror att som
dagersättning. Dagpen-föridagpenning ställetfårgrundutbildningen

inkomsten.sjukpenninggrundande90 denför närvarandeningen är av
till 38 kronor.Dagersättningen uppgår

utbildningsom-funktioner ocholikavarierar mellanElevdagskostnaden
olikamellanförekommerskillnaderpå debl.a.råden. Det beror som

fler lärarekräverdel områdeninomUtbildningen t.ex.verksamheter en
områden. I någrainom andrautbildningenutbildningsmaterial änoch mer

tilli lederlandet. Detplatserhögstellerfall utbildningen påsker ett paren
utbildningsom-inom andraänpliktuttagnasför dehögre kostnader resor

råden.
myndigheternafunktionsansvarigamed dei samrådUtredningen har

tillhänsyn demedelevdagskostnademaredovisadei tabell 9.1justerat de
förekommer.utbildningbedrivaförutsättningarnaivariationer att som
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innebärDet kostnaderna för den inledande utbildningen i fallnågraatt
tilluppgår omkring 900 kronor elev och i falldag andra de inte ärattper -

större 400 kronorän elevdag.per
Utredningen applicerathar justeradede beloppen på det antal uttagna

och utbildningsdagardet antal utredningen har från enligtutgåttsom
redovisningen i kapitel

Resultaten beräkningarna framgår tabell 9.2, visar grund-attav av som
utbildningen inom det civila Försvaret gjordamed de antagandena skulle
kosta sammanlagt drygt milj.450 kronor år. Repetitionsutbildningenper
skulle medföra kostnader på något 90 milj.än kronor årligen. Förut-mer
sättningen for siffranden samtliga iär krigsorganisationenattsenare

repetitionsutbildninggenomgår fjärde i fleraår. Det fall minstvart tar ett
tiotal innanår organisationen uppbyggdär och kostnaderna iuppnår den
tabellen redovisade nivån. Särskilt under de första åren innan repeti--
tionsutbildningen de rekryterade kommit i gång blir kostnadernaav -
väsentligt lägre.

Tabell 9.2 Preliminärt beräknadekostnader för utbildning pliktpersonal inom detav
civila försvaret
Måttenhet Milj. kronor

Funktion eller Grund- Repetitions- Summa
utbildningmotsvarande utbildning

g
Ordning och säkerhet 20,5 1,31 31,8
Befolkningsskydd och
räddningstjänst 223,1 53,0 276,1
Brand- och räddnings-
tjänst vid flygplatser 95,2 1,2 96,4
Hälso- sjukvård,och
socialtjänst 45,4 9,0 54,4
Väghållning 8,6 0,8 9,4
Jämvägstransporter 6,6 1,5 8,1
Elenergi 24,5 14,8 39,3
Flyktingverksamhet 8,0 0,5 8,5
Kyrklig verksamhet 19,8 21,31,5

Samtliga 451,7 93,6, 545,3
a Förutsättningen för den beräknadekostnaden samtliga krigsorganisationenär iatt
genomgårrepetitionsutbildning fjärde år.vart

Repetitionsutbildningen syftar framför allt till de och grundut-att uttagna
bildade fåska möjligheter till viss kontakt med verksamheten. Det ären
inte inom funktioneralla i den militära verksamheten fråga övaattsom om

förband. Tiden för repetitionsutbildningen blirstora det skälet i deav
flesta fall förhållandevis kort. Det vidarebör i del verksamheter gå atten
sträcka intervallen tillfállenamellan för repetitionsutbildningen,ut så att
de sker med års mellanrum.t.ex. sex
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avgjort behoveträddningstjänst har det störstaBefolkningsskydd och av
beräkningarna deenligtfår följaktligen ocksåFunktionenpliktpersonal.

Till dettamilj. år.270 kronordrygtutbildningskostnaderna,högsta per
förredovisatutredningen harmilj.100 kronorkommer de knappt som

vidräddningstjänst deför ochbrand-utbildning personal svararsomav
övrigainomför utbildning personalflygplatserna. Kostnadernacivila av

för ochhälso-beräkningarna lägreenligt avsevärtfunktioner blir t.ex.-
förmilj. och50 kronordrygtsjukvård socialtjänstoch sammantaget

genomsnitt år.ielenergi omkring 40 milj. kronor per
ifunktionsansvariga myndigheternafrån deUtredningen har utgått att

för underförfogarutrustning överdeutbildningen denanvänder attsom
ingåpersonalen skakrig mobilisera de enheteriberedskap eller som

minst utbild-interäddningstjänst gäller detbefolkningsskydd ochInom
skyddsutrustning.personlighel delbehöverningen brandmän, ensomav

Även brandsläckning och undsätt-ianvändasmateriel skaden t.ex.som
i utsträck-mobiliseringsförråden kommerfinns ining och storsom --

utbildningen.ining kunna användasatt
utbildnings-matsalar ochförläggningsbyggnader,desak gällerSamma

Tillgången påförfogarskolorRäddningsverkets över.anordningar som
förråd kanfordon ochutbildningsservice underhåll,för ochanläggningar

milj.mindre 60investeringar något änpåemellertid behöva utökas genom
mobiliseringsutrustningmateriel inte äranskaffningenkronor. För somav

förmedelmilj. Behovet50 kronor.knapptkomma behövaskan det att av
utbildningförutvecklingen blir denhuråtgärder beror påsådana av

räddnings-vidfred krig skeri ochräddningstjänsten bådepersonal åt som
skolorna.

inomutbildningenfinansieringenpå9.3 Synpunkter av
försvaretciviladet

utbildningennuvarandeför denKostnader9.3.1

tillinte lederdirektiven deenligt sådanaUtredningens förslag bör attvara
minskadepersonalförsörjning. Dentotalförsvaretsförkostnaderhögre

till kostnaderlägreförsvaret kommer ledatill militärauttagningen det att
utbildningskostnadernaminskadeutbildningen. En del deförtotalt sett av

för programplane-ekonomiskareducering i dendenmotsvaras ramenav
denmedelbeslutat Andrastatsmakterna harperioden somom.som

anskaff-föranvändasfrigöra kommerminskade uttagningen kan sägas att
materiel.ning av

enligtcivila försvaret skulleinom detutbildningenomfattningDen
fårkvinnorfler och änkapitel innebäri 6 mänredovisningen att nu

iochuppgifter under beredskapsig inför sinaförberedamöjligheter att
syftet utbildningeni kapitelframhållit 5 ärutredningenkrig. harSom att

förtill måletbehövs med hänsyninte fall ska längre äni något somvara
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utbildningen för olika slag befattningar. innebärDet tjänstgöringsti-attav
förden många kommer bli kort och kostnaderna förhållandevisatt låga.

Utredningens beräkningar for civila försvaretdet leder framgåttsom av
tabell 9.2 till sammanlagd årlig kostnad för grundutbildning på drygten

milj.450 kronor föroch repetitionsutbildning på något milj.90änmer-
kronor. Kostnaden för repetitionsutbildningen utredningenavser, som
framhållit, läge organisationennär fulltett är utbyggd. Under de första
åren när det endast handlar vidmakthålla delar den tidigareattom av-
organisationen blir den årliga kostnaden med de antaganden utred--
ningen gjort lägre.avsevärt

Den utredningen i kapitel 6 redovisade grundutbildningen ersätter påav
flera områden utbildningden sedan många år inomäger civiladetsom rum
försvaret. utbildningskostnaderEn del antal myndigheter inom detettsom
civila Försvaret har kommer kostnaderna för iatt denmotsvarasnu av
kapitel 6 redovisade utbildningen. fallI några fortsätter den utbildning

utredningen har beskrivit i ungefär omfattning tidigare.som samma som
De medel riksdagen under år har anslagit för den utbildningsom senare

myndigheterna bedriver utredningen isom över-ser som en resurs
finansieringenvägandena den kommande utbildningen.om av

De medel enligt verksamhetsplanen för budgetåret 199293som ur-
sprungligen tillstod förfogande för utbildning pliktpersonal inom detav
civila försvaret i huvudsak dessa.var

Typ medel Milj. kronorav

Vapenfristyrelsens formedel utbildning
vapenfria tjänstepliktiga 142av

Räddningsverkets medel för utbildning
och övning eivilförsvarspersonal 188av
Medel hos myndigheterandra m.fl. som
ordnar utbildning i samarbetemed Vapen-
fristyrelsen Ca 75

Summa Ca 400

a Vapenfristyrelsen har skatta uppgiften.

Genom omplanering inom civila försvaretdet i samband med beslutet i
december 1992 åtgärder för Stabilisering den svenska ekonominom av
kommer Vapenfristyrelsens verksamhet under budgetåret 199394 att
minska. Räddningsverket har planerat för i den ursprungligaatt program-
planen dra utbildningned övningoch inom eivilförsvarsorganisationen.
Sammanlagt reducerar detta förmedlen utbildning och övning med i runt
tal 70 milj. kronor.

förhållandetDet dröjerdet innan repetitionsutbildningenatt inår det
tabell 9.2 redovisade beloppet dengör sammanlagda årliga kostnadenatt
under antal år kommer mindreett 500 milj.än kronor.att Med devara

civilamedel det försvaret beräknade för utbildning pliktpersonalsom av
innan stabiliseringsåtgärderna tillledde minskning verksamhetenen av
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omkring milj. kronor år.100kostnad på högståterstår täckaatt peren
kommitrepetitionsutbildningeninnan grund- ochförstaUnder de åren -

kapitel skulle beloppetredovisningen i 6i i den skalagång angersom --
bli väsentligtkunna lägre.

tatsmakternas9.3.2 S avvägningar

för utbildningmilj.omkring 100 kronorårliga kostnadsökningen påDen
olika insatser. Deframgått slagcivilpliktiga rad avenavser somav

redovisat sina be-för utredningenmyndigheterna harfunktionsansvariga
iviktigaolika komponenteråtgärderna utgörhov pliktpersonal. De enav

krigimöjligt beredskap och värnaunderska detverksamhet göra attsom
finns emellertid anled-försvaret.stödja militära Detbefolkningen och det

inomanspråkoch andravarandraning behovenväga motatt mot -
tilluppbyggnadstiderna demöjligttotalförsvaret. Det är attt.ex. anpassa

ansvarigaför utbildningen. Deavdelarstatsmakterna myn-resurser som
dessa personal-För klarafall finna andradigheterna får i vägar att

anpassningar.fråga regionalabliförsörjningen. Det kan även om
utredningenavvägningaruppgift destatsmakternas göraDet är att som

riksdagen ochmålbakgrund deBedömningarna skersyftar på. mot somav
militära försvaret. Strävanför civila och detfastställer detregeringen

totalförsvaret mellan delom-inombalansåstadkommamåste attvara en
inte gårolika åtgärder. Om detmellan slaginom dessarådena och attav

totalför-effektivainte tåliga ochfår vi detsådan balans,åstadkomma en
landet behöver.somsvar

statsmakterna börpliktuttagnautbildningdå denHur ska ansersomav
mening det önskvärtEnligt utredningensfinansieras ärtill ståndkomma

förinnebär denansvarsprincipen tillämpas. Det attatt svarar ensom
redovisadeför i krig. del detfred den Eni ocksåverksamhet stor avsvarar

kapitelredovisningen iförsvaret finns enligti civilautbildningsbehovet det
emellertid övergripandelandstingen.och Staten harkommunerna6 hos ett

vilkenimänniskornas och säkerhet och bör övervägaför skyddansvar
finansieringen kommu-bidrar tilllämpligt denutsträckning det är att av

meningutredningensenligtDet gällerlandstingens åtgärder.och attnernas
förmedel harstatligt tillskottvilken betydelseliksom hittills bedöma ett av

funktionernaolikainom och deutbildning behövsdenatt en avsom var
till stånd.ska komma

beredskapsförberedelserna medmyndigheter finansierarstatligaFlera
förfår från detmedelförvaltningsanslag. Andrafrån sinamedel ramen

affärsdrivande verksamheten använderFörsvaret. del dencivila En egnaav
iberedskap ochsärskilda för verksamheten underfår anslagmedel och

förändra dessamening ingautredningens skälfinns enligtkrig. Det att
principer.

utbildning behövsfinansieringen denUtredningen att somavanser
planerings- ochi ordinariefår dencivila försvaret övervägasinom det

ersättningvilken kommu-fråganocksåDet gällerbudgetprocessen. om
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bör förha den utbildning de ska genomföra inom befolknings-nerna som
skydd och räddningstjänst. följerDet statsmakternas principbeslutav om

kommunerna ska för personalförsörjningenöver inomatt ta ansvaret
befolkningsskydd och räddningstjänst.

i förhållandetDet kommunerna får ersättning för utbildning hindraratt
inte de för personalförsörjningenövertar inom funktionen.att ansvaret
Kommunernas kommer framgått bl.a. administratio-attansvar som avse

verksamheten, det praktiska genomförandet och krigsplaceringennen av
utbildade.deav

Verksamheten inom några myndigheterde för viktigaav som svarar
åtgärder inom totalförsvaret bolagiseraspåär väg eller också har detatt -
nyligen skett. förFöreträdare dessa myndigheter vidhar överläggningar
med utredningen ifrågasatt bolagen med hänsyn till de kommandeom
förändringarna i fortsättningen ska skyldiga för verksamhe-attvara svara

även under beredskap krigoch i och fördärmed kostnaderten de som
uppkommer i fred.

Det gäller i samtliga fall verksamheter har förbetydelse total-storsom
försvaret. Enligt utredningens bestämda mening får intedet råda någon
oklarhet i fortsättningenansvarsprincipen även ska gälla för dessaattom
verksamheter. statsmakterna bör den bakgrunden säkerställa demot att
bolag kommer bildas för verksamheten även underatt tarsom ansvar
beredskap och i krig. Detta kan ske krigsavtal reglerart.ex. ettgenom som
åtagandena. Sådana åtgärder bör vidtas i samband med bildas.bolagenatt
Enligt utredningens mening blir det svårare de har i funktion.när trätt

förutsättningEn för de statliga bolagen ska kunna åläggas föratt att svara
i beredskapen kravenär kommer gälla företag inomäven branschenatt att

bolagen eventuellt konkurrerar med.som

Effekter9.3.3 utredningens förslagav

pliktuttagnaDe viktig möjligtär gör det under beredskapatten resurs som
i krigoch komplettera personalen hos de i fred för olikaorgan som svarar

verksamheter i civila försvaret.det Rekryteringen fler efterskaparav yngre
hand stabilitet i organisationen. flexibilitetDet också i verksam-en ger en
heten. Omfattningen utbildningen kommer bakgrundendenmot attav
kunna varieras med hänsyn till bl.a. de förändringar sker i densom
säkerhetspolitiska bedömningen. De blir möjligt förmedel det detsom
civila försvaret disponera kommer anpassningar regionalt ochatt genom

tidenöver kunna användas betydligt effektivare iän nuvarandeatt system
för uttagning utbildning.och

Det utredningen föreslagna till uttagning personal försystemetav av
totalförsvaret flerahar positiva effekter.även andra Föryngringen innebär

olikade efterverksamheterna uppbyggnad tio iunder år högatt t.ex.en
grad kommer kunna minska omsättningen Samtidigtpersonal.att av
bidrar förändradeden utbildningen till höja kvaliteten på delatt storen av
det arbete myndigheterna i organisationen utföra.ska Utbildningensom
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befolkningsskydd räddningstjänstpliktpersonal inom och kommerav om
minska utbilda deltidsanställda brand-antal år kunna behovetett att att

utbildning för i fred. Följden kom-ska genomgå verksamhetenmän, som
efter bli minskadei det avseendet hand kostnader.även attmer

förUtredningen framhållit ligger inne utbild-har den personalatt som
träffar inning och andra myndigheterna avtal med eller kallar medsom-

till i räddningsarbetet vidtjänsteplikt kommer kunna hjälpaatt stora-
föri fred i undsättning samhället vid allvarligaolyckor eller den svararsom

störningar i viktiga samhällsfunktioner. fråga mycketDet kan vara om
långvarigaeller elavbrott drabbarsvåra Snöoväder, storat.ex. om om-

vid olikaAnvändningen pliktpersonalen dessa händelser kanråden. av
blir betydligt mindretill övriga konsekvensernaleda skadorna eller deatt

förblivit minskade samhälletde skulle ha med kostnaderän vad annars -
för enskilda följd.och som

för förriskmedvetande ochhar värde huvudDet över ut-ett taget -
männi-veckling i ökande antalskydd och säkerhet samhället att ettav -

utbildning får tillfälle praktiskt sinai landet ochskor genomgår prövaatt
olika funktioner pliktper-inom områden med behovkunskaper de som av

sonal spänner över.
olika får åtskilligtutredningens mening samhället pä sättDet är att

fred pliktpersonal enligt utredningens redovis-tillbaka i denäven somav
utbilda krigsplacera.ning myndigheter eller andra ska ochorgan

Samordningsvinster inrättande9.4 dengenom av nya
uttagningsmyndigheten

föreslagit VärnpliksverketUtredningen har i betänkandet och Vapen-att
Totalför-fristyrelsen bildas myndighetska läggas och detned att en ny -

för uttagningen redovisningenpersonalverk ochsvarets som svarar av-
inom totalförsvaret.pliktpersonal

förfogar milj.för 199293 204Värnpliksverket under budgetåret över ca
finns tjänster. Vapenfristyrelsens anslagkronor. totalt 388Inom verket

milj. Omkring milj.kronor. 13 kronor ärunder budgetåret 155är ca
Övrigaadministration. förför Vapenfristyrelsens medel avseddaäravsatta

tjänstepliktiga. Vapenfristyrelsen finnsutbildningen vapenfria Inomdeav
34 tjänster.

Totalförsvarets kom-för inom personalverkKostnaderna verksamheten
först detaljerade organisations-delar detkunna beräknas näratt av mermer

genomförts. emellertid inrättandetUtredningen bedömerarbetet har att av
samordningsvinster.myndigheten betydande Dessaden kommer attnya ge

förvaltningskostnader jämförttill minskade medbör ledasammantaget
Vapenfristyrelsensför Värnpliktsverkets verk-har beräknats ochvad som

samhet innevarande budgetår.under
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Särskilt yttrande

Henrik LanderholmledamotenAv

totalförsvaret redovisaspliktpersonal i civila delarnaBehovet de av avav
sekretariat i kapitel 6 bilaga harutredningens och D. Det använts som,

bedömningar förslagi utredningens och avseende såvälutgångspunkt
uppfattning-principer för ungefärliga kostnadsberäkningar. Jag delarsom

principer beräkningar.såväl avseende somarna
funktionernagrundutbildning i fred inombehovet långDäremot kan av

flyktingmottagning kyrklig bered-socialtjänst och äldreomsorg, ochbarn-
ifrågasättas. pliktpersonal i krigs-enligt min mening Behovet denskap av

inte nödvändigtvisorganiserade innebär behovverksamheten av om-
Även funktionenfattande utbildningsinsatser i fred. väghållning bör kunna

direktrekrytering,pliktpersonalsitt på sättlösa behov änannat genomav
i bilagaredovisas D.något ocksåsom

fördelningenavsnittet Prioriteringsregler vidkapitelI betänkandets
bedömningen uttagningutredningenpersonal, störstagör att en som gerav

prioriteras civilavid konfliktermöjliga totalförsvarseffekt bör mellan de
självklartrespektive militära försvaret. kan tyckasdelarna Detta varaav

rationellt.och
försvaretsmindre militära behov det grundläggandedesto detInte utgör

personalförsörjningssystem plikt. hittillsför byggt på Det harmotivet ett
värnplikten. behovkommit till Utan detta grundläggandeuttryck genom

för civila totalförsvaretpliktsystem enbart de delarnaskulle ett av -
inte i fredstid.civilplikt sannolikt inte aktualiseras, åtminstone Den nu-

för militära försvaretprioriteringsregeln företräde det ärgällande --
beträffande totalförsvarspliktenssymbolisk markeringdärför viktigen

riskerar enligt minförändring förordas i betänkandetgrundvalar. Den som
försvaretsnedprioritering det militära behov.mening tolkasatt som en av

prioriterings-förändringpraktisk betydelse tordeNågon nämnvärd en av
inte ha.regeln däremot
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l Bilaga A

Utredning totalförsvaretsom

personalförsörjning genom
pliktsystem

Dir. 199140

Beslut vid regeringssammanträde 1991-05-16.
Statsrådet Gradin anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredning tillkallas föratt föröver grundernaen att se
totalförsvarets personalförsörj ning pliktsystem.genom

Bakgrund

Totalförsvarets personalförsörjning säkerställs i dag bl.a. antalettgenom
pliktlagar. I det krigsomställda samhället kommer del befolk-storen av
ningen med stöd pliktlagnågon kallas in tillatt tjänstgöring, främstav
inom försvarsmakten, civilförsvarsorganisationen eller hälso- och sjuk-
vården, tilläven funktionerandra inom civiladen delen totalför-men av
svaret.

Enligt värnpliktslagen 1941967 varjeär svensk Värnpliktigman
fr.o.m. fyllerdet år han värnplikten18 år det år han fyller 47. Medt.0.m.
följer skyldighet utbildas i fred tjänstgöraochatt under beredskap och krig.
Som undantag kan Värnpliktigett under vissa förutsättningar till-en
stånd enligt lagen 1966413 vapenfri tjänst fullgöra sådan tjänst iattom

förstället värnpliktstjänstgöring.
Enligt civilförsvarslagen 196074 varje i riketär boende svensk med-

borgare civilförsvarspliktig fr.o.m. det år han fyller 16 år det år hant.0.m.
fyller 65. Med plikten följer skyldighet fullgöra utbildning i fred ochatt
tjänstgöring under beredskap och krig. lagen föreskrivsI särskilt ingenatt
får åläggas civilförsvarstjänstgöring, han därigenom hindras full-om att

tjänstgöringgöra på grund värnplikt vid försvarsmakten. Vapenfriav
tjänstepliktig får inte åläggas civilförsvarstjänstgöring, det skulleom
hindra honom från fullgöra vapenfri tjänst. Regeringenatt får föreskriva
civilförsvarsplikt för utlänningar bosatta iär Sverige.som

I lagen 1981292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonalom samt
veterinärpersonal finns föreskrifter ålägger den är sysselsattm.m. som som
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verksamhetsom-inomtjänstgöringfullgörasjukvårdenochinom hälso- att
tjänstepliktige fyller 16 årdenfr.o.m. det år dåTjänsteplikten gällerrådet.

och ärfårTjänstepliktenfyller 70.år då handet en somoch varavset.0.m.
militärtjänstfullgördeni riket. Förvistasstadigvarandeellerbosatt som

utbild-omfattarTjänsteplikteninte.dockgäller denvapenfri tjänsteller
krig.ochberedskaptjänstgöring underi fred ochning

främst underåligger detl95983tjänstepliktslagenEnligt allmänna -
det år16fyller århanfr.o.m. det år t.0.m.krig ochochberedskap envar-

länsarbets-arbetsmarknadsstyrelsen ellerefter beslutfyller 70,han att av
tjänste-arbetetlägga nedanställning ellersindels inte lämnanämnden,

kroppskrafterhansarbeteutföra sådantdels ochförlängning, anta som
fårbeslutsådanttjänsteplikt. Ettmedger allmänhälsotillstånd avseoch

tjänstgör påi landet. Denstadigvarandevistasellerboroch somen somvar
från allmänundantagencivilförsvarsplikt dockärvärnplikt ellergrund av

vapenfri tjänst.fullgördengällertjänsteplikt. Detsamma som
föreskrifterfinnsanställningoffentlig1976600lagen2 §I 5 kap. om

att krigsfara intekrig ochunder utanhosarbetstagare statenom en
anställning.sinfär lämnatillstånd

polismänkrigställning under ärpolisens1943881lagenEnligt om
omfattningiförsvar deni riketskrig deltaunder rege-skyldiga somatt

föreskriver.ringen
avskedandeuppsägning ellerförbud1939727 mot avlagenI om
föreskrivs bl.a.värnpliktstjänstgöringanledningmedarbetstagare m.m.av

enligttjänstgöring någongrundavskedas påelleringen kan sägas avatt upp
pliktlag.

vissa undantagföreskrifterfinns1973939uppskovskungörelsenI om
beredskapstill-underförsvarsmaktenvidtjänstgöraskyldighetenfrån att

tillgodoseföroundgängligen krävs attundantagkrig,ochstånd ettom
försvarsmakten.totalförsvaret ändelarandrapersonal inombehovet avav
199089 EnSOUsitt betänkandeiVärnpliktslagutredningen har ny

civilförsvarslagstift-ochvärnpliktenfrågortagitvärnpliktslag omupp
198942SOUsitt betänkandeiCFL-utredningen harningsutredningen

tjänste-civilförsvarsplikten ochfrågortagitförsvaretcivilaDet omupp
veterinärpersonal. Dessasjukvårdspersonalochför hälso- samtplikten

försvarsdepartementet.inomnärvarandeförberedsbetänkandenbåda
särskildnärvarandeför överanställningoffentligLagen av ensesom

utredare.
4 prövningsför-1990912169propositioni nytthar ettRegeringen omen

förenklas.förfarandetföreslagittjänstvapenfriansökan attvidfarande om
personalkate-krig vissaberedskap ochvidtotalförsvaret kommerInom
myndigheter,förband,vidflera olika hållpåsamtidigt behövasgorier att

kriser ochunderupprätthållasskallverksamheterövrigaföretag och som
mednyckelpersoner,konkurrensdet uppstårriskerasDärmedkrig. att om

följd.konsekvenseroönskade som
medföra be-krigsorganisationen kan attmilitäraUtvecklingen denav
aktualiserarminskar. Detta ettförsvarsmakteninompersonalhovet av
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flertal frågor tillämpningen den allmänna värnplikten, bl.a. utbild-om av
ningstidens längd och hur många värnpliktiga skall utbildas.som

Under lång följd år har varitsträvan åstadkomma lägreen attav
genomsnittlig ålder hos personalen i civilförsvarsorganisationen. l 1987 års
Försvarsbeslut detta bör ske kvinnor,att vapenfria ochattangavs genom
värnpliktiga skilda skäl inte i Försvarsmaktensanvänds krigsorga-som av
nisation, i ökad utsträckning i anspråk civilförsvarsorganisationen.tas av
Riksdagen har därefter uttalat finnsdet skäl direktre-övervägaatt att en
krytering värnpliktiga till den civila delen totalförsvaretav av
198990FöU3, rskr. 87.

Statens räddningsverk har i Värnpliktiga inom totalförsvaretsrapporten
civila del översiktlig beskrivninggett hur direktrekryteringen av en av
värnpliktiga till civiladen delen totalförsvaret skulle kunna genomföras.av
Förslaget innebär värnpliktiga skulle tillatt grundutbildningtas ut m. m.

krigsplaceringmed i civilförsvarsorganisationen.
Stockholms läns landsting ihar skrivelse till regeringen föreslagiten att

vissa värnpliktiga skall till samhällstjänst inom den civilatas ut sjuk-
vården.

Uppdraget

Grunden för all pliktpå vilande försörjning förpersonal totalförsvaretav
bör och inom vissa åldersgränseratt efter sin förmågavara var en - -
skall delta i landets försvar. syfteI dels skapa utgångs-att gemensamma
punkter för personalförsörjningen för det militära och civiladet försvaret,
dels rationellt utnyttja de personella och därigenom uppnåresurserna en
bättre försvarseffekt bör översyn grunderna för totalförsvaretsen av

Översynenpersonalförsörjning pliktsystem genomföras. bör görasgenom
parlamentariskt kommitté.av en sammansatt

Utredningen bör ifrånutgå del totalförsvaretsatt stor personal-en av
försörjning i framtidenäven skall pliktsystem. Därförtryggas ettgenom
bör den klarlägga hur bäst och effektivast med stöd pliktsystemman ettav
skall ut, utbilda och krigsplacera människor förta tjänstgöring inom
totalförsvarets olika delar. Totalförsvarets behov personal skallav som
tillgodoses pliktsystem skall klarläggas.genom

Den nuvarande lagstiftningen är svåröverskådlig splittradoch inteoch i
alla avseenden heltäckande för totalförsvarets olika behov. En översyn

förpågår närvarande vämpliktslagstiftningen och lagstiftningdenav av
reglerar civiladen delen totalförsvaret. Detta arbete kan tillsom delav stor

författningstekniskt reformarbeteett och avsikten inte ises är detsom att
sammanhanget samordna för värnplikt och civilförsvarsplikt.systemen
Utredningen bör därför undersöka de grundläggande pliktbestäm-nu om
melsema kan isamlas totalförsvarspliktlag där prioriteringarocksåen om
mellan olika områden görs. I samband härmed bör ställning tilltaman om
det i sådan lag möjligtär lägga fast övergripande totalförsvarspliktatten en

omfattar flestade medborgarna. De specifika bestämmelsersom mera som
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särskildaliksom regleras i lagarinom olika områden kanbehövs somnu
exempelvis värnpliktslagen.

tillämpningen den all-Utredningen fråganbör bl.a. undersöka om av
utbildningstidensvärnplikten vad gäller den åldersgränsen,männa övre

för krigsplacering i detutbildasvärnpliktiga börlängd och andelen som
värnpliktiga iundersökamilitära försvaret. Utredningen också hurbör

stödproduktionarbetsuppgifter i ochutsträckning utföraskall kunnastörre
inomförplägnadsområdet denservice, främst inom förråds- och samt

utbild-militära administrationen. utgångspunkt skall dockEn attvara
till krigsbefattning inom område.ningen skall leda resp.en

för direktrekryte-till formernaUtredningen ställning s.k.bör också ta
civilför-totalförsvaret, tillvärnpliktiga till civila delen såvälring denav av

till densjukvården andra delarsvarsorganisationen och hälso- och avsom
särskilt hur sådancivila totalförsvaret. Utredningen bör övervägadelen av

prövningsförfa-vapenfria tjänstendirektrekrytering ochkan påverka den
frånhärvidtjänst. Utredningen utgåför få sådan börrandet attatt en

tilltotalförsvaret skall ledautbildningen inom civila delenden enav
iarbetskraftsresurskrigsbefattning inom inte allmändetta och vara en

övningför utbildning,förutsättning kostnadernafredstid. ocksåEn är att
i fredvärnpliktiga harianspråktagande bärs den ävenoch av somav

för berörd verksamhet.ansvaret
krigsplacerautredningen ställning till möjligheternaVidare bör attta

19801021efter genomförd grundutbildning enligtkvinnor lagen om
till anställningutbildningen ledergrundutbildning kvinnor oavsett omav

yrkesofñcer ej.ellersom -
till olika utbildningsanordnareUtredningen ställningbör också ta om

få sig åtstatliga myndigheter skallinte eller kommunala ägnaärsom
tjänstgör dem.pliktpersonal hosmyndighetsutövning dengentemot som

till kostnader förförslag lägreUtredningens bör sådana de lederattvara
personalförsörjning.totalförsvarets

Författningsreglering

erforderlig författningsreglering. 1Utredningen förslag tillbör lämna upp-
uppsägningförbudingå lagen 1939727draget bör över motatt omse

värnpliktstjänstgöringanledningmedeller avskedande arbetstagare avav
regleringdennauppskovskungörelsen 1973939 ochsamt anpassam.m.

särskilt fråganhärvidförslagen i övrigt. Utredningen lösatill bör om
civilförsvarsorganisationen.befrielse ibrandpersonalav som avses

försvarsplikt för polismänUtredningen bör också denöver somse
polisens ställning under krig.i 1943881regleras lagen om

bedrivandeArbetets

sitt 31 decemberUtredningen redovisa arbete denskall resultatet senastav
1992.

försvarsberedningensutredningenVid utredningsarbete skall beakta
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och statsmakternas ställningstaganden i frågorde förär betydelsesom av
frågauppdraget. författningsregleringenl skall utredningen beaktaom

CFL-utredningens och värnpliktslagutredningens betänkanden hållasamt
sig underrättad hur beredningen inom försvarsdepartementet dessaom av
betänkanden fortskrider.

Utredningen vidareskall beakta anförtsvad i direktiven dir.som
19845 till samtliga kommittéer särskildaoch utredare angående utred-
ningsförslagens inriktning.

Utredningen fortlöpandeskall hålla kontakt utredningenmed om en
översyn pensionsåldern och åldersstrukturen hos yrkesoñicerarna inomav
försvarsmakten Fö 199132 utredningenoch frivillig medverkan iom
totalförsvaret 199002.Fö

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anförthar hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för försvarsdepartementet.

Atillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976119 med högst åtta ledamöter med uppdrag göra översynatt en-

grunderna för totalförsvarets personalförsörjning pliktsystem,av genom
ledamöterna ordförande,att utse atten av vara

besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträde åtexperter, annatom
kommittén.

jagVidare hemställer attregeringen beslutar
kostnaderna skall fjärdebelasta huvudtitelnsatt anslag UtredningarA

m.m.

Beslut

Regeringen sigansluter till föredragandens bifalleröverväganden och hans
hemställan.

Försvarsdepartementet
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Bilaga B

änstgöringsplikten i några
europeiska länder

InledningB. 1

I bilagan översiktlig bekrivning tjänstgöringsplikten i någrages en av
länder i Europa. Valet utifrånländer har skett bedömningallmänav en om
vilka länder intressantakan jämföra frånmed svensk utgångs-attsom vara
punkt. Redovisningen integör anspråk på heltäckande. Snarareatt vara
har olika förhållanden lyfts fram för olika iländer den mån de bedömts

intressanta jämförelse förhållanden.med svenskavara som
Utredningen genomfört studiebesök ihar Danmark och Nederländerna.

Beskrivningen förhållandena i dessa därför fåttländer har störreettav
övriga länder. framförän l Danmark studerades allt utbildningenutrymme

värnpliktiga inom civilförsvaret, medan besöket i Nederländernaav var
inriktat på uttagningssystemet för värnpliktiga till det militära försvaret.

B.2 Danmark

Allmänt värnpliktenom

Enligt värnpliktslagen alla danska värnpliktigaär och ska genomgåmän
mönstring. Den mönstringspliktiga Värnpliktstjänst-åldern 18-30 år.är
göring kan fullgöras följande alternativettsom av

Tjänstgöring inom militära försvaret flottan, flygvapnetdet armén, ellerEl
hemvärnet;

Tjänstgöring inom civilförsvaret civilförsvarskorpset eller det kommu-D
civilförsvaret;nala

Biståndsarbete i utvecklingsland; eller
Civilt arbete vapenfri tjänst.n

Huvuddelen värnpliktigade grundutbildning återfinnsgenomgårav som
inom förstade två kategorierna. uttagningssystemetDet förär dessa två
kategorier beskrivs följandei avsnitt.som
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Uttagningssystemet

reformmitten gjordes omfattande det danskal 1970-talet värn-avav en
innebarpliktssystemet. till reformen politiska beslutBakgrunden somvar

minskat värnpliktiga. Tidigare i princip alla kallatsbehov hade mänett av
vämpliktstjänstgöring. omdefinierades värnpliktenin till den allmännaNu

frivillighet.lottninginfördes nyckelorden ochoch där ärett systern
LämpligakategorierVid mönstringen värnpliktiga in idelas de tre

och olämpliga. inteegnede, begränsat lämpliga värnpliktigaDe som
vidolämpliga för värnpliktstjänstgöring får lottsedan drabedömts envara

frinummer därige-mönstringen, vilket innebär möjligheten ochatt ett
klassiliceratsinkallelse till grundutbildning.undgå För dem somnom som

lämpliga emellertid i praktiken ingen betydelseharbegränsat lottnumret
eftersom för närvarande i bedömtsdet bara är desettstort som som

inte förlämpliga in till tjänstgöring. Lottningssystemet gäller dekallassom
försvaretvärnpliktiga speciell utbildning harhar eller yrkeettsom en som

visssärskilt maskinmästare eller medbehov kockar,t.ex. personerav,
lämpligahantverksutbildning. Särskilt för alla, såvälläkare gäller att som

lämpliga, in till tjänstgöring.begränsat kallas
lottdragning möjlighetenavgörande komplement till medEtt ärsystemet

tillförsäkras vämplik-ingå vämpliktstjänstgöring. såavtal På sättatt om
fullgöratiga vill tjänstgöring möjligheten få det degöra ävenatt omsom

frinummer. lämpliga respektivedragit bedömts begränsatDeett som som
föremöjlighet. Värnpliktiga ingått inlämpliga har denna avtal kallassom

fördelas i enlighet sina Fördelenalla värnpliktiga och med önskemål.andra
sin tjänstgörings-för värnpliktige således själv bestämmerden hanär att

för myndigheternainom vissa tidpunkten inkallelse.plats och, Förgränser,
innebär fler motiverade värnpliktiga och endastavtalssystemet att ett

färremindre tvángsinkallas. innebärantal behöver Systemet också vapen-
År i80% tjänstgörande värnpliktiga det1990 hade devägrare. ca av

militära försvaret ingått civilförsvaret andel 45avtal. I motsvarandevar
°0.50-

År värnpliktiga till mönstring1991 åldersklassen kallades casomvar
till tjänstgöring inom militära36 000. dessa blev drygt 20 detAv uttagna

inom% civilförsvarskorpsetförsvaret. Omkring till tjänstgöring15 togs ut
30% krigsplace-civilförsvaret. blevoch det kommunala Därutöver knappt

i civilförsvarets värnpliktiga kallas dockrade beredskapsstyrka dessa-
inte in till tjänstgöring i fredstid.

ekonomiskt värnpliktiga för grundut-För kompensera de utatt tassom
bildning införts. första fyra månadernashar lönesystem Under deett
tjänstgöring får värnpliktige ersättning tillden lägre sedan övergårsomen

skattepliktig månadslön.en

Värnplikt det försvaretmilitärainom

försva-samlade tjänstgöringstiden för värnpliktiga inom militäraDen det
grundutbildningmaximalt 27 Tjänstgöringen iär månader. uppdeladärret
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och repetitionsutbildning. För meniga är grundutbildningstiden 4- 12
månader beroende på vilken befattning den tjänstgöringsskyldige är utta-

till föroch och löjtnanter denär 18-24gen sergeanter månader.
Uttagning till eller löjtnant sker efterSergeant ansökan. Meniga kan dock

tilltas ut ansökan det intesergeanter finns tillräckligtutan mångaom
frivilliga. Plikten tjänstgöra inom det militära Försvaretatt upphör vid 50
års ålder.

Värnplikt civilfärsvaretinom

Sedan andra världskriget har Danmark siganvänt Värnpliktig personalav
inom civilförsvaret. finnsDet två ciVilförsvarsorganisationertyper av
Dels det rikstäckande civilfärsvarskorpset CF-korpset uppgiftermed i
både krig fred,och kommunaladels den civilfjrsvarsorganisationen. Plik-

tjänstgöra inomten civilförsvaretatt upphör för Värnpliktig vidpersonal
50 års ålder.

CF-korpsets personal består värnpliktiga meniga, värnpliktiga befäl,av
fast anställd ipersonal ledarbefattningar reservbefál. Utbildningsti-samt

förden värnpliktiga meniga i CF-korpset är månader. Under denna tidsex
utbildas de värnpliktiga fördels fredsmässiga uppgifter, fördels uppgifter
inom krigsorganisationen. De förstatvå månaderna utbildningstiden ärav

Under denna tid den vämpliktige basutbildninggemensam. iges en per-
sonlig färdighet inom brand-, räddnings- sjukvårdsområdet.och Efter
basutbildningen är den vämpliktige klar ingå i korpsets fredstidaatt
utryckningsberedskap hjälpare till kamrater kommit längre isom som
sin utbildning.

Efter basutbildningen delas de värnpliktiga in i olika kategorier. fårDe
befattningsutbildning siktar på särskilda befattningarnu en vidsom en

mobilisering. Befattningsutbildningen indeladär i olika kategoriertre
Brand- och räddningstjänst, signal- och specialtjänst facktjänst. Un-samt
der basutbildningen blir vissa värnpliktiga till befälsutbildning.uttagna
Tjänstgöringstiden förlängs fråndå 6 till 15 månader. Utbildningen skerca
på olika befálsskolorinom CF-korpset för sedan avslutas medatt ca sex
månaders praktisk tjänstgöring inom korpset.

Repetitionsutbildning på högst månad kan genomföras i CF-korpseten
har i praktiken inte genomförts sedan år 1965.men

När det gäller det kommunala civilförsvaret finns det i många kom-
lokal räddningskår organiserad med huvudsakligenmuner en Värnpliktig

värnpliktigapersonal, s.k. K-värnpliktiga. Dessa utbildas till börja medatt
i månad på kasern inom CF-korpset. Utbildningca en sker antingen i
insatslinjen med tjänstegrenarna brand-, räddnings- eller röjningstjänst
eller i understödslinjen tjänstegrenarnamed signal-, inkvarterings- eller
förplägnadstjänst. Efter den grundläggande kasernutbildningen överförs de
värnpliktiga till det kommunala civilförsvaret fårdär de ytterligare utbild-
ning. Denna utbildning omfattar timmar100 fördelat på två år, ochca
genomförs i regel under Veckoslut i närheten hemkommunen. tillTvåav
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repetitionsöv-in tillK-värnpliktigautbildning kallas deefter dennaårtre
sigbasis utbildafrivilligK-värnpliktiga påkantimmar.ning högst 25om

kortaregåcivilförsvaretbefäl inom kommunlatill det att engenom
inom CF-korpset.utbildning

biståndsarbeteellercivilt arbeteVärnplikt genom

sinfå fullgöraInrikesministeriethosVärnpliktiga ansökakan attom
i u-land.biståndsarbeteform civilt ellervämpliktstjänstgöring i arbeteav

harPå årbiståndsarbetar två år.for ärTjänstgöringstiden den senaresom
värnplikt.formdennavärnpliktiga ansökerblivit färrealltdet avomsom

värnpliktig år.sig1980-talet har det rörtmittenFrån perom enav
vapenfri tjänst. Antalettillmotsvarighetenvärnplikt danskaCivil denär

200-300varit omkringde årenvärnpliktiga har undercivila senaste per
kulturella sektorn.sociala ellerinom denTjänstgöringen normaltskerår.

värnpliktige skulle hatid denTjänstgöringstiden denmotsvarar som
likhet medcivilförsvaret. Iförsvaret ellermilitäratjänstgjort inom det

biståndsarbeteplikttjänstgöringsinfullgjortvärnpliktiga genomsom
civilainte. Devärnpliktigarepetitionsutbildas civiladekrigsplaceras och

värnpliktiga.övrigakontantersättning änfår betydligt lägrevärnpliktiga en
förhindrar detfinnasdet ska spärrhar attstatsmakterna attansett somen

värnplikt.civilansökaalltför attraktivtblir att om
samtliga militära yrkes-tillkvinnor tillgång1988 har danskaSedan år

områden.

B.3 Norge

värnpliktigaAllafrån till års ålder.värnpliktiga 19 44Norska män är som
vämplikts-tillsessionenmönstringen den s.k.befrias vid utinte tas--

iantal platserregionaltgenomförs påtjänstgöring. Sessionen ett stort
får mönstrandedeUnder denna dagomfattar dag.landet och enca

hälsokontrollgenomgårvärnpliktstjänstgöringen ochinformation enom
ingagenomförs psyko-från i SverigeTill skillnadbegåvningstest.och ett

sessionsförfarandetekonomiska skäl ärfrämstvid sessionen.logsamtal Av
myndighe-närvarande övervägerför Förföremålför närvarande översyn.

uppgifter frånskriftligaoch ersättassessionen ska slopashelaterna avom
myndigheters datare-från olikauppgifterenskilde kompletterat medden

åldersklassen10%påomfattargister Försök avprovgruppensomm.m.
får genomgå dendelför närvarande. Envärnpliktiga pågår provgruppenav

läkarundersökning Dengörs.någonsessionen, dockordinarie utan att
sig tillinte inställaöverhuvudtagetbehöverandra delen provgruppenav

ska besvaras.frågeformulär påfårsessionen postenettutan som
efterårsin grundutbildning någotgenomför i regelvärnpliktigaDe

försvarsgrenama. DärutöverGrundutbildning inom allaskersessionen. tre
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fullgör mindre antal värnpliktiga sinett värnplikt inom hemvärnet.
Grundutbildningstiden är 12 eller 15 månader lång ska enligt ettmen
nyligen fattat beslut förkortas till 9 eller 12 månader år 1994. Den
maximala tjänstgöringstiden, repetitionsutbildningen inräknad, är totalt
19 månader. Huvuddelen de värnpliktiga fullgör tolv månaders grund-av
utbildning. Endast de värnpliktiga tjänstgör inom hemvärnet harsom sex
månaders grundutbildning. De har å sidanandra betydligt längre tjänstgö-
ringstid efter grundutbildningen än övriga värnpliktiga. I regel består
grundutbildningen till börja med månadersatt s.k. rekrytskola itreav ca
Syd-Norge. Därefter genomförs i allmänhet den resterande delen grund-av
utbildningen vid stående beredskapsavdelningar huvudsakligen finnssom
Nord-Norge.

Uttagningen värnpliktiga befäl intesker i samband sessionenmedav
vid två-tre olika ansökningstillfällenutan efter den värnpliktige rycktatt

in till grundutbildning. Värnpliktiga frivilligt anmäler sig kan också blisom
till två-årig befálsskola.uttagna en

En fråga för närvarande är mycket aktuell i Norge utbildningenärsom
värnpliktiga för olika miljöskyddsuppgifter.typer En interdeparte-av av

mental arbetsgrupp har nyligen framlagt förslag innebärett attsom ca
1 700 gröna soldater utbildasska för ingå i särskilda miljöskydds-att

Trupperna ska kunnatrupper. insättas vid oljekatastrofert.ex. stora men
framför allt kunna ställas till förfogandeFN för användas inom deatts av
världsorganisationen nyligen inrättade miljökrisenheterna. Arbetsgrup-

förslag har fått brett politiskt stöd och regeringenpens ett planerar en
proposition till stortinget i frågan.

En Värnpliktig har sådan fast och allvarlig övertygelse grundad påsom en
etiska, religiösa eller politiska skäl han inte kan genomföra någonatt typ av
militär tjänstgöring har möjlighet ansöka vapenfri tjänst.att Omom
ansökningen blir beviljad befrias han från militär tjänstgöring och ska i

fullgörastället siviI tjensteplikt. Grundutbildningstiden då längreär än
för värnpliktiga 16 månader. Civiltjänsten fullgörs främst inom hälso--
och servicesektorn. De civila tjänstepliktiga krigsplaceras inte.

Norge detär land i Norden har flest kvinnor militärapå befatt-som
ningar. Norska kvinnor har möjlighet frivilligt genomgå militäratt grund-
utbildning. Denna möjlighet omfattar alla befattningar förtyper värn-av
pliktiga inom det militära försvaret. Kvinnor blivit till grund-uttagnasom
utbildning genomgår grundutbildning Eftermännen. må-samma tresom
naders tjänstgöring får skrivade under villighetserklaering fort-en om

tjänstgöring innebärsatt de blir skyldiga ingå i krigsorganisa-attsom att
tionen och tjänstgöra enligt bestämmelser gäller för desamma som
värnpliktiga männen. De kvinnor efter månader inte villigaärtresom att
göra detta åtagande får avbryta sin tjänstgöring. Kvinnor har också samma
möjligheter blimän yrkesofñcerare. Sedanatt år 1984 samtligaärsom
militära yrkesområden öppna för kvinnor.
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FinlandB.4

värnplikten.man omfattas den allmännafinsk i -60Varje åldern 17 år av
tillhörvärnpliktigaförhållandevisVärnpliktstiden lång. Desåledesär

eller lantvärnet.antingen aktivade trupperna, reserven
uppbåd, mönstring vid 18 eller 19 årstill dvs.värnpliktiga kallasDe

inställt sig for uppbådvid ålderredan 17 årsUndantagna deålder. är som
i landet.helafrivilliga. Uppbådet sker under höstenantagitsoch som

föri bedömapersonal kommunernaMilitärlänsstaben skickar då attut
i Sverigehandlar mycketsamtliga i ålder. Detaktuellmän attom som

finnsvarje Vid uppbådetvisa fanan påäldre tiderunder ortensort.
polis, mil. plats.påpräst

läkarundersökning vidvärnpliktiga genomgåttuppbådet har deFöre en
bevärings-fyllt i frågeformulärochhälsovårdscentralenden lokala ett om

flesta länderskillnad från andragrundutbildningen. Till dedvs.tjänsten,
psykologiska undersök-inga fysiska ellerutredningen studerat görssom

deuppbådstillfállet. Syftet med uppbådet enbartsjälva ärningar vid att
personuppgifter denfastställa olikamilitära myndigheterna ska kunna om

fattai fråga utbildningenharenskilde, vilka önskemål hanhöra samtom
beväringstjänstgöring.in tillryckabeslut han skaom var

i regelfullgörs i aktiva skerBeväringstjänstgöringen de truppernasom
värnpliktigaprincipen deallmänna ärefter uppbådet. Deninom två år att

som geografiskabl.a.ligger deras hemort. Avi truppförband näraplaceras
svenskspråkigaalltid möjligt.emellertid inte Despråkligaoch skäl dettaär

brigad svenskaforsta vid Nylands där äri handvärnpliktiga placeras t.ex.
huvudspråket.

befäls-värnpliktiga iuppdelningingen deVid sker normaltuppbådet av
skararycker mycket heterogenspecialkategorier. Tvärtomeller gemen-en
tjänstgörings-Eftersombeväringstjänst i aktivain till de trupperna.samt

inte säkertvärnpliktige hellerbefattningen dentilltiden relateradär vet
tjänstgöra.skauppbådstillfállet hur länge hanvid

värnpliktiga genomgårBeväringstjänstgöringen inleds med allaatt en
tio Underkrigsmannakurs på veckor.enhetlig rekrytperiod s.k.en --

olika Medi hjälpvärnpliktiga in medtiddenna delas de test.avgrupper
värnpliktigesgrund denutbildningsresultatenoch samttest- egnasom

Beväringstjänst-fortsatta utbildningen.sedan denönskemål beslutas om
uttagningvilkenpåmånader lång beroendegöringen 9 ochmellan llär

underoñiceraretill reservofñcerare,utbildasvärnpliktige fått. Deden som
tiden.tjänstgör längstadenuppgifter inom manskapetför krävandeeller

underofñcerarna och dennabästaReservoflicerarna bland de uttag-tas ut
vilja.ning deraskan ske mot egen

deaktiva placeras värn-beväringstjänst iEfter fullgjord de trupperna
60underofficerare tillhörpliktiga i Oñicerare och t.o.m.reservenreserven.
tiddennavid 50 års ålder. Underlämnar denålder, medan manskapetårs

repetitionsutbildning.skyldiga genomgådeär att
siginteetiska samvetsskälreligiösa ellervärnpliktigEn anseravsom
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tjänstgöringfullgöra beväringstjänst möjlighetkunna har ansökaatt om
fullgöras antingen vapenfriDenna tjänstgöring kanutan typvapen. somav

Försvarsmakten civiltjänstgöring civiltjänstgöring inom eller påsom en
Utbildningstiden respektive 16 månader.arbetsplats. llär

kvinnor yrkesofficerareSlutligen inte möjlighet blikan harnämnas attatt
parlamentariskfrivilligt beväringstjänstgöring i Finland.eller genomgå En

kommitté för frågan kvinnor få möjlighetnärvarande skautreder attom
delta i militära försvaret.det

ÖsterrikeB.5

Österrike haft värnplikt förhar allmän sedan år 1955 då landetmän
värnplikt relativterkändes Systemet med allmänsuverän ärstat.som en

förankrat förekommit vissaväl i Visserligen nyligensamhället. har det
diskussioner till yrkesförsvar debattövergång dettaettom en men var en

inte fick genomslag.något störresom
Österrikiska värnpliktiga i 50 vissa personal-åldern 17 år. Förmän är -

kategorier inte värnplikten förrän vid 65upphör dock års ålder. Detta
värnpliktiga officerare, sjukvårdspersonalgäller och tolkar.t.ex.

värnpliktiga inte frivilligtDe normalt vid 18 års åldermönstrar deom
från mönstringsplik-anmält sig tidigare. Undantagnamönstra åratt ett

religiösaolika uppgifter inom kyrkligamed slag ellerärten personer av
mönstrings-samfund, teologistuderande. österrikiskaoch Detprästert.ex.

förfarandet liknar i Mönstringenmångt och mycket det svenska. genom-
förs innehåller fysiska psykologiskaunder två dagar och både och under-
sökningsmoment. värnpliktiga in tillSträvan de ska kallas grundut-är att

Österrikebildning därefter.under år de eller året Imönstrarsamma som
Sverige hafthar de militära myndigheterna idock på sättsamma som

för tillproblem med allt åldersklasser 1980-talet vilket lettunderstora att
fått grundutbildning.många värnpliktiga ofrivilligt sinvänta på göraatt

Tjänstgöringstiderna inte differentierade i befatt-med utgångspunktär
utanningskraven fullgör grundutbildning.alla månaders Endaståtta värn-

pliktiga till underofficerare officerare fullgöroch längreär uttagnasom en
militäragrundutbildning ytterligare respektivetvå månader. Detre-

myndigheter utredningen haft kontakt med det knappastattsom anser
finns några förutsättningar införa differentierade tjänstgöringstider. Deatt
bedömer orättvist idetta skulle betraktas mycket allmänhetensatt som
ögon.

Repetitionsutbildning genomförs planenligt Grundregelnår.vartannat
genomförtalla grundutbildning krigsplaceras. liten del deär Enatt som av

värnpliktiga in för krigsplace-kallas dock systemunderhåll utan att vara
befattningar.rade på bestämda

ÖsterriketidigareSom värnplikten i vid 50 ålder. Inämnts upphör års
praktiken emellertid värnpliktiga krigsorganisa-lämnar huvuddelen deav
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tionen vid omkring militära myndigheternaredan 35 års ålder. De anser
sig inte värnpliktiga intedå ha behov dem Anledningen till delängre. attav

relativtutnyttjas under längre tid statsmakterna vill haär att ungen
krigsorganisation förberedd föroch sina uppgifterär väl övadsom genom

förrepetitionsutbildning.återkommande Dessutom detatt ettanser man
Österrikes inte finns omfattande krigsorga-land storlek behov såav av en

nisation bli värnpliktiga utnyttjades sindet skulle alla under helasom om
värnpliktstid. ingår i krigsorganisationen 240 000För närvarande ca man.
Enligt emellertid krigsorganisationen minskas till 150000planerna ska ca

inom innebära flertaletde åren, vilket kommernärmaste attattman
fårvärnpliktiga krigsorganisationen vid 30 ålder.lämna redan årsca

Österrike civiltjänst.vapenfria tjänsten i Sedan början årDen kallas av
tidigare prövningsförfarandet vid civiltjänst1992 det ansökanär om

väljaborttaget, vilket innebär värnpliktiga vid mönstringen kandeatt om
vill fullgöra värnpliktsutbildning civiltjänst.de eller Den lagen skanya

efter Civiltjänsten värnplikts-utvärderas två år. två månader längreär än
tjänstgöringen fullgörs framfördvs. tio månader och allt inom den- -

repetitionsut-sociala tjänstgöringsskyldiga krigsplacerassektorn. De och
bildas inte.

inte i utsträckning sig inom militäraKvinnor deltar någon detstörre vare
försvaret frivilligteller inom civilförsvaret. inte heller möjlighetDe har att

värnpliktsutbildning utbilda sig till yrkesofñcerare.genomgå eller att

SchweizB.6

personalförsörjning försvarsmaktenschweiziska för inomDet systemet
övrigaskiljer sig i delar från i Systemet bygger påmånga Europa.systemen

yrkesofñcerare, liten militäri mycket litet antalsammanhangetett en
innebär krigsför-administration och värnpliktsarmé. bl.a.Dettastor atten

brigadchefsnivå ibandschefer till reservoflicerare ellerär merupp -
milisojicerare.översättning olika harordagrann De kantonerna ett-

inflytande försvaret.betydande lokalt över
Schweiziska värnpliktiga i 20 officerare till 55 år.åldern 50 år,män är -

Därefter överförs till civilförsvaret tjänstgöringsskyldigai regel där dede är
mönstringspliktiga alla60 ålder. åldern 19 år. Nästanårs Den ärt.o.m.

genomför grundutbildning däref-vid sedan åretmönstrar denna ålder och
grundutbild-värnpliktiga ingen möjlighetDe har söka anstånd medter. att

ningen. finns för akademiska studierdet den planerarDäremot som
möjlighet mönstringen tilltidigarelägga l7 eller 18 års ålder. Denatt som

genomför sin grundutbildning ti-vid tidigare ålder ocksåmönstrat en
in till sindigare. Avsikten tjänstgöringsskyldige ska kallassedan denär att

första repetitionsutbildning vid 21 vid tidpunktårs ålder, dvs. somsamma
genomför första repetionsutbildning.sin På såhans åldersklass sättegen
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tid de harmiste denmyndigheterna inte någotmilitäragår de av somom
enskilde.ianspråkta denmöjlighet att

förlika alla. Degenomförs ochmönstringen under dag ärSjälva en
värnplik-informationen tillvikt vid demyndigheterna läggermilitära stor

tjänstgöringsmöjligheter finnsförsvar, vilkatiga kantonens m.m.somom
relativtundersökningarfysiska medicinska görs ärochmedan de som

vidgenomförs intepsykologiska undersökningar mönst-ytliga. Några
fysiska grunder.tjänstgöring enbart påBefrielse från militär skerringen.

möjligtmilitär tjänstgöring placerasblir befriade frånVärnpliktiga omsom
får betalaformer tjänstgöringbefrias från allai civilförsvaret. De avsom

fullgör sin plikttjänstgö-kompensation för de intesärskild skatt atten som
ring.

grundutbildningstiden och deför Schweiz den kortaUtmärkande är
förgrundutbildning inomskerrepetitionsövningarna. Ingenmånga ramen

fyravärnpliktiga måna-krigsförbanden genomgåralla gemensamtutan en
tid dedenna prövasgrundutbildning, s.k. rekrytskola. Underder lång en

blandunderofficersutbildning fortlöpande ochlämplighet förvärnpliktigas
milisoñicerama De tvåunderoñicerarna väljs småningomsåde bästa ut.

övrigagrundutbildningfullgör betydligt änkategorierna längresenare
värnpliktiga. .

befattningsut-grundutbildningen. egentligaefter DenkrigsplacerasAlla
repetitionsutbild-värnpliktiga i samband medbildningen för sker sedan

oñice-underofñcerare ochomfattar sjuningen totalt månader. Förcasom
Repetitionsutbildningenbetydligtrepetitionsutbildningen längre.ärrare

förstavärnpliktstiden.övningar hela Defördelad antal underpåär stortett
småningom bli färre.årligen förövningarna sååren återkommer att

förbandenbidrar tillkrigsförbandsövningama ärDe kortamånga att
mobiliseringstider uppnåssin krigsuppgift. kortaajour Extremtmed ge-

ipersonliga militära utrustning hemmet. Densinall personal harattnom
skjutskicklighetsin påvärnpliktige förutsätts upprätthålla och övaockså

fårefter defritiden. milisoñicerare gäller hand störreFör att som ansvar
krigsuppgift. årligatid för sin Deförväntas alltde också avsätta större

förberedelser inför dessa verksam-repetitionsövningarna och samt annan
milisoflicerare bereddavid krigsförbandet innebär högre måstehet att vara

milisoñicerförminst år armén.avdela två månader Attatt ansesvaraper
företagförväntas de harmeriterande. Det ocksåallmänt att somsom

förerforderlig arbetstid dessa ochmilisofficerareanställda ska avsätta
bidra med sekreterarstöd o.dyl.

vapenfri i Schweiz i jämförelse med deMöjligheten tjänst ärgöraatt
Värnpliktigautredningen relativt begränsad.länder studeratandra som

Vid tillfäl-vapenfri tjänstgöring inom försvarsmakten. tvåkan ansöka om
folkomröstning nej tillschweizarna ilen 1984 harår 1977 och sagt--

Årinförandet vapenfri utanför försvarsmakten. 1989 beslutadestjänstav
djupa etiska skäl bärafolkomröstning de vägrardock att som avgenom

samhällstjänsttill formi för fängelse någonstället ska dömas avvapen
halvinom samhällstjänst ska ochden sociala sektorn. Denna vara en en



Bilagor208 SOU 1992139

gånger längre tiden tjänstgöringsskyldigeän den fullgjortskulle mili-som
tärtjänst. De detaljernanärmare i denna ordning håller för närvarandenya
på utarbetas. För dem inte bedöms tillräckligaatt ha förskälsom vapen-
vägran gäller i fortsättningenäven fängelsestraff iutdöms åtta-tioatt

Ävenvid förstamånader tillfället för vidvägran. det andra vägranstillfállet
fängelse.utdöms Därefter befrias tjänstgöringsskyldigeden från militär

tjänstgöring.
Kvinnor mellan 18 och 35 år kan ansöka frivillig tjänstgöring iom

arméns kvinnokår. Lagen förbjuder emellertid kvinnor förtränasatt
stridande uppgifter sigoch lär hantera Detta innebär bl.a.att attvapen.
jrekrytskolan Ävenför kvinnor fyraendast är veckor lång. underolficers-

officerskursernaoch kortare för kvinnorär förän män. Däremot genomför
de lika lång repetitionsutbildning männen.som

År 1989 folkomröstninghölls i frågan Schweiz skulle lägga sinneden om
försvarsmakt. En majoritet på drygt 64 °0 ansåg dock försvarsmaktenatt
borde behållas. Folkomröstningen aktualiserade emellertid olika krav på
förändringar inom armén. förändringsarbeteDetta bl.a. innebär mins-som

krigsorganisation,kad kortare värnpliktsålder, förändrade utbildningsti-
der och uppgifter inom armén förpågår närvarande och beräknas vara
klart 1995.år

B.7 Nederländerna

Alla holländska omfattasmän allmän värnplikt. Värnpliktsåldern bör-av
jar vid 17 år och slutar för flestade vid 30 års ålder. Den övre åldersgränsen

Ävenförhögre vissa befálskategorier.är värnplikten omfattar alla mänom
endast omkring 40%tas åldersklass till värnpliktstjänstgöring.utav en

Detta traditionär tillbakagår till 1920-talet. Fram till i dag har deen som
militära myndigheterna inte något år tagit 40%änut mer ca av en
åldersklass värnpliktiga till tjänstgöring.

Mönstringen isker vidregel 18 års ålder och omfattar för flestade mellan
halv och dag. Vid mönstringen genomgår de värnpliktiga medi-en en en

cinsk prövning, praktiskt begâvningstest personlig intervjuett medsamt en
mönstringsförrättare. Värnpliktiga intresse föranmält bli office-attsom

eller befattning inom Marinen genomgår längre mönstring. Irare en en
följande sammanställning illustreras hur bortsållningen 60% värn-av ca
pliktiga sker. Uppgifterna frånär år 1990. Detta år det totala antaletvar

000.mönstrande drygt 98
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Värnpliktiga befriade handikapp före mönstringen %10 pga m.m. . . . . . . . . . . . .
Värnpliktiga befriade medicinskafysiska skäl 35%U av .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Värnpliktiga befriadeu pga

religiöstde har eller andligt yrkeatt ett- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .minst i familjentvå bröder tidigareatt-
fullgjort militär tjänstgöring . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%försörjningsansvarigade för familjär sinatt-

fåreller personligaolägenheterstora . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .speciellaomständigheterandra- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Värnpliktiga befriade försvarsmaktensbehov värnpliktiga ärn attpga av
mindre tillgångenän 6%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vapenfria 4%D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Övriga befrielseorsaker till 4%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sammanställningen framkommerAv försvarsmakten i Nederländernaatt
befriar värnpliktiga betydligt fler iorsaker exempelvis Sverige.änav
Således värnpliktigkan i Nederländerna bli befriad från tjänstgö-t.ex.en
ring han har religiöst minstyrke eller tidigare fullgjorttvå bröderettom om
tjänstgöring. 6% värnpliktigaDe år 1990 befriades på grund attsom av
försvarsmakten inte hade behov viddem hade alla mönstringen be-av
dömts lämpliga för militär tjänstgöring. Vid mönstringen emel-görssom
lertid fysisk klassifikation värnpliktigade i fårresulterar deatten av som

utifrån sin fysiska förmåga. finnspoäng När det överskott på värnplik-ett
tiga i förhållande till efterfrågan fysiskaskärps den klassifikationen för att
sedan lättas behov tillgångnär och ändras. tidenDen har desenaste
militära myndigheterna börjat ifrångå fysisk klassifikation.medsystemet
Skälet till framfördetta allt komplicerat förär anstånd medett system
värnpliktstjänstgöringen inneburit tillgången värnpliktigapå sjun-attsom
kit.

Huvuddelen värnpliktigade tagits för tjänstgöring fullgör 12utav som
månaders grundutbildning. befálsuttagnaFör grundutbildningenär något
längre eller Tjänstgöringstiderna14 l 5 månader. i flesta fallär således de-
inte differentierade ledning befattningskravenmed iså Sve-t.ex.av som
rige. myndighetsföreträdare politikerDe och Pliktutredningensom
träffade under ibesöket Nederländerna alla uppfattningen detattvar av
allmänt skulle orättvistupplevas mycket tjänstgöringstidernasom om var
olika för olika kategorier värnpliktiga.av

Omfattningen repetitionsutbildningen inte fastställdär beror påutanav
vilket förband värnpliktige tillhör.den värnpliktigaInte alla som genom-
fört grundutbildning krigsplaceras. finns befattningar inomDet samtliga
försvarsgrenar inte krigsbefattningar.ärsom

vapenfrias tjänstgöringstidDe lite längre de vämpliktigas. Utbild-är än
ningen består 16 samhällstjänst.månaders De vapenfria genomgårav
ingen repetitionsutbildning krigsplaceras inte.och tjänstgöringenUnder
har socialade ekonomiska förmåneroch värnpliktiga.desamma som
Prövningsförfarandet vid ansökan vapenfri tjänst förhåller närvarandeom
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eftersom förekommit fler fall missbrukpå det alltöveratt ses av av
Meijer-kommitténs.k. se nedan harde åren. Densystemet senaste
vapenfri förkortas flerföreslagit för tjänst ochansökan attatt processen om

tjänstgöringsalternativ tillskapas.
militära i princip för kvinnor.Alla yrkesområden Nederlän-är öppna

första utbildade kvinna tillländernaderna det.ex. ett som envar av
frivilligtstridspilot. kvinnor ingen möjlighet genomgåDäremot har att

militär grundutbildning.
i Meijer-Pliktutredningen träffade vid sitt besök Nederländerna den s.k.

frågankommittén huvuduppgift Nederländernagranskaattvars var om
värnplikten till yrkesförsvar.borde behålla allmänna eller gåden över ett

förslag i föreslogKommittén sitt september år 1992 varvidlämnade man
värnplikt bibehållas. Vidare föreslog kom-med allmän skaatt systemet

grundutbildningstiden förkortas från tillmittén 12 9 månader. Kom-att
förslag vidmittén också förändrade uttagningsprinciperlämnade på

mönstringen. försöka få fler värnpliktigaI korthet går dessa på attut att
fullgöra sin tjänstgöring direkt efter gymnasiet i förstället det äratt som nu

sin grundutbildning först efter universitetsstu-vanligt, fullgöra avslutade
förslagdier. Kommittén lämnade också olika depå sätt kompenseraatt

möjlighe-värnpliktiga för tjänstgöring, diskuterathar dentas ut t.ex.som
skattereduktion i livet för fullgjort sin värnplikts-till deten senare som

huvudförslag värnpliktigatjänstgöring. kommitténsEtt attannat av var
i olikasin grundutbildning få möjlighet tjänstgöra utomlandsunder ska att

fredsbevarande operationer.
Meijer-kommitténs förslag väckte uppmärksamhet. Den allmännastor

uppfattningen varit kommittén föreslå värnpliktens avskaf-hade skulleatt
förslag för-fande. Sedan kommitténs presenterades har emellertid stora

nyligen framlagt förslagändringar Regeringen har heltägt ett somrum.
försvarsmakten. Omstruktureringeninnebär omfattande nedskärningar av

yrkesförsvar.militära försvaret innebär bl.a. övergång tilldet ettenav
förklarasEnligt regeringens förslag med allmän värnpliktska systemet

värnpliktiga fortsättningen in tillvilande, kommer i inte kallasdvs. att
tjänstgöring i försvarsmakten. nödvändigt emellertidOm det bedöms ska
värnpliktslagarna tillämpas.åter kunna

föreslagna förändringarna sannolikt påbörjas inomDe kommer kortatt
eftersom regeringen förväntas politisk majoritet för sitt förslag beslutnär

Regeringen föreslagitfattas i parlamentet i slutet december 1992. har attav
genomförs femförändringarna successivt under övergångsperiod på år,en

vilket innebär Omstruktureringen fullt genomförd 1998.kan åratt vara
BelgienUtredningen vill i idet här sammanhanget nämna ävenatt

sannolikhet fattas innebärbeslutkommer med största att ett attsom
Enligt förslaget avvecklingenvärnplikt avvecklas.med allmän skasystemet

slutförd 1994.redan årvara
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Bilaga C

funktionerinomVerksamheten några
civila försvaret kortdet en1 -

beskrivning

DomstolsväsendeC.1 m.m.

i krig fortsätta sinoch verksam-Domstolarna ska under beredskap kunna
funktionsansvariga myndighetenförbindelsernahet mellan denäven om

Domstolsverket olika blir Utvecklingen kande domstolarna brutna.och
flytta tilltill behöver utökas, reduceras ellerleda verksamhetenatt annan

plats.
föri tillräcklig verksamheteni fred bedöms huvudsakPersonalen vara

beredskap och i krig.under

KriminalvårdC.2

i krig för straffverkställig-Kriminalvården beredskap ochska under svara
fängelsestraff. Funktionenfor avtjäna ska kunnaheten dem skasom

viktiga krig. innebärasig i Det kankoncentrera på åtgärder är attsom
vid kriminalvårdsanstalterna läggs ned.verksamheten några av

Kriminalvårdsstyrelsen funktionsansvarig myndighet och räknar medär
i bedrivas med den personalverksamheten huvudsak ska kunnaatt som

i fred.myndigheten disponerar

UtrikeshandelC

fordras för försvarsan-Syftet import ochsäkerställa denär exportatt som
för befolkningens försörjning.strängningarna och

Kommerskollegium funktionsansvarig myndighet tillsam-och skaär
administreraoch Jordbruksverket och kontrolleramed Tullverketmans

nödvändig. Myndigheternautrikeshandeln räknarden reglering ärav som
förfogar iuppgifter personal deför dessa använda den övermed att som

fred.
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Psykologiskt försvarC.4

inom funktionenVerksamheten ska säkerställa snabb och korrekten
nyhetsförmedling, fri opinionsbildning och konkret och fullständigen en
information från myndigheterna. vid kriser,Det ska ske i krig och under

förhållanden. Syftetostörda befolkningensär stärka försvarsvilja ochatt
Åtgärdermotståndsanda. syftar till minska motståndarens psyko-attsom

logiska motståndskraft ska vidtas.också
Ävenför försvarStyrelsen psykologiskt funktionsansvarigär myndighet.

tidningarna, SverigesTeleverket och Radio AB har uppgifter inom funk-
tionen. Samtliga räknar förmed det de olika uppgifterna kommeratt att

tillräckligt med den personal de disponerar i fred.vara som

SocialförsäkringC.5 m. m.

De ekonomiska trygghetssystemen fungeraska också for-under störda
hållanden. Enskilda människor måste i tillståndäven datorlöst deett
ersättningar berättigadede till. Effekterna socialförsäkringenär ochsom av

förmånerandra ska statsmakternas intentioner och kunnamotsvara
till i krigde ändrade förhållandena.behoven ochanpassas

Efter mobilisering blir utbetalningockså dagpenningar till pliktperso-av
inomnalen det civila militära försvaretoch det viktig uppgift.en

Riksförsäkringsverket funktionsansvarig myndighet.är myndig-Andra
heter uppgifter inom funktionenmed de allmänna försäkringskassorna,är
Statens löne- och pensionsverk och Arbetsmarknadsstyrelsen. Den perso-
nal dessa myndigheter förfogar frediöver bedöms tillräcklig forsom
verksamheten i krig.under beredskap och

BetalningsväsendeC.6

Betalningar ska kunna göras även under beredskap och i krig. Ett behov av
kontanta penningmedel och primära banktjänster föreligga.kommer attav

bliDet kan också nödvändigt administrera och kontrollera regleringaratt
på bl.a. valutaområdet.

Riksbanken funktionsansvarigär myndighet och kommer användaatt en
del personalen bankväsendet förfogar fred.iöverstor av som

PostbefordranC.7

postbefordranBehovet ska kunna tillgodoses underäven beredskap ochav
i Organisationenkrig. ska kunna verksamheten till de ändradeanpassa
förutsättningarna. bliDet kan nödvändigt speciellt prioritera del slagatt en

försändelser och betalningar viktiga for totalförsvaret.är Enav som
särskild sortering organiseras för fältposten.ska kunna

funktionsansvarigPosten är myndighet. Personalförsörjningen under
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i fred. räknarPostende anställdai krig baserad påoch ärberedskap
personal.nyanställaemellertid behövamed att

militära försvaret.samarbete med detfordrarFältpostverksamheten ett

försäkringEnskildC.8 m.m.

möjligtkrigoch i så långtberedskapFörsäkringsväsendet ska under svara
krigs-förekommer. Statensförsäkringsavtalför iåtagandena de m.m. som

inledavarselkrigsorganiseras med kortförsäkringsnämnd ochkunnaska
sin verksamhet.

krigsskadeersättningen förutsätterstatligaRegleringen den att enav
efter dehandoch värdera demmyndighet registrera skadornakan som

uppgifter.utförakrigsskadenämnd för dessainrättasinträffar. Statens att
funktionen. Personal-inomför verksamhetenFinansinspektionen svarar

Försäkringsfrågor iarbetar medpersonaltillgodoses med denbehovet som
fred.

uppbördsväsendeochSkatte-C.9

utsträckningiarbetsgivaravgifter ska betalas denochSkatter, tullar som
fungera.Folkbokföringens viktigare delar skabeslutat.rilksdagen har

myndighet. samarbete skerfunktionsansvarig EttRiksskatteverket är
kronofogdemyndigheterna. Per-skattemyndigheterna ochTullverket,med

i krigberedskap ochmyndigheterna underfrånsonalplaneringen utgår att
förfogar i fred.personal de överi disponerar denhuvudsak

LivsmedelsförsörjningC. 10 m. m.

livsme-jordbruk fiske och denochLivsmedelsförsörjningen bygger på det
skafinns i fredstid. Verksamhetendistributiondelsindustri och somm.m.

fred.iungefärkrig bedrivas på sättiberedskap ochunder samma som
påverkaemellertid kommakaninsatsvarorFörändringar i importen attav

animalieprodukter.ochinriktningen olika grödorpå
befolkningen få reducera kostentid delkanUnder kortare stor avenen

minstdisponeraska kunnai Var ochminska variationerna den.och treen
överlevnadsbehovet.volymenliter dygn. Dentill fem motsvararvatten per

efterfyra beslut.införas inom veckorRansonering livsmedel ska kunnaav
fort-enskilda djursjukvården ska kunnaviktigaste dendelarnaDe av

möjligheter sabotageangriparesomfattning.i normal En attsätta genom
försvå-biologiska organismer skaspridamjölkvia dricksvatten och t.ex.

ras.
inom funktionen. Andraför verksamhetenjordbruksverkStatens svarar

livsmedelsverkStatensuppgifter inom verksamheten ärmyndigheter med
personalförsörjningen gårPlaneringennaturvårdsverk.Statens utoch av

disponeradistributionsföretag skaindustrier ochmyndigheter,på att an-
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ställda de i fredhar förstärkaoch kan med personal från arbetsmark-som
naden.

Jordbruket har planlagt s.k. blockorganisation för tillgodose be-atten
hovet arbetskraft i krig. En del jordbrukarna har frånuppskovstorav av
militär tjänstgöring i krig.

ArbetskraftC l 1
.

Samhället omstruktureras kraftigt under beredskap i krig.och Rörligheten
på arbetsmarknaden kommer bli Avsikten inommed åtgärdernaatt stor.
funktionen är de personella militäradet försvaretatt interesurser som
disponerar ska användas bästa möjligapå innebärDetsätt. bl.a. deatt
verksamheter viktiga förär totalförsvaret ska kunna upprätthållas.som

I det krigsomställda samhället bör och syssla med det hanvar en som
eller hon bäst för med hänsyn till utbildning och yrkeserfarenheter ipassar
fred. Det ställer krav arbetsförmedlingen,påstora arbetsmarknadsutbild-
ningen och de rörlighetsstimulerande åtgärderna. Tillämpningen plikt-av
lagarna också viktig förär personalförsörjningen.

Försvarets frivilligorganisationer bidrar med personal förbunditharsom
sig under beredskap och i krig tjänstgöra inomatt någon verksamhet i

Äventotalförsvaret. frågor frivilligadessa behandlas inom funktionen.om
Samma sak gäller frågor arbetarskydd, åtgärder i samband med arbets-om
tvister och vapenfriverksamhet.

Många kvinnormän och i fred anställda i krigsviktigär verksamhetsom
måste lämplig information och visseventuellt övningsverksam-genom en
het i ökad utsträckning bli medvetna sina uppgifter inom totalförsvaretom
under beredskap och i krig.

Arbetsmarknadsstyrelsen funktionsansvarigär myndighet. Uppgifter
inom funktionen under beredskap och i krig har också länsarbets-
nämnderna, AMU-styrelsen, Vapenfristyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen,
Yrkesinspektionen, Arbetsdomstolen och Statens förlikningsmannaexpe-
dition. Samtliga myndigheter räknar med den förfogarpersonal deatt över
i fred i ska tillräcklig för verksamhetenston sett även under beredskapvara

ioch krig.

C Landskapsi formation12 n.
Samhället ska även under beredskap och i krig kunna få bl.a. landskapsin-
formation, hydrograñsk information, geologisk information fastighets-och
information i den omfattning nödvändig förär de olika verksam-som
heterna. Produktionen kartor, sjökort och fordrar särskildannatav en
organisation för tryckning i krig.

Lantmäteriverket funktionsansvarigär myndighet. Andra statliga organ
uppgiftermed inom funktionen övriga statligaär lantmäterimyndigheter,

Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning och Centralnämnden för
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itillgodosesi krigberedskap ochunderPersonalbehovetfastighetsdata.
i fred.myndigheterna harolikaanställda demedhuvudsak som

industrivarormed3 FörsörjningC. 1

delindustrivaror ochförsörjning medframför alltomfattarFunktionen en
viktSärskild skaindustriproduktionen.anslutning tillservice itjänster och

underhåll ochservice,vidförsvaret ochmilitäratill detläggas vid stödet
exportindustrin så långtför importenviktigtreparationer. Det är att

i andra länder.kundersina åtagandenmöjligt klarar mot
möjligaitjänster ska störstaindustriprodukter ochviktigaTillförseln av

för skulldenproduktion. Det ärinhemskpåutsträckning baseraskunna
tilltillgångproduktionskapacitet ochförsörjningsviktigsäkraangeläget att

insatsvaror.ochråvaror
sökauppgift upprätt-inrättas medförsörjningskommission ska attEn

regleringi krig. Enneutralitet ellerfordras undertillförselhålla den avsom
fyra veckorgenomförasindustrivaror ska kunna senastförsörjningen med

efter beslut.veckorransonering åttaoch senast
ÖCB verksamhetenGenomförandetmyndighet.funktionsansvarigär av

distributionsföretagen.industri- ochväsentligti hosalltsker
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Bilaga D

framtida pliktpersonalbehovetDet av
i funktioner inom civilaantal detett
försvaret, m.m.

Bedömningarna i bilagan gjorts utredningens sekretariathar med led-av
ning uppgifter funktions- bemanningsansvarigade eller myndighe-av som

har lämnat.terna

Ordning och säkerhetD.l

Arbetsuppgifter

Polisens huvuduppgift i både fred och krig upprätthålla allmänär att
ordning säkerhet. i krig polisen fungeraoch Under beredskap och ska med
i uppgifter organisation i fred.ochstort sett samma som

brottsbekämpande i krig inriktasDen verksamheten kommer deatt mot
i särskilt Tillbrott det läget drabbar samhället. dessa hörtyper av som

plundringvåldsbrott, och skadegörelse. ransonerings- ochBrott motgrova
regleringsbestämmelsema blir sannolikt också vanliga.

Polisen speciella uppgifter efterhar Polisenlandet. skaett motangrepp
försvara vissabl.a. bevaka och skyddsobjekt och ingripa sabotagestyr-mot

kor. viktiga uppgifter iAndra krig och vid krigsfara gränsövervakning,är
övervakning utlänningar flyktingar.och omhändertagandeav av

Polisens i krig för militära verksamheten.arbete har betydelse denstor
De militära fordrar omfattande reglering trafiken. Dettransporterna en av

bli nödvändigtkan hjälpa till hålla ordning vid militära anläggningaratt att
vid i in-och samband med och utryckning militär personal.transporter av

Planeringen fordrar polisendessa åtgärder nära samarbete mellanettav
och de militära myndigheterna.

Nuvarande personal

Som framgått kapitelhar redogörelsen i 3 polispersonalen med vissaärav
undantag skyldig i krig i rikets försvar. polisdelta En måste, detatt om
behövs, tjänstgöra utanför polisdistrikt ikunna det där han eller honäven
vanliga fall arbetar.

Kvinnor i polisverksamheten polispersonal varaktigt tjänst-och som-
fårinom Säkerhetspolisen i för stridsuppgiftergör anspråk baratas om-
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krigshandlingarna oundgängligen erforderligt.gör det Rikspolisstyrelsen
hari skrivelse till Justitiedepartementet föreslagit dessa båda undan-atten

för kvinnor och personal inom Säkerhetspolisen inte längre ska gälla.tag
Polispersonalen omfattar i fred 18 kvinnor.000 och 2000män Näraca

idessa har krig militära befattningar inom försvaret.av

Beredskapspolisen

Civilförsvarspliktiga i utsträckningkan den behövs för undertas ut attsom
i krigberedskap och tjänstgöra beredskapspoliser inom polisverksam-som

heten.
Som utredningen tidigare redovisat ska beredskapspolisen framför allt

avspärrningarUpprätta och hålla ordning vid skadeplatser;n
förSvara ordningshållning transportledningoch i medsamband utrym-

ning;

Ingripa vid störningar i samband inommed verksamhet pågårsom
befolkningsskydd och räddningstjänst;

Hålla ordning trafiken.och regleran

Beredskapspolisen får för polisuppgifter.användas andraäven
För ledning beredskapspolisen ska det inom varje polisdistrikt finnasav
eller flera beredskapspolisledare. Beredskapspolisen indelad iären grup-

Varje chef,består polisman, och beredskaps-ärper. grupp av en som sex
poliser.

Regeringen har beslutat beredskapspolisen ha tjänster.ska 8490att
Organisationen för uppfylld tillnärvarande 90 °0. Tjänsterna fördelasär ca
mellan polisdistrikten i i efterlandet polismän i distrikten.-antaletstort sett

Beredskapspoliserna hittillshar tagits bland dem lämnar detut som
militära försvaret ioch allmänhet mellanär 47 och 60 år.

Förslag ökat skydd sabotagemotom
ÖverbefálhavarenRikspolisstyrelsen fickoch iår 1988 uppdrag av rege-

ringen fråganutreda skyddet sabotage. De bådaatt gemensamt motom
myndigheterna i föreslagithar polisen i särskilt känsligarapport atten
delar förstärkas beredskapspolislandet ska för särskildaäven medav en
uppgifter. Förstärkningen ska enligt förslaget värnpliktigabestå tasav som

i 30-årsåldern. ska efter grundutbildningDe och krigsplacering medut
inriktning militär bevakningstjänstpå teoretisk praktiskgenomgå och
utbildning i polisiär verksamhet under några veckor.

Regeringen inte tagit ställninghar till förslaget.

Behovet personal krigiav
Polisens uppgift iunder beredskap och krig ordningupprätthålla allmänatt
och särskilt viktig isäkerhet fore militärtär skede omedelbartett ett

anläggningar förnär har betydelse totalförsvaret kanstorangrepp, som
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komma för sabotagehandlingar.utsättas De anläggningar skaatt som
skyddas geografiskt spridda.är många och Bevakningen särskilt känsligaav
skyddsobjekt fordrar utbildadväl och utrustad personal.en

Samtidigt polisenska skydda i nyckelbefattningar inom total-personer
försvaret, för utökad gränsövervakning ioch delta mottagandetsvara en av
flyktingar. Polisens verksamhet under beredskap och i krig mycketär
personalkrävande. polispersonalenEn del framför poliserallt medav -
reservofficersutbildning lämnar verksamheten vid mobilisering fören-

tjänstgöra inom sina krigsförband i militära försvaret.detatt
Beredskapspolisen utförakommer kunna uppgifterdel deatt storen av

polisen för i krig. Medelåldern hos personalen i denna organi-som svarar
sation emellertid hög och årliga omsättningen fredär den i blir det skäletav

Minst omkring 10% de beräknas årligen komma lämnastor. uttagna attav
verksamheten femunder de närmaste åren.

Utökning beredskapspolisens personalav
Polisens uppgifter i krig motiverarunder beredskap och utökningen av
personalen ska förstärka ordinarie organisationen.den Det ärsom som
framhållits föryngraockså angeläget personalen.att

Utredningens eftersekretariat har överläggningar företrädare förmed
Rikspolisstyrelsen beräknat förstärkningspersonalbehovet under bered-av

krigskap och i till 000 framgår följande15 Som tabell skulleca personer. av
Överbefälhavarenden Rikspolisstyrelsen föreslagnaoch beredskapspo-av

lisen särskilda uppgifter ungefärmed behöva tredjedel dessa.en av

Verksamhet Nuvarande Beräknat behov,
rekrytering, antal personer
antal personer

Beredskapspolisen 7800 10000
Beredskapspolisenmed
särskilda uppgifter 0005-
Summa 7 800 15000

Uppbyggnaden beredskapspolisen särskilda uppgiftermed skulle kunnaav
ske förslagvis femunder i genomsnittår med 000l år.personer per
Utökningen organisationenden nuvarande skulle däremot kunna taav

tiodrygt omsättningår. Med den personal kommer ägastora attav som
på grund den nuvarande höga medelåldern iberäknas behovet detrum av

fallet uppgå till minst 500 år.senare personer per
Den sammanlagda uttagningen pliktpersonal skulle förutsätt-med deav

ningar redovisas bli omkringkomma 500 il genomsnittattsom personer
varje år. bör möjligtDet under antal år rekrytera beredskaps-att ettvara
poliser för förbåde den nuvarande och den planerade organisationennya
bland militärt fältförbanden.utbildade lämnar Detta isker regelsom som
30-årsåldern. militärFör dem har grundutbildning i bevakningstjänstsom
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utbildningstidensärskilda uppgifter inom organisationen kanoch ska
övriga beredskapsoliser med militärtill á veckor. Förbegränsas två tre

enligt Rikspolisstyrelsen utbildninggrundutbildning räcker meddet en
i fallen regionalt ellerUtbildningen bör båda kunna skeunder dagar.tre

lokalt.
beredskapspolisen särskilda uppgiftertjänstgjort i medharDe som

till organisationenkunna medantal kommer övergåunder år attett senare
beredskapsuppgifter.allmänna

redsnyttaF

vid pågick tjänstgjordetid kriget Persiska vikenUnder del denen av som
skyddsobjekt.beredskapspolisen för bevakning antalpersonal ettavur

vid tillfällen, belast-Organisationen användas andra närbör kunna även
blir särskilt polisper-ningen i fred polisens Den anställdapå stor.resurser

för polisiärtdel desonalen kommer då kunna störreatt en av mersvara
polisensfordras. effektiviteten i verksam-Det ökarkrävande åtgärder som

får praktiska erfarenheter, vilket ocksåpliktuttagna personalenhet. Den
i organisationen.höjer beredskapen

Befolkningsskydd och räddningstjänstD.2

krignuvarande iDen organisationen
ifbr befolkningsskydd räddningstjänstorganisationen ochnuvarandeDen

föreligger omfatta iOrganisation enligt planernakrig 80 K ska som--
verkskydd.tal 150 000 utomrunt personer

ingår förorganisationen personall

20000Ledning CaEl personer. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Befolkningsskydd Ca 30000 -11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Räddningstjänst Ca 100 000 --n . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

tillvarierar från omkring 25000 i Stockholms länpliktuttagnaAntalet
flestafolkmängden minsta medelstora länen1000 i de till länen. Dedrygt

befolkningsskyddinom funktionen och rädd-6000har 5000 uttagna-
ningstjänst.

Organisationen till delen personal rekryteratsbestår största av som
männen framför allt47-åringsfördelningen blands.k.den som avgenom -

omfattarmilitära försvaret. Rekryteringen emeller-detåldersskäl lämnat
blir övertaliga innan blivit 47 år,tid värnpliktiga de haräven natura-som

Efter 1986vapenfria tjänstepliktiga.liserade och årsvenska medborgare
heltids- och deltids-organisationen vidare tillförts del denhar storen av

Omkring 000räddningskåren 18personalen inom kommunernasanställda
uppgifter inomfått för fullgöravärnpliktsutbildade uppskov kunnahar att

Organisationen för närvarandebefolkningsskydd räddningstjänst.och är
91%.tilluppbyggd
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i figurframgår fördelning åldersgrupper D.l ärSom de påuttagnasav
ligger mellan 40 och 50 år,medelåldern hög. Tyngdpunkten på personer

för 40% Lite 30% 50 år.drygt personalen. är överänsom svarar merav
kvinnor kvinnori organisationen l7°o. UttagningenAndelen är av

kraftigtvarierar länen.mellan
förför i undsättningsenheterna 60 årAvgångsåldem personalen är -

10000övriga Personalomsättningen antal år drygtgäller 65 år. sedanär ett
7% för knapptomkring grund åldereller år. Avgångarna på av svararper

förtidspensionering, otillräck-hälften omsättning.denna Andra skäl ärav
uppgift i totalförsvaretliga fysiska placering ochegenskaper, på annan

flyttning utomlands.
figurframgår varierar olika slagSom D.2 storleken mellanbåde avav

Undsättnings-uppfyllnaden mellan enheterna.enheter och personellt sett
flesta tjänsterna uppfyllda till °o. Till delarenheterna har de och 95 deär av

omfattning i absolutaorganisationen saknar personal i räknatstörresom
hemskyddsorganisationen. sjuk-hör AC-enheterna Detal och uttagna

övergå sjuk-efter mobilisering till hälso- ochvårdsenheterna kommer att
organisation utbildas Räddningsverket uppdragvårdens och på avav

Socialstyrelsen.

Behovet förändra organisationenatt
befolknings-regionala organisationen inomDen nuvarande och lokala

flera inte särskiltskydd och räddningstjänst har svagheter. Systemet är
flexibelt. finnsanpassningar skett under årens lopp detTrots de ensom

grupperingentröghet i organisationen. Dimensioneringen och omodernär
räddningstjänstensoch dåligt integrerade kommunalaenheterna med den

styrkor.
blandPersonalen till förfogande till delenstår rekryteras störstasom

idem lämnar militära försvaret. Länsstyrelserna har utsträck-det storsom
47-åringen.ning tagit innebär framgått medelåldern högDet ärut attsom

Omsättningenrelativt tid i organsationen.och de kortatt uttagna stannar
förtill förfogande utnyttjaspå personal Resurserna stårär attstor. gesom

förhållandevis utbildning. Enligt bedömningarmånga begränsad aven
företrädare för utbildningen sannolikt inte tillräckligbl.a. kommunerna är
för uppgifterna och i krigde ska kunna lösa under beredskap på ettatt
tillfredsställande sätt.

förändras.Flera skäl talar för organisationen behöver Ensåledes att
inom Räddningsverket i samarbete medöversyn verksamheten pågårav

statliga myndigheter företrädare för Utgångs-andra och kommunerna.
för enligtpunkten dessa överväganden kommunerna statsmakternasär att

för organisationenbeslut ska allt del på denöver störreta ansvareten av
i krig bedrivaslokala nivån och beredskap och skaverksamheten underatt

i huvudsak i fred. reparationsberedska-på Byggnads- ochsättsamma som
for röjningsarbeten.BRB ska kunna användaspen
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Antal
Andel % Persona,

i0 10020 40 60 80 org.

Civlfärsvarsstab 9 500

Flvøarupp 700

50011Brandgrupp K

Maskinsier 500

Observationsgrupp 3 400

Hemskydd 00025

AC-enhet 9004

Fätstab 1004

Undsättningsputon 55 100

Vattengrupp 3 000

Förrádsgruppstab 3001

Teknik 900

Underhálsputon 20011

Skyddsgrupp 700

.S7ukvárdsenhet 86 3007

Lätt amröjning 9001
under uppb yggnad

krigsorganisationenPersonaluppfyllnaden olika slag enheter inomFigur D.2 inom iav
decemberbefolkningsskydd och räddningstjänst i 1991
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preli-En utgångspunkt varje enligt statsmakternasär kommunattannan
minära i framtiden själv för personalförsörjningen inombeslut ska svara
befolkningsskydd räddningstjänst, personaloch dvs. bedöma hur mycket

iden behöver och bestämma hur denna personal ska användas
organisationen. inflytandet förkommunala viktigt kommunenDet är att

till hotbilden.ska kunna verksamheten lokala prägeln i Kom-denanpassa
förförändrar själva personal-Övertagande ansvaret systemetmunernas av

försöijningen, hittills inom funktionen befolkningsskydd och rädd-som
ningstjänst inneburit myndigheter organisationen, tagitstatliga inrättatatt

personalen, utbildat de krigsplacerat ställt antaldem ochut ettuttagna,
enheter eller till förfogandemotsvarande åt kommunerna.

statliga myndigheternas blir, principbeslutDe roll så statsmakternassom
planeringsinriktning, erfarenheter,ska tolkas, bl.a. sammanställaatt ange

fördela statliga förfogande utbildningråd och till förde stårge resurser som
anskaffning materiel.personal ochav av

framtida personalbehovetDet av
Grundläggande framgått organisationen strukturen ochär attsom -
ledningsförhållandena i krigska densamma under beredskap ochvara-

i fred. fungera i krig.Kommunernas räddningskårer ska således ävensom
effektiv förutsätterEn verksamhet ledning insatsarbete enligtoch skeratt
principer i fred.de gällersom

Framtidens organisation allsidiga slagkraftigabehöver och enheter, som
tillbakafalla erfarenheter finnskan på det kunnande och de hossom

för räddningstjänstens Uppgifternapersonalen arbete i fred.som svarar
emellertid blir omfattandekommer och blir det skäletdetatt mer av

nödvändigt i krigunder beredskap och öka personalstyrkan klä påatt att-
organisationen kvalificeradepersonal utför både enklare ochsom mer
åtgärder. kommer också fler olika slagDet behövas medatt avpersoner

för krigkompetens specialuppgifter förekommer idesom svarar mensom
inte finns i fred.

Räddningskårens personal

räddningskårer i organisationenKommunernas ska kärnan ävenvara un-
i krig. finns ider beredskap och Det hela landet något mindre 20000än

brandför-anställda på hel- och deltid brandingenjörer, brandmästare,-
förbere-och brandmän i kommunala räddningstjänsten. Allamän den-

sig förder sin utbildning verksamheten i fred uppgifternapå undergenom
beredskap i krig. Samtliga i civila försvaret. Deoch nyckelpersoner detär

frånutbildade inom militära försvaretär det bör överlag placerassom om
militär till civil tjänstgöring. Detta gäller redan huvuddelen deavnu

inom räddningstjänsten.anställda
räddningstjänstens fred emellertid inteDen kommunala styrkor i räcker

till för utförade uppgifter organisationen kan bli inomtvungen att ensom
kommun i krig. finns framför inte tillräckligtunder beredskap och Det allt
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med personal för den uthållighet fordras. Räddningsverket bedömersom
preliminärt fördet verksamheten i krigatt kommer behöva utbildasatt
20 000 ska utföra slag uppgifter brandmännenpersoner som samma av som
gör. En sådan utökning kommer innebära något fördubblingänatt mer en

organisationen i fred.av
Personalen räddningskårerna behöver rekrytera lämpligen isom tas ut

förväg plikt.med De får grundutbildninguttagna och praktiska erfaren-en
heter tjänstgöra inom räddningstjänsten i fredatt och krigsplacerasgenom
därefter hos de kommuner där de har tjänstgjort under utbildningstiden.
Vapenfristyrelsen och Räddningsverket har under åren 1991-92 i-
samarbete med den kommunala räddningstjänsten i Göteborg och Malmö

försökpå utbildat vapenfria tjänstepliktiga till brandmän befäl föroch-
krigsorganisationen inom befolkningsskydd och räddningstjänst. Utbild-
ningen har skett enligt omfattat nioett veckors inledandeprogram som
utbildning och fyra månaders praktik i utryckningsverksamheten. Enca
utbildning slag pågår i Trollhättan och utbildning kommerav samma atten
börja i Kalmar under år 1993.

Utbildningen i Göteborg och Malmö har utvärderats med hänsyn till
bl.a. syfte och innehåll, kurstid i förhållande till utbildningsmálen och
avvägningen mellan teori och praktik. Utvärderingen visar försöksut-att
bildningen i omfattning inriktningoch varit väl planerad med tillhänsyn
behoven i krigsorganisationen inom befolkningsskydd och räddnings-
tjänst. De vapenfria tjänstepliktiga försökverksamhetengenomgåttsom
har positiv inställning till utbildningen. De räknar i allmänheten med att
kunna göra i krigsorganisationen ochnytta deras kunskaper och erfa-att
renheter kommer bli värdefulla också i fred.att Många försöksutbil-deav
dade de kommer kunnaatt vid fredstidaanser att t.ex.vara en resurs
räddningsinsatser kräver mycket personalresurser.storasom

Det kan också lämpligt inom räddningskårerna krigsplaceraattvara
pliktuttagna har utbildats för marinens och Luftfartsverkets brand-som
och räddningstjänst. Räddningsverket den kommunala räddnings-attanser
tjänstens utbildning skulle kunna omfatta 1 500 pliktuttagna åregen per
och omkring 500 utbildade skulleatt kunna överföras till kommunerna
efter inledande utbildning och praktiktjänstgöring vid flygplatserna och
inom marinens eller flygvapnets brand- och räddningstjänst.

Personal för särskilda uppgifter
Räddningstjänsten behöver vidare antal för uppgifterantalett ettpersoner

olika slag intenormalt finns i fred. Det kanav personalsom vara som
för t.ex.svarar

AC-tjänst skydd skador kärnvapenD mot eller kemiska vapen;genom
Ammunitionsröjning;El
Tele- och sambandstjänst;D
Beredskap räddningshundar;medE1

8 12-1393
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Information; och
Katastrofpsykiatri.u

000omkring 5finnsnärvarandefördetberäknarRäddningsverket att
uppgifter.för dessaskamotsvarandeellerenheteri de svarasompersoner

nuvarandemed denredanutför arbetet ärorganisationendelarDe somav
kunnapersonal skaUppgifterna dennaunderbemannade.uttagningen som

i krig ochberedskap ellerunderför åtgärdernabetydelseutföra har storen
verksamheten änfler tillbetydligtskäletdetbehöver ta utkommunerna av

hittills skett.harsom
iskulle behövasdetberäknat runtöverslagsvisRäddningsverket har att

antaletfjärdedel detuppgifter. Ensärskildaför dessa20000tal avpersoner
inomfrediverksamhet t.ex.inom kommunernassannolikt redanfinns -

ioch kanverkentekniskaochhälsoskyddsförvaltningen demiljö- och -
befolkningsskydd ochförorganisationdenkrig användas svararsomav

plikt ochmedemellertid behöva000 skulle15 tas uträddningstjänst. Totalt
Omkringkrig.iochberedskapuppgifter underför sina enförberedas

organisationen.nuvarandefinns i dendessafjärdedel av
iutbildninginledandefåuppgiftersärskilda börförPersonalen en

till-räddningskåremasmed denöverenstämmerräddningstjänst somsom
genomgå.skabrandmännenpliktuttagnapersonal dekommande --

Hemskyddspersonal
befolkningsskydd ochfunktionenviktig delHemskyddet är avannanen

föreliggerplanerenligt deomfattarOrganisationenräddningstjänst. som
hemskydds-0008inom i talhemskyddsgruppchefer25000 runtomkring

i varje2 000500 ochmellanallmänhetiborDet personergrupper.
hemskyddsområde.

icivilförsvarsföreningarnaCivilfijrsvarsförbund medräknar attSveriges
hemskydds-30000omkringrekryterat1993 ska hamitten årilandet av

sambandiuttalandestatsmakternasenligthemskyddet skaHelaombud.
gruppchefer och125 000sammanlagtomfattaförsvarsbelut1992 årsmed

70000 ombud.ytterligarefordrarstorlekenorganisation denombud. En av
dessai krig rekryteraochberedskapförst underAvsikten genomär att -

plikt. Demedbehövsutsträckning deti denochfrivilliga åtaganden som
organisa-mobiliseringefterhemskyddsgruppcheferna skapliktuttagna av

utbildafrivilliga ochytterligarerekryteramedverkationen attgenom
dessa.

beredskapen.viktig delförHemskyddsorganisationen avensvarar
inledningsskedetuppgifter ibetydelsefullaHemskyddsgruppcheferna har

i gångorganisationen ochgäller bemannadetmobiliseringen när attav
varitfredi hardetdärsärskilt i kommunerdegällerDetverksamheten.

organi-förtalarhemskyddsombud. Dettafrivilliga attrekryterasvårt att
hemskyddsgruppchefer,förslagsvis 15000medutökas somsationen bör

tillförhållandeiombudeni landet därpå de störreframför allt orteruttas
få.fortfarande ärplaneradeden ramen
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hemskyddsgruppchefer i genomsnitt 2000En uttagning på personerav
i genomsnitt utökning000 år ochår skulle täcka avgång på l per enper en

organisationenorganisationen lika utbyggnadmed många. En sådanav av
rekryteringmöjligt för ökad under beredskapskulle det planeragöra att en

Eftersom grundutbildningsti-i krigoch antalet hemskyddsombud.även av
iför hemskyddsgruppchefernas uttagningenden kort del kanär stor ut-

tjänstgöringsskyldiga i 30sträckning bland åldern 25 årske män som-
kvinnor plikt.ingår i utbildningsreserven också medoch bland tas utsom

örstärkningspersonalF

inom befolkningsskyddhittills redovisade personal ochDe grupperna av
förhållandevis preciserade arbetsuppgifter inomräddningstjänst välhar

fordras emellertidbefolkningsskydd räddningstjänst. ocksåoch Det en
flexibilitet, utföra uppgifterde det behövs kan andraså ävenatt uttagna om

i första avsedda för.de handän är
uppgifterräddningskåren utföra sina beror vidareFörmågan hos attt.ex.

finns förstärka med enklarepå det personal kanävenom annan som
insatser i svårigheternasituationer ökar. Det behövs kadernär en av

sigegentlig utbildning kan del detpersonal ta storutan som an en av
utföras.mindre kvalificerade behövaarbete också kommer Detattsom

bli nödvändigt röja i lyftakan skadeområden, undan mängderatt att stora
utrustning förnödenheterbråte, flytta och eller bära skadade.på Attatt att

inkvartering till uppgifter.vid utrymning och hör också dessamedverka
fordrasSannolikt i situationer många ochkommer det många att armar

människor enklare redskap eller kör lättaben alltså hanterar somsom-
strids-fordon. Behovet sådan personal kommer närävenatt stortav vara

handlingarna har upphört och samhället ska återställas.
Pliktuttagna för uppgifter förstärkningspersonaldessa de kallas här- -

räddningsstyrkornashar förutsättningar avlasta brandmän ocksåatt men
uppgifter inom AC-tjänsten.hemskyddet och personalen med Det.ex.

inomskulle också kunna medverka andra kommunala verksamhe-uttagna
arbetsuppgifter tillfälligt social-deras personalkrävande ökar,när t.ex.ter

flyktingverksamheten.tjänstens barn- och ochäldreomsorger
i krigsska-En röjningsarbetet områden har drabbatsdelstor som avav

reparationsberedska-i med Byggnads- ochdor kommer ske samarbeteatt
för inomförstärkningspersonal kommunen planerarBRB. Den sompen

förbefolkningsskydd räddningstjänst skulle bli tillgångoch kunna ävenen
företagen inom utföra.den verksamhet BRB skasom

för i visarskattning landet dess helhet det skulle kunnaEn skett attsom
för förstärkning inom befolknings-behövas omkring 100000 enpersoner

räddningstjänst. lämpligen med plikt kallasskydd och Dessa uttas men
fårinte till utbildning i fred. sannolikt tillräckligtDet deär om en

information uppgifter i krig. vidsina under beredskap och Det kan skeom
frivilliga räddningstjänsteninformationsmöten i med ellersamband att

förvaltningarna visar sinnågon de andra kommunala verksamhet.av
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få tillfälle följaFörstärkningspersonalen också några de störrebör att av
genomför.räddningstjänstenövningar som

omkring 65000i civilförsvarsorganisationenfinns den nuvarandeDet
beskriv-uppgifter ini olika slag enheter med påav som passarpersoner

iförstärkningspersonalen utföra. harningen skulle Dessadetav som
iutbildning. ocksåenklare En del dem deltarallmänhet genomgått aven

tjänstgörings-övningar. Uttagningen i utsträckning ske bland dekan stor
ingår i utbildningsreserven.skyldiga i 25 -30 åråldernmän som

servicepersonalUnderhálls- och

flesta i krig.service viktig del verksamheter DetUnderhåll och deär en av
för-förplägnad, inkvartering, reparationer,handlar bl.a. transporter,om

personaladministration.rådsverksamhet och
räddningstjänst iinom befolkningsskyddfinns för ochDet närvarande

Enligtför service.med plikt underhåll ochtal 10000 uttagnarunt personer
iemellertid beredskap ochöverslagsvisa beräkningarna skulle det underde

finnsomkring Hälftenkrig 40 000 dessakomma behövasatt personer. av
hälfteni fred.sannolikt verksamheten Den andrainom den kommunala

fråga ochplikt. hantverkarebehöva med Det kankan tas ut omvara
lastbilsförare admini-ocholika slag, restaurangpersonal,reparatörer av

strativt kunniga Behovet använda sådan personal kommeratt avpersoner.
variera från till kommun.naturliga skäl kommunatt

sammanfattningResultaten i

funktionen befolkningsskydd ochi krigsorganiseradePersonalbehovet den
beräkningarna frånredovisade ökaräddningstjänst skulle med de nuva-

tillkom-till del denomkring 150000 350000 Enrande stor avpersoner.
mande uppgifter finnsför det redankommerpersonalen att somsvara

villpliktuttagna för i organisationen. Utredningenfrivilligaanställda, och
inte resultatetpersonalbehovetunderstryka det beräknade äratt av en

Uppgiften karaktärendetaljerad organisationsöversyn. har av prog-mer
sina uppgifter underUtfallet hur varje kommun påberor påytterst sernos.

vilkaochi krig, beräknar behovet personalberedskap och hur den av
förförfogande för utbildning i fred ochtillekonomiska stårresurser som

omsättning materiel.anskaffning eller av
framgår iframtida personalbehovetberäkningarna detResultatet avav

tabell Siffrorna visar de anställda skullesammanfattning D.1. attav
frivilligpersonalen till 110000. Detill 45000 och drygtuppgåkomma att

imindre 200 000, vilket innebärplikt skulle något änmed utgörauttagna
organisationen.fördubbling jämfört nuvarandemed denstort sett en

hälften pliktuttagna behövaomkring deEnligt beräkningarna skulle av
grundutbildning ifred. skeutbildas i Det skulle kunna genom-genom en

pliktuttagna medbrandmän ochsnitt i tal 2000år runt personerper av
vidareutbildning bl.a.småningomsärskilda uppgifter och så genomen-

bemanningskulle med denövningar fyra mellanrum. Detmed års som
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finns i dag och de avgångar efter hand sker 10- 15 årta attsom- -
utbilda den ytterligare personal behövs. Organisationen harsom som
framgått möjligheter också få pliktuttagna utbildatshar för brand-att som
och räddningstjänst inom marinen och Luftfartsverket.hos Till detta
kommer behov grundutbildning för hemskyddsgrupps-ett sammantagetav
chefer och inompersonal underhåll och service för omkring 2 500 personer

år.per

Verkskydd

Utredningen vill framhålla idet det här sammanhanget inte har skettatt
några bedömningar förpersonalbehovet de Verkskydd inom industrin,av
hälso- och sjukvården och transportverksamheten i krig ska försom svara
räddningsinsatser vid sina arbetsplatser.

redsnF ytta
En del pliktuttagnade inom befolkningsskyddstor och räddningstjänstav
i krig kommer det behövs kunna i fred.göra även Deatt stor nyttaom som
har utbildats kommer kunna in forkallas förstärka vid insatser iatt att
samband med olyckor och allvarliga störningar i viktigastora samhälls-

Även avseddfunktioner. den personal förär räddningskårens styrkorsom
i krig och håller utbildaspå kommeratt attsom vara en resurs.

Samtliga kommer kunna göra det fordrasnär mycketatt personal,nytta
vid skogsbränder,t.ex. skred och oljeolyckor.stora Deras medverkanras,

kan också bli aktuell vid översvämningar eller långvariga elavbrott.stora
Det iär allmänhet händelser fordrar insatser från samhällets sidastorasom
under förhållandevis lång tid.

Kommuner har planerat för i fredäven använda frånpersonalattsom
den i krig utökade organisationen förstärktkallar räddningstjänst.detta

Fortsatta överväganden

Räddningsverket för närvarande organisationöver den ska använ-ser som
idas krig och kunna utnyttjas vid olyckor i fred. Arbetet skerstora som

framgått i samverkan med statligaandra myndigheter och företrädare för
Översynenkommunerna. kommer resultera i detaljeradeattsenare mer

principer för organisationen bl.a. beskriver den utbildning ford-som som
Avsikten är dessa principer ligga tillska förgrund detaljplaneringenattras.

och genomförandet i kommunerna. regionalaDe riskanalysernamål- och
kommer förstyrande arbetet på den lokala nivån.att vara

viktigEn del det fortsatta blirarbetet överväga någon formattav av
regional organisation kan komplettera de i framför alltsom egna resurserna
mindre kommuner ioch kommuner där problemen till följd händel-av

under beredskap ioch krig blir mycket Det är angelägetserna stora. att
kommunerna i län vid planeringen förbereder någon formt.ex. ett av
samarbete det möjligt förgör dem använda personal-att gemensamtsom
resurserna.
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räddning-befolkningsskydd ochpersonalbehovinom funktionenTabell D.l Beräknat
stjänst
Måttenhet OOO-tall personer

UttagningTillkom- Summapersonal Nuva-Typ avav
pliktpersonalmanderande

genomsnittåriorgani- behov
sation

Räddnings-1
kårernaspersonal

20Anställda 20u -Frivilligan - - -20 40 1,5Pliktuttagna 20n -
medPersonal2

särskilda uppgifter
5Anställda 41n

Frivilliga llD - 0,514 20Pliktuttagna 3 llEl

Hemskydds-3
personal

Anställdan -- -80 110Frivilliga 30El
2,040 150Pliktuttagna 25 15n

Förstärknings-4
personal

Anställda|| --- -Frivilligan -- - 100 3,065 35 100Pliktuttagnan

Underhälls-och5
servicepersanal

20 20Anställdan -Frivilligaü -- - 40 0,5Pliktuttagna 10 lO 20n

Samtliga6
grupp

21 24 45AnställdaCl
Frivilliga 31 80 llln

7,5Pliktuttagna 103 91 194n

350 7,5195 3507 personalen 155Hela
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statligaDen räddningstjänsten krig,i m. m.
Den statliga räddningstjänsten består bl.a. av

Fjällräddningstjänst Polisen. . . . . . . . . . . . . . ..
Flygräddningstjänst LuftfartsverketD . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sjöräddningstjänst SjöfartsverketD . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Miljöräddningstjänst till sjöss KustbevakningenD . . . . . . . .
Räddningstjänst vid utsläpp radioak-av

från kärntekniskativa anlägg-ämnen
ningar Länsstyrelserna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Verksamheten ska fungera även under beredskap ioch krig. Kraven på
organisationen förändras emellertid och del förändringar kan kommaen

iske uppgifter.och Behovet beredskap för fjällräddnings-att ansvar av en
insatser kommer sannolikt minska. Sjöräddningstjänsten miljö-ochatt
räddningstjänsten till i krigsjöss ska genomföras imed huvudsak samma
målsättning fred.i Uppgiften efterforskaär och undsätta männi-attsom
skor råkar för olyckor till sjöss och hand olja ellerut att tasom om
kemikalier har kommit i Den statliga räddningstjänstensut vattnet.som

gäller kustvattnen, till havs ioch Vänern, Vättern och Mälaren.uteansvar
Sjöfartsverket och Kustbevakningen förhar dessa uppgifter redovisat ett
begränsat behov pliktpersonal under beredskap ioch krig. Utredningensav
sekretariat har i sammanfattningen personalbehovet i tabell D.l detav av
skälet inte räknat med uttagningnågon pliktpersonal till Sjöfartsverketav
och Kustbevakningen.

Omfattningen länsstyrelsernas uppgifter inom räddningstjänsten vidav
utsläpp radioaktiva från kärntekniska anläggningarämnen beror påav om
kärnkraftverken kommer drivas i krig inteeller och vad händeratt som
med de kärntekniska anläggningarna i Sveriges närhet. Den organisation

länsstyrelserna förfogar foröver dessa uppgifter i fred börsom vara
tillräcklig för verksamheten under beredskap och i krig. Det inte nöd-är
vändigt pliktpersonal för dessa uppgifter.att ta ut

Luftfartsverket i fred för flygräddningstjänsten, gåransvaretsvarar men
i krig tillöver militära försvaret.det Luftfartsverket kommer däremot
under beredskap i krigoch för driften vid sina flygplatser14 ochatt svara
behöver det skälet personal för brand- och räddningstjänstenav som svarar
vid dessa. Ett behov föreliggerpersonal också vid del kommunalaav en
flygplatser. Räddningsinsatser vid ieller närheten flygplatserna skerav

i fredbåde i krig inomoch för den kommunala räddningstjänstenramen -
inomdvs. den kommunala räddningskårens och dess led-underansvar

ning. Utredningen har emellertid valt behandla behovet förpersonalatt av
Luftfartsverkets brand- och räddningstjänst i det avsnittethär denom

räddningstjänsten.statliga
Luftfartsverket preliminärthar beräknat tillkommandedet behovet av

personal under beredskap i krig föroch brand- och räddningstjänsten vid
flygplatserna till mellan 0002 och 3000 Utbildningen i fredpersoner. av
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enligt omfatta i 700 år.denna personal bör verket talrunt personer per
Omkring för räddningstjänsten500 avsedda brand- och underdessa ärav

anläggningari krig vid Luftfartsverkets och del kommu-beredskap och en
krigsplacerade vid dessaflygplatser. till börjannala De kommer att vara

räddningskårer.anläggningar förs till Dekommunernasövermen senare
ingå iefter grundutbildningen kunnaövriga 200 kommer omedelbart att

bedömning utbildningens längdräddningskårer.kommunernas Den av
sekretariatet gjort redovisats i kapitel grundadhar och 6 ärsom som- -

krigsorganisationen kan komma kräva.på antaganden vad attom
oljai krig efter utsläpp eller andraSanering under beredskap och av

skadliga blir mycketkommer utsläppen och skadornaämnen storaom-
fordra Räddningsverket få i uppdragsärskild organisation. bör attatt en-

för omkring 1000 kanplanera styrka på sammanlagt personer somen
for utförain sanering i har drabbats mycket svårtsättas områdenatt som

för pliktut-skadliga utbildning 100de En under två månaderämnena.av
tioi genomsnitt möjligt efter år haår skulle det drygtgöratagna att enper

fullt utbildadeorganisation. redan eller håller påutbyggd De är attsom
fred för saneringutbildas i inom landet ellerskulle kunna användas även -

Sverige sig biståutomlands åtar land.att ett annatom

Hälso- och sjukvårdD.3

Arbetsuppgifter

varje människa civilMålet för sjukvården i krig ellerhälso- och är att -
militär få tillstånd kräver.ska kunna den vård hans eller hennes Attsom-

förban-fungerar viktig förutsättning för militäraverksamheten deär en
for totalförsvarets uthållighet för befolkningens viljastridsvärde, ochdens

förmågaoch göra motstånd.att
.civila militäraförfogar krigoch sjukvården i både ochHälso- över

framför fasta anläggningarna i fredTill civila hör alltde deresurser. -
sjukhusen tjänstgör där. Somoch vårdcentralerna och den personal som-

iförstärkning civila sjukvården vårdannex ochden hälso- ochupprättaren
fall operationsannex. militära försvaret förfogar främstdel Det över etten

rörliga förbandsbundna sjukvården.antal enheter, den s.k.
förcivila sörjer sjukvården i krig dede hälso- och bådeMed resurserna

för militära patienternascivila och behov.de

Verkställande organ
Sjukvårdshuvudmännen ädelreformenslandstingen efteroch den s.k.-

civilagenomförande i krig för driften dekommunernaäven svarar av-
sjukvården. innebär ochinom hälso- och Det de planläggerattresurserna

geografiskainom sina områden och alltså be-beslutar verksamhetenom
förnödenheterhur utrustning ochhur personalen ska användas,stämmer

fördelas skriver flyttar sjukaska och eller och skadade.ut
geriatriskaLandstingens akutsjukvården, den vården,bl.a.äransvar
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den psykiatriska vården primärvården.och Kommunerna fr.o.m. årsvarar
1992 för den somatiska långtidssjukvården hemsjukvården och verk--
samheten i sjukhemmen.

Krigsförbanden ställer i krig i ordning förbandsplatser och upprättar
krigs- och faltsjukhus. svararDe militära Förbanden förockså sjuktrans-

från krigsskadeplatsernaporter till sjukhusen eller motsvarande. En del av
de militära sjukvårdsenheterna bemannas både civil och militärav perso-
nal.

Personalen ifred
Som har framgått redogörelsen i kapitel 3 har alla är inomav anställdasom
hälso- och sjukvården tjänsteplikt, dvs ska tjänstgöra inom verksamheten i
krig i den utsträckning kroppskrafter och hälsotillstånd tilllåter.som
Samma sak gäller dem har tillsynsuppgifter inom kommunernassom
miljö- och hälsoskyddsnämnder.

Tjänsteplikten omfattar alla hälso- och sjukvårdsutbildade bo-ärsom
eller stadigvarande examineradevistassatta i landet. De är skyldiga att

tjänstgöra till 70 års ålder. För andra gäller tjänstgöringsskyldighetenupp
under tid högst tio femeller år efter anställningensen slut.av

Hälso- och sjukvården har i sin krigsorganisation totalt omkring 400 000
är verksamma i fred. finnspersoner Det iocksåsom tal 125000runt
har lämnat verksamhetenpersoner kansom med s.k.tas utmen som

kvardröjande tjänsteplikt.
Personal inom registreradstörre personalgrupper är i den civilasom

hälso- och sjukvårdens krigsorganisation är
31 000 läkareE 31 % kvinnor
110 900 sjuksköterskor 93 %
12 700 tandläkare %40
72 undersköterskor500 %95
65 000 sjukvårdsbiträden %87

Sjukvårdsenhet 86

En del den tjänstepliktiga hälso- sjukvårdspersonalenochav kommer
under beredskap i krigoch tillsammans civilförsvarspliktigamedatt ingå i
särskilda enheter organisationen kallas Sjukvårdsenhet 86 har tillsom- -uppgift förstärka fastaden hälso-att sjukvårdsorganisationen.och

Sjukvårdsenheterna ska framför allt

Transportera skadade och sjuka;n
Upprätta och betjäna omlastningsstationer;El
Upprätta och betjäna uppsamlingsplatser;0 och
Medverka inom lämpligat verksamhetsområden i hälso- och sjukvården
när intede behövs för övriga uppgifter.

Varje Sjukvårdsenhet består 53 eller 68 Antalet varierarav personer.
beroende på hur många fordon ingår i enheten.som

9 12-1393



1992139SOUBilagor234

i sjukvårds-inskrivna000omkring 8närvarandeförfinns personerDet
övriga mellandecivilförsvarspliktigaärdessa3000Drygtenheterna. av -

sjukvårdspersonal.ochhälso-000 består54000 och av
krigiambulanssjukvårdenförtjänstepliktigavapenfriaUtbildning av

landsting ochlänsStockholmsinom199192utbildningsåretsedansker
landsting.länsVästerbottens

personalfdrsörjningenförändraBehovet att
helakrig innebärisjukvården attochför hälso-FöreliggerplanerDe som

mobi-En000-450000425disponerabehöver personer.organisationen
frånpersonalomfördelningbådeförutsätterstorleken avlisering i den en

iområdentilldisponerasochenhetermilitära omtill attcivila resurserna
behövsomfördelningpersonal. Denpåunderskott sommedlandet stora

påkravenskede närgenomföras iskaoch ettomfattandekommer att vara
skäl ärandraorganisationen stora.av

alla yrkes-aktuellauppgifterhållavarittidigare omhar attProblemet
harSocialstyrelsenverksamheten.lämnatdemochverksamma somom

inne-s.k. Integer-systemetdetpersonalregister sominrättat nyttett --
i krig.ochberedskapunderpersonalendeluppgifterhåller stor avenom

fördelningenförberedafrediredan avblir lättareregister det attMed detta
medhållaochbehovkrigsorganisationens att personerförpersonalen

uppgifterinnehållerRegistretkrigsplacerade.tjänstepliktkvardröjande -
labora-sjuksköterskor,tandläkare,läkare,personalföljande slag avom

medi-undersköterskor samtröntgenassistenter,ochoperations-torie-,
personal.drifttekniskochtekniskcinsk-

ochmilitäratillcivila enheterfrånomfördelningBehovet -enav
Omisvaghet systemet.civila delen är storinom dengeografiskt en-

blipraktisktdetkrigsorganisering kansnabbhändelseförloppet kräver en
Norrlandbl.a.sig till övresjukvårdspersonalen att taochför hälso-svårt

isjukvårdenochhälso-innandröjerdetRisken ärGotland. attstoroch
utsträckning äri denfungerakunna somkommerområden attdessa

planerat.
undersjukvårdenochhälso-landet äri helaproblem attspecielltEtt

sambandsuppgifter. Till desinaklarasvårtkrigi kanoch attberedskap
hörmilitärtefterellerinför hot ettske angreppska ettåtgärder -som -
förSambandstjänsten skavårdresurser.och svarapatienterflytta bådeatt

ochhälso-inomSambandsjkunnandetfordras.informationsflödet som
Betydligt kravstörreutvecklat.välsärskiltinteallmänhetisjukvården är

sambandsverksamhetenoperativt påochteknisktbådeställaskommer att
slutitbakgrundendenharSocialstyrelseni krig. motochberedskapunder

FRORadioorganisationenFrivilligafrivilliga inomantalmedavtal ett
vårdannexen.operations- ochbl.a.inomtjänstgöraskadessaattom

inomfunktionviktigÄven transportverksamheten kommer att envara
föraframgått atthandlarkrig. Detisjukvården omoch somhälso-

ocksåemellertid attkommerTransporterfrån sjukhus.till ellerpatienter
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behövas för personalen och för verksamheten ska förnödenheter.att
Brister i transportledningssystemet kan leda till att transportresurserna -både ambulanser och vanliga lastfordon inte kommer kunnaatt ut--
nyttjas i den utsträckning förhållandena kräver.som

tekniskaDen driften sjukhusen fordrar också personal det medav som
nuvarande planläggning kan försvårt hälso- och sjukvården fåvara att
tillgång till under beredskap och i krig. Den fredstida organisationen iär
det här avseendet förhållandevisregel liten. Det finns inte någonsom extra
personal under beredskap och i krig kan in försättassom klara deatt av
störningar riskerar uppstå inom det drifttekniskaattsom området. Det kan

bli nödvändigt utförat.ex. mindre reparationeratt på lokaler och anord-
ningar eller vidta åtgärder säkerställeratt tillförsel el, värme ochsom av

Om patienterna blirvatten. betydligt fler i fred,än ökar också behovet av
personal för bl.a. förplägnad, inkvartering och städning.som svarar

Förstärkning med pliktpersonal

Det finns sannolikt behov förutsättningaroch förett ytterligareav att ta ut
pliktpersonal till olika slag uppgifter inom hälso- och sjukvården i krigav
och rekrytera fler frivilliga.att Utredningens sekretariat beskriver först
syftet med uttagningen den pliktpersonal förstärkaska organisatio-av som

och redovisar därefter i sammanhang förnen hela funktionenett hur
många hälso- och sjukvården bör med plikt för dessa uppgifter.som ta ut

Sjukvårdsenhet 86
En del den ytterligare pliktpersonal skulle behövaav förstärkatas utsom
de enheter Sjukvårdsenhet 86 har till uppgift upprättaattsom- -
omlastningsstationer och uppsamlingsplatser, sjukaatt transportera och
skadade och i övrigt biträda inomatt hälso- och sjukvården. Organisatio-

består för närvarande 8000nen Som framgått är mellanav ca personer.
4000 och 5 000 dessa civilförsvarspliktiga inte verksamma inom hälso-av

sjukvårdenoch i fred. En del de undersköterskor ingår i Sjukvårds-av som
enhet 86 har ädelreformen fått kommunen arbetsgivare.genom som

En avgörande förutsättning för ukvårdsenheterna fungeraatt ska är att
de har tillräckligt med personal. Det kommer enligt utredningens mening

finnas många uppgifteratt under beredskap ioch krig för dessa enheter.
Pliktuttagna har fått grundläggande utbildning i katastrofsjuk-som en t.ex.
vård för del uppgifterna. Detstor skulle väsentligt förbättrapassar en av
beredskapen inom hälso- och sjukvården i krig fler pliktuttagna änom som
hittills har varit fallet utbildades för tjänstgöra i sjukvårdsenhetema.att

Förstärkning inom sjukhusen m.m.
förstärkningEn personalresurserna inom hälso- sjukvårdenoch i krigav

pliktpersonalmed fåtthar grundläggande sjukvårdsutbildningsom en
skulle till del kunna begränsa behovet omfördela i freddenen att anställda
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möjligt ökadetskullepliktpersonal göra attUttagningenpersonalen. av
krigitill densjukvårdsbiträdenochundersköterskoromfördelningen av

kirurgiska vården.personalkrävandemycket
på bådemyndighetermilitäracivila ochmellansamarbeteGenom ett
användaförmöjligt dessablinivå skulle det attregionallägreochhögre

omdispo-tillMöjligheternaför tillfället störst.ärdär behovenpersonalen
och all-organisationeniflexibiliteten helaväsentligt ökaskullesitioner

myndigheter.militäracivila ochmellansamarbetetförbättramänt sett
i krig och göraÄven sjukvårdenochhos hälso-förmåganökaskulledetta

uppstår.efter handbehovdetillgodosedet lättare att som
hälso- ochskullemodellenredovisadeenligt denförstärkningGenom en

utbildning kommervissefter attpersonaltilltillgångsjukvården ensom
iskullei förväguppgifter. tasDeenklare uttagnaantalutförakunna ett

personaloerfarnaoutbildade ochallmänhetför ideni stället somanspråk
undersituationsig iskaffabehöversjukvårdenhälso- och enannars

förstärknings-frediuppstår. Denbehoveti krig uttagnaeller närberedskap
inomkrigsplaceradbliutbildning ochgenomgåregelskullepersonalen som

bli korta.skullelnställelsetidemakommunen.eller denlänetdet egnaegna
ochför hälso-betydelsesärskildfåskulle kunnaEffekterna dettaav

Gotland.Norrland och påisjukvården övre

försörjningochSamband, transporter annan
organisationenför förstärkavidare behövaskulle attPliktpersonal tas ut
Även detta ärsjukvården.ochinom hälso-ochför samband transporter

sakSammaförberedelser.enklareslagfordrar någotuppgifter avsom
övrigatekniska ochför denpersonaldendelgäller svararsomaven

uppgifterkrig. Andraiochberedskapundersjukhuseninomförsörjningen
haromfattning dei uttagnaspecialkunskaperemellertidfordrar somen

arbetslivet,ierfarenhetersina t.ex.yrkesutbildning ochsin somgenom
reparatörer.ellerhantverkare

disposi-fått s.k.fallioch mångabegärtharSjukvårdshuvudmännen
underhåll ochinom bl.a.nyckeluppgifterharför anställdationsrätt som

iochberedskapunderi övrigt medräknarsjukhusen. De attservice vid
dengälleruppgifterna. Det äventillkommandeförpersonal dekrig anställa

personalberedskapgodsambandstjänsten. Enförskapersonal svarasom
tillkommandei krigförpersonalen dedelåtminstoneförutsätter att aven

utbildning.får vissi fred ochplikt redanmeduppgifterna ut entas

rekryteringtänkbarEn
omkringytterligarepliktuttagning medvisarBedömningarna att aven

undersköterskorantaltill bådeersättabl.a.skulle räcka ett3 000 personer
i Sjukvårdsen-civilförsvarspliktiga personalenäldredel denoch stor aven

förutbildninggenomgå bättreskullepliktpersonalen86.het Den ennya
gjort.harcivilförsvarspersonalenhittillsuppgifter vad densina än uttagna
iingå denskulle kunna3000pliktuttagnaLika många personer --
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förstärkningsresurs för framför sjukhusallt och militära förband i områden
med underskott på personal enligtdet övervägandena finns behovsom av.

Omkring 000 pliktuttagnal vidareskulle behövas för olika slag av
underhåll och service vid sjukhusen. En uttagning även 3 000av personer
för ambulanssjukvården skulle det möjligtgöra i krig utnyttja fordonenatt

effektivarepå sätt än detett med nuvarande finnsplaner för.personalsom
En sammanlagd utökning efter tio år på 10 000 fordraskullepersoner en

uttagning omkringpå 1000 i genomsnitt år. Drygt hälftenpersoner per av
dessa pliktuttagna skulle kunna genomgå enklare utbildning i fred.en
Andra skulle kunna orientering sina uppgifter utbildas förstochen om

dennär säkerhetspolitiska bedömningen talar för det.

Fredsnytta

De utbildas i fred bör genomgå enklare utbildning i katastrofsjuk-som en
vård. De skulle därmed kunna föräven händelser i fredvara en resurs som
leder till många människor måste handatt och det fordrarskälettas om av
mycket personal.

Utbildningen de pliktuttagna skulle leda till ökning sjukvårds-av en av
Ävenkunnandet hos antal människor i landet.ett stort detta tillgångär en

i fred.

D.4 Socialtjänst

Behovet inom socialtjänsten kommer öka väsentligt underav omsorger att
beredskap ioch krig. Föräldrarna till mindre barn kommer i anspråkatt tas
för uppgifter inom både det civila militäraoch det försvaret. Tiden desom

Kravenär borta från barnen kommer bli betydligt längre i fred.änatt på
socialtjänsten ökar också till följd patientermånga inteatt ärav som
färdigbehandlade skrivs från sjukhusen inteoch det finnsut tillräckligtatt
många anhöriga kan vårda dem. Behovet hand flyktingar kanatt tasom om
i hög grad komma öka belastningen på personalen.att

Socialtjänsten i flestade kommuner ingenhar särskild krigsorganisation.
Verksamheten kommer öka under beredskap ioch krigatt kommermen
sannolikt bedrivas i ungefär former i fred.att Både barn- ochsamma som
äldreomsorgen kommer kunna få frånpersonal andra kommunalaatt
verksamheter. Det går sannolikt också använda har blivitatt personer som
arbetslösa inom myndigheter i företagoch inte längre fortsättakan sinsom
verksamhet. Frivilliga från Röda korset och elever i de gymnasiert.ex. som
har upphört med undervisningen kommer socialtjänsten också kunnaatt
utnyttja.

vapenfriaEtt antal tjänstepliktiga har under utbildatsåren för underatt
beredskap ioch krig kunna tjänstgöra inom både barn- och äldreomsorgen
i flestade landets kommuner. Erfarenheterna verksamheten goda.ärav av
Socialtjänsten bör utveckla den här beredskapen. förMålet planeringen
skulle kunna socialtjänsten inom landet iatt dess helhet undervara
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finnsomkring pliktuttagna.och i krig förfogade 10000 Detberedskap över
tjänstepliktiga krigsplace-omkring vapenfriaför närvarande 6 500 ärsom

drygti delen skulle kunna underrade verksamheten. Den återstående tas ut
med i genomsnitttio år 400 år.ca per

tjänstgöra inom och äldreom-pliktuttagna skulle kunna både barn-De
bedömningar inte lika mycketfordras enligt kommunernasDetsorgen.

utföra inomutbildning för uppgifter de pliktuttagna ska barnom-de som
för inom äldreomsorgen. Dedet arbete ska ske Lex.somsorgen som som

feriearbete skaffat sig erfarenheter från äldreomsor-har barn- ellergenom
efter mycketkrigsplaceras i verksamheten endastborde kunna engen

framför sikteutbildning. allt på debegränsad Denna skulle uttagnata att ge
iuppgifterna organisationen under beredskap ochkunskaper harom som

krig.

TelekommunikationerD.5

Verksamhetens inriktning

för kravenGrunden till uthållighet i telenätet behövsden motsvaraattsom
vidberedskap i krig läggs den utbyggnad skabåde under och nätet somav

tillgänglighet i fred.tillgodose säkerhet ochkundernas krav på
framför riksnäleti krig inriktas allt påTeleverksamheten kommer att att

Ävenrundradio fungera.inkl. stationer för skaprogramkontroll och --
utlandsförbindelsema lokal- och landsnäten haroch de delar somav

för totalförsvaret Verksamhetväsentlig betydelse ska upprätthållas. som
eller ned.inte nödvändig för driften kommer begränsas läggasär att

i krig bli personalkrävandeDriften televerksamheten kommer att merav
fredradiostationer ifallet i fred. antal tele- och ärEttän är somsom

Även reservanläggningari krig behöva personal.obemannade kommer att
passning dygnetcentraler olika slag kommer behövaoch runt.attav

drivas i omfattningAnläggningsverksamheten den ärkommer att som
möjlig driften blir eftersatt.utan att

TelestyrelsenTelia ochAB

aktiebolaget Telia. telebo-ombildas juli 1993 till DetTeleverket den l nya
för sinaekonomisktenligt riksdagens kompenseraslaget kommer beslut att

emellertid inte kunnainom totalförsvaret. Bolaget kommeråtaganden att
funktionsansvarigmyndighetsuppgifter blir således inteha några och myn-

statliga inrättades juli 1992, kommerdighet. Telestyrelsen, den lDen som
totalförsvaret.för funktionen telekommunikationer inomatt svara

januari i resultatansvariga telere-Televerket indelades 1992 åttaden l
Omorganisationengioner, de tidigare 20 teleområdena.har ersattsom

i tal 4000.till minskning antalet anställda medberäknas leda runten av
krigsorgani-förför och bolagetsBehovet personal verkets senareav - -

inte förrän fredsorganisationen harøfått stadga, personalsation kan anges
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till befattningarna i telebolaget och krigsorganisationutsetts bliviten ny
fastställd. Detta kommer sannolikt ske under 1993.åratt

Behovet pliktpersonalav
Telia kommer i sin krigsorganisation ha omkring 1200 vapenfriaatt
tjänstepliktiga. flestaDe utbildade tillär nätreparatörer och krigsplacerade
i organisationen. finnsDe också antal kabelreparatörer. Samtligaett va-
penfria tjänstepliktiga inom organisationen minsthade tvåårig el- eller
teleteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande praktik inom området
innan de till tjänstgöringen.togs ut

Televerket räknar med behovet sådan personal kommeratt attav
minska i framtiden. För detta talar den tekniska moderniseringen, som
bl.a. tillleder ökad användning optofiber.av

D.6 Transporter

Verksamhetens inriktning

Funktionen omfattar både åtgärder järn-transporter gör vägar,attsom
hamnarvägar, och flygplatser kan hållas i stånd och själva utförandet av

Statligatransporterna. Vägverket, Banverket Luftfartsver-ochorgan som
ket för anläggningarna fungerar också under beredskap och i krig.attsvarar
Även kommunerna har emellertid i krig för sådana anläggningar.ett ansvar
Det följer principen den för verksamhet i fred ocksåattav som svarar en
har för iden krig.ett ansvar

Transporterna kommer i krig tilläven utförasstörsta delen att av
transportföretagen, kan statliga, kommunala enskilda.ellersom vara

Järn vägstransporter

Banverket for anläggningarna banan, signalsystemet ochsvarar utrust--
ningen det möjligtgör bedriva tågtrafik. Banverket harattsom egen-

förpersonal anläggningarnahålla i stånd. Byggnads- och reparationsbe-att
redskapen BRB kommer det behövs utförakunna banarbeten ochattom
byggarbeten avsedda skydda anläggningarna.att

Utbildning vapenfria tjänstepliktiga till inom signal-reparatörer el-,av
och teleområdena har förstpågått inom SJ, inom Banverketsenare- -
sedan l960-talet. Omkring 200 vapenfria för1 är närvarande krigsplace-

irade verksamheten. Behovet beräknas komma minska något underatt
1990-talet.

För omsättning den personal enligt planeringen finnasska iav som
krigsorganisationen räcker det enligt Banverket med 50-talatt ett personer
i genomsnitt år plikt tillmed utbildning och krigsplacering inomtas utper
verksamheten. Kravet minstpå tvåårig teknisk gymnasieutbildning gäller

i fortsättningenäven för denna personal.
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Väghållning

Verket harstatligaväghållningen vägnätet.för på detVägverket svarar
i fred.uppgifterkrig iiberedskap ochunder stort sett somsamma

falli varjesannolikt upphöra ellerNybyggnadsverksamheten kommer att
öka.däremotReparationsarbetena kommerstarkt.minska mycket attatt

organisationenidentisk medkrigsorganisation iVägverkets är settstort
frånuppskovverkets anställdaomkring 300i fred. närvarande har lFör av

och behovetpersonalen högtjänstgöring. hos ärmilitär Medelåldern av
1990-talet. En allt störreöka underenligt Vägverketuppskov kommer att

utanför denpersonali fred ske medkommerdel verksamheten att egnaav
Även personal underförsörjningen medorganisationen. detta påverkar
krig.och iberedskap

förbindel-bekämpningvid massivsärskiltblirProblemen stora aven
Viduthålligheten.minskaväderförhållanden kan kommaSvåra attserna.

personalbehovetförbindelserna kommerkoncentrerat motett avangrepp
försvaret Vägverket kommerfrån militäramateriel detoch stort.att vara

anlita BRB.behövaäven att
framhållitsekretariatutredningensi överläggningar medVägverket har
förstärkalämpligtuppgifterna skulleför tillkommandedet de attatt vara
utbildasplikt,med000organisationen i talmed 1 tas utrunt personer, som

enligtGrundutbildningen börkrigsplaceras i verksamheten.i fred och
framför alltomfattamånader ochsammanlagtpågå underVägverket sex

produktionen. enligtDen skullepersonalenpliktuttagnapraktik inom
erfarenledningunderhållsgrupper, underi drift- ochingåverket avsom

väghåll-ioch deltarvägarreservbroar,personal bygger annanreparerar
uttagningfyllasorganisationen skulle kunnaning. Den avgenomnya
organisatio-totalförsvarspliktiga En delomkring år.förslagvis 100 per av

omkring 30-ivärnpliktigaemellertid beståkunna avskulle somnen
utbild-får kortareingenjörsförband ocharménsårsåldern lämnar ensom

ning.
utbildas användas ävenskulle kunnapliktpersonal håller påDen attsom

längeväderförhållandensvårai fred på grunddetnär t.ex. vararsomav
också degällerpersonal. Detsärskilda händelser behövs mycketeller andra

för tjänstgöra.inkallasutbildade och det behövsredan är attsom omsom
repetitionsutbildning allaibli led denmedverkan skulleDeras ett som

genomgå.kommapliktuttagna skulle att
ipersonalocksåväghållare behöverkommuner200 ärDe somsomca

flesta kom-renhållning.röjning, reparationer och Deförkrig bl.a.svarar
fredarbetet. Iför åtminstone delanställdahar en avsvararsommunerna

entreprenadföretag iutsträckningikommuner ökandeanvänder dessa -
harväghållningsuppgifterna. Kommunernaförfalldel Vägverket aven -

verksamhetbedrivaentreprenadföretagen kanintressedet skälet ett attav
delarfår disponerai krig och kommunernaberedskap ochunderäven att

derasav resurser.
reparationer kommerpåblir nödvändigt med vägarnaOm det t.ex. stora
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kommunerna kunna anlita BRB. finnsDet ingetatt skäl för kommunerna
bygga organisationatt med pliktpersonal lör dessa uppgifter.upp en egen

Flygplatser

De allmänna och enskilda flygplatserna till dessa hör Luftfartsverkets 14-
flygplatser och många kommunala flygplatser har i fred personalegen-
för kunna hålla anläggningarna iatt stånd. De flygplatsernaäger ochsom
alltså för driften har intresse under beredskapett i krigsvarar ochattav
kunna behålla så del möjligt personalen.stor För utbyggnaderen som av
eller reparationer startbanorna kan det bli nödvändigt användaav att

inom BRB.resurser

Hamnar
Även de för driften hamnarna kan behöva säkerställasom svarar av
tillgången på personal håller anläggningarna i stånd. Det gäller framförsom
allt hamnarstörre det kan riksintresse kunna drivaett ävenattsom vara
sedan delar dem har skadats. BRB kommer också här kunna utföraav att
de arbeten eventuellt behövs.som

Transporternas utförande

SJ har brist på ipersonal delar sin organisation för tâgdriften underav
beredskap ioch krig. Med hänsyn till trafiksäkerhetsbestämmelserna går
det emellertid inte tillgodose detta behov pliktuttagnaatt med normaltsom
inte arbetar i verksamheten. SJ räknar imed stället omfördela sinatt
personal och öka arbetstiden hos i freddeatt anställda.

Behovet lastbilarmed minsttransporter 3,5 tjänstevikttungaav ton
kommer under beredskap och i krig bli mycket Försvarsmaktenatt stort.
tari anspråk del både fordonen och yrkesförarnastor i den fredstidaen av
verksamheten. Enligt den personalplanläggning har förskett de åke-som
rier och lastbilscentraler ska verka inom den civila delen totalför-som av

kommer det fordras isvaret genomsnitt föraretvå tillatt varje fordon som
Företagen förfogar över. Antalet lastbilar finnasska itunga krigsorga-som
nisationen framgår planeringsmålen för transportverksamheten i krig.av

Transportföretagen kommer enligt planläggningen under beredskapatt
och i krig behöva rekrytera mellan 5 000 och 10000 lastbilsförare. Hos de

frivilligorganisationerbåda utbildar förpersonal den här verksamhe-som
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbundten och Frivilliga Automobil--

kårernas Riksförbund finns det avtalsbundna medlemmar tillgodo-som-
detta behov. Den bedömningen gäller landet helhet. Regionaltser som

förekommer det emellertid brister, i övre Norrland.t.ex.
ÖCB, funktionsansvarigär myndighet, räknar med de regionalasom att

behoven ska kunna tillgodoses företagen ska utföra transporternaom som
får disponeraäven
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uppstår;snabbutbildas behovetnärFöraren som
eller harfortfarande harförare ochhar arbetatPersoner somsom11 som

fordon; ochhaft behörighet köra tungaatt
får särskiltlastbil ochkan köraAndra etttung somEl sompersoner

förarbevis.

frivilligorganisationernasmyndighetenfunktionsansvarigaDen attanser
blir nöd-detviktigastedenmedlemmar äravtalsbundna omresursen

iminska bristen elleråtgärderandraregionalt attvändigt ävenatt genom
visarErfarenhetenorganisationen.ytterligarepersonalplanläggningen öka

i verksamheten och gärnaengageradestarktfrivilliga i allmänhetde äratt
för dennafinns redanuppgiften Detkräver.det ett systemtar ansvar som

uttagning förare medorganiseranödvändigtinteutbildning och är att aven
plikt.

ElenergiD.7

syftar tillenergiförsörjningfunktioneninomviktig åtgärderna attdelEn av
i krigdrivaskraftstationer skaelenergi. detillförseln Fleratrygga somavav

Distributionenfungera.föri fred kunnapersonalbehöva änkan att avmer
sannoliktstörningar. blirDetoch andrakänslig för skadorelenergi är

överföringlinjer förviktigareställverk ochnödvändigt t.ex.att avreparera
förBRB harreparationsberedskapenelkraft. Byggnads- och attresurser

elförsörjningen.inomolika byggnadsarbeteni slagmedverkakunna av
transformatorstationer.viduppföra splitterskyddska bl.a.BRB

tjänstepliktiga,vapenfriautbildatVattenfall 1920-talethar sedan som
kraftproducerandehos dekrigsorganiserade verksamheteningå i denska

vapenfriadeeldistributionsföretagen. Merparteninomföretagen och av
ledningför undertio månadergrundutbildning undergenomgår attcaen

drift-uppgifter inom ellerutförasjälvständigt kunnaanställd personalav
fjärde år. Enrepetitionsutbildasflestareparationsverksamheten. De vart

begränsadgrundutbildning ochkortaregenomgårdel de uttagna enenav
repetitionsutbildning.

tjänstepliktigavapenfriaför utbildninghar utarbetatsplanDen avsom
föl-framgårutbildadehittillsantaletelförsörjningen ochinom av--

jande tabell.

Uttagna,Utbild- Behov,personalTyp av antalantalningen på- personerpersoner
börjad år

580600 l1924 lLinjereparatörer
10150gruppchefer 1990Dito

2702001984 1Driftbiträden
304001989Ställverksreparatörer
20150990lDammreparatörer

9103 500 lSumma
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visarTabellen uppfyllnaden för flestadeatt slagen befattningar liggerav
långt under behovet. Detta beror i flera fall på uttagningen utbild-ochatt
ningen har börjat först under de åren. Det finns försenaste närvarande ca
1900 utbildade tjänsterna.till de planerade 3500 främstaDet skälet till
bristen driftbiträdenpå är det inte har funnits tillräckligtatt många
vapenfria tjänstepliktiga varit lämpliga för denna utbildning ochsom
tjänstgöring.

Utredningens sekretariat har tillsammans med det för kraftindustrins
beredskapsplanering ansvariga samarbetsorganet Kraftsam Elberedskap
övervägt frågor personalförsörjningen. Kraftsam behoven förom attanser

flestade områdena lämpligtär avvägda. Internationaliseringen elpro-av
duktionen ökar emellertid osäkerheten verksamheten i framtiden.om
Detta får konsekvenser Ävenockså för planeringen verksamheten i krig.av

förändringarde i hotbilden företagen lägger till förgrund sina över-som
väganden beredskapen kan komma påverka personalbehovet i krig.om att

utbildningEn omkring 200 år också ska täcka deav personer per som-
avgångar äger leder till det behov foratt närvarande kansom rum som-
förutses kommer tillgodosett inom drygt tioatt år. Kraftsam Elbered-vara
skap utesluter emellertid inte behovet pliktpersonal för tillkom-att deav
mande uppgifterna i krig kan komma öka under den redovisadeatt
perioden.

kommunalaDe energiverken förhar sin verksamhet behovett av perso-
nal under beredskap och i krig för bl.a. reparationersom led-svarar av
ningar och ställverk. Det räcker sannolikt i utsträckning med denstor
personal eldistributionsföretagen förfogar i fred.över Förutsättningensom
är företagen får disponera huvuddelenatt personalen inom sina drifts-av
och anläggningsenheter och de kan anlita BRB. Något behovatt för denatt
kommunala verksamheten bygga organisation pliktpersonalmedupp en
föreligger inte.

lykzingverksamhetD.8 F

militärEn konflikt i Sveriges närhet riskerar leda till vi under kortatt att
tid måste mycket antal flyktingar.ta emot ett stort Andra händelser t.ex.-
oroligheter i omvärlden kan liknande konsekvenser. Det kan komma-

ske innan Sverige indragetatt är i krig eller innan regeringenett har
beslutat höjd beredskap.om

Flyktingarna behöver sannolikt i sådana fall få uppehälle i Sverige så
länge striderna eller orolighetema i det landet pågår. Samtliga böregna

möjligheter återvända. Det finnsatt den bakgrunden ingensenare ges mot
anledning i de enskilda fallenatt göra asylutredningar och genomföraatt
någon tillståndsprövning. Alla måste emellertid registreras fåoch identi-
tetshandlingar. Uppgifter ska kunna lämnas till internationella organ om
vilka befinner sig i landet. Det kan också bli nödvändigtsom på begäranatt
efterforska saknas. Myndigheterna självfalletmåstepersoner ävensom
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flyktingar behöxersjukvård. Mångaförläggning, måltider ochordna med
utrustning.få viss personligsannolikt också en

funktionsansvarig myndighet och kommerinvandrarverkStatens är att
fastställa identiteten på ochPolisens uppgift blirleda verksamheten. att var

del demycketför ordning och säkerhet. Enoch storatt avsvaraen
registreras ochflyktingarna skaipraktiska åtgärderna samband med tasatt

för. ställer kravemellertid Detkommunernahand kommer att svaraom
betydligt personalpå inledning verksamheten ochlokalpåäven merav

och centralflyktingsverksamheten på lokalinomnormalt arbetarsom
nivå.

utredningensdiskussioneri medför lnvandrarverket harFöreträdare
bli bättre.för dessa åtgärder behöversekretariat framhållit beredskapenatt

utbildaförbereda förstärkningi fredfinns skälDet att ut,taatt genomen
1000 och 2 000pliktpersonal. styrka på mellankrigsplacera Enoch perso-

100-150uttagning 10-15 år påfordra underskulle personerenner
bliförslagsvis kunnautbildning månaderefter underårligen. skulleDe sex

ianvända ävenoch kommunerna kanlnvandrarverket ettsomen resurs
ioroligheterkrig grundinte indraget i påSverigeläge ärnär avmen

flyktingar.antalbehöver mycketomvärlden stortta emot ett

Trossamfundens verksamhetD.9

sociala åtgärdernasjälavårdande ochDe
kristnakristna icketrossamfunden ochövrigakyrkan och deSvenska -

lörlindra verkningarnaförkrig mycketi kunna göra-kommer attatt
för-militäradem. Detstridshandlingama drabbarmänniskor de somav

verksamhet ochi sin själavårdandebiståndbehövakommersvaret att
sjuk-inom ochgäller hälso-diakonala insatser. Samma sakhjälp med

syftarutredningen påhjälpverksamhetsocialtjänsten.och Denvården som
i fred.krigomfattning i vad den harfå betydligt änstörrekommer att en

framförhjälpa till med handTrossamfunden kunnakommer att taatt om
flyktingar.sjuka, skadade ochallt äldre,barn,

trossamfun-övrigaförbereder sig i samverkan med deSvenska kyrkan
verksamheti krig upprätthållaför under beredskap ochden att somen

i fred.bli betydligtsannolikt änkommer störreatt
vidocksåtrossamfunden har betydelseförberedelser görDe sam-som

störningar iallvarligaelleri med olyckorinsatser sambandhällets stora
för kyrkan eller andrasamhällsfunktioner i fred. Företrädareviktiga tros-

bildats årunderi krisgrupper harsamfund medverkar de s.k. senaresom
ihåll landet.på många

Begravningsverksamheten

krig föriberedskap ochkyrkliga underkommunen ävenDen svarar
begrav-Avsikten upprätthållabegravningsverksamheten. är att samma
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fred. emellertidningsskick i antal döda kan göra det nöd-Ett stortsom
sörjavändigt Till kyrkliga hör bl.a.med den kommunens attavsteg. ansvar

för finns för begravningarna. Särskilda åtgärder kan behövadet markatt
förvidtas för begravningsplatser icke kristna.tillgodose behovetatt av

omfattar administrativa, rättsligakyrkliga deDen kommunens ansvar
religiösa ceremoniella frågorna.ekonomiska inte ochoch åtgärderna, de

Personalbehov

Trossamfunden i krig ha mycketkommer under beredskap och att ett stort
för sina själavårdande sociala uppgifter. Samman-behov personal ochav

fordraför personal vadhela landet kommer verksamheten äntaget att mer
samfunden förfogar i fred. i fred anställda inom Svenska kyrkanDeöver -

framför diakoner församlingsassistentergäller det allt och utgörpräster, -
i krig.kärnan i personalen ska verka under beredskap och En delstorsom

uppgifterna utförastillkommande kommer emellertid kunnaatt avav
i samfunden sig frivilligtmedlemmar åtar arbete.som

Vapenfria tjänstepliktiga i tagits utbildats förhar många år ochut
uppgifter olika trossamfund.i sociala verksamheten inom Det harden

Ungdomsråd erfarenhe-Sveriges SK U, har godaskett Kristnagenom som
trossamfundenförverksamheten. Företrädare SKU bedömerter attav

omkring frivilliga,kommer behöva 3000 anställda ochutöveratt personer,
för uppgifterna inom själavårdande socialade tillkommande den och

pliktverksamheten i krig. personal lämpligen med medDenna tas ut
förslagsvis efter utbildningen200-300 skaår. De uttagnapersoner per
krigsplaceras i verksamheten.

Även förbegravningsverksamheten fordra personal dekommer att upp-
gifter tillkommer i krig. vilka konsekvenserBehovet beror bl.a. påsom
stridshandlingarna får för befolkningen långvariga blir. Varia-och hur de
tionerna i olika sannolikt blibehovet mellan kommuner kommer att stora.
Som finns i fredberedskap det skäl antal Dessaatt ta ut etten personer.

framförkommer allt kunna den del den anställda personalenersättaatt av
vid militär mobilisering sina för tjänstgöralämnar arbetsplatser attsom en

tillinom försvarsmakten. Behovet förstärkning skull kunna uppgå caav
2 000 i landet omfatta uttagning 100hela och med ca personerpersoner en

år.per

anläggningarBevakning samhällsviktigaD. 10 av

Författningar

fred i krig anläggningarSamhället behöver under och skydda ärsom
viktiga för totalförsvaret spioneri, frånbl.a. sabotage ochmot angrepp

finns iterrorister. Bestämmelser dettaom

företrädareAvsnittet ledning uppgifterl har utarbetats med och synpunkter somavÖverbejälhavaren,Rikshemvärnschefen,Televerket,Rikspolisstyrelsen,Kraftsamför
Elberedskap, länsstyrelserna kommunernaoch till utredningens sekreta-har lämnat
riat.
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Lagen 1990217 skydd för samhällsviktiga anläggningar denD om m.m.
skyddslagen och is.

Förordningen 19901334 skydd för samhällsviktiga anläggningarEI om
m.m.

Överbefälhavaren har med stöd dessa författningar Föreskriftergett utav
FFS 19911 skydd för samhällsviktiga anläggningar.om

Rikspolisstyrelsen har Föreskrifter och allmänna råd utbild-gett ut om
ning, skyddsvakterutrustning bevakning civila skyddsobjektsamtav av
RPSFS 19915.

Som s.k. skyddsobjekt får försvarsomrádesbefálhavaren förklara bl.a. de
statliga förvaltningsbyggnader och anläggningar eller områden som
försvarsmakten disponerar. Anläggningar viktiga för civilaär detsom
försvaret blir skyddsobjekt länsstyrelsen beslutar det.om

Skyddslagen föreskriver obehöriga inte har tillträde till skydds-att ett
objekt. Tillträdesförbudet får förenas förbudmed fotograferaett mot att
eller avbildningargöra andra objektet.av

Det blikan också nödvändigt bevaka byggnad, anläggning elleratt en en
område ska skyddas. Bevakningen får utföras polismän, militärett som av

personal t.ex. hemvämspersonal, väktare eller skyddsvaktsutbil-annan
dad personal.

Skyddsobjekt m. m.
anläggningarDe ska skyddas under krigberedskap och framgårm.m. som

förteckningarde tänktaöver skyddsobjekt länsstyrelserna ochav som
försvarsområdesbefálhavarna har upprättat. En förteck-översyn dessaav
ningar förpågår Avsiktennärvarande. är länsstyrelserna och försvars-iatt
områdesbefálhavama innehålletska till förändringarde i lagstift-anpassa

Översynenningen nyligen har genomförts. kommer slutförd iattsom vara
början år 1993.av

Enligt förteckningarde har gällt under finnsde åren det isenastesom
hela landet 5600 planerade skyddsobjekt. Omkring hälften dessaca av
anläggningar eller områden består civila och den hälftenandraav av
militära anläggningar eller områden. objektAntalet varierar från knappt
100 i försvarsområdenanågra motsvarande ungefär tilllänen 400överav
i område. framgårSom följande sammanställning har flestaett deav
försvarsområdena mellan 100 och 200 skyddsobjekt.

Antal skyddsobjekt försvarsområdenAntal

100 3-101 200 2l-201 300 6-301 400 4-401- l

Summa 26
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statligaskyddsobjekten i huvudsakförteckningarna äriDe upptagna
telestationerfråga ochkananläggningar eller områden. Det omvara

enskild kraftstationer ochobjekten iflygplatser. ägo,.En del är t.ex.av
krigsviktiga förnödenheter.produktionanläggningar för av

verksamheten ingår i dekommunalaifåtal anläggningar denEndast ett
mångaförteckningarna saknas bl.a.inventeringarna.hittills gjorda I vat-

transformatorstationer ochavloppsanläggningar, fjärrvärmeverk,tenverk,
tillenkätUtredningens sekretariat harkraftstationer. ettlokala genom en

uppfattningsigför bildafått underlag kunnaantal kommuner attett omen
framför allt hurverksamhetenkommunalaobjekt i denhur många -

skyd-skulle behövaanläggningar ocksåkommunaltekniskamånga som-
i krig.beredskap ochdas under

finns i landetberäkningar detöverslagsvisaEnligt sekretariatets som
lika avloppsan-vattenverk och många500 kommunalai talhelhet 1runt

beredskap ochför försörjningen underbetydelseläggningar har sådansom
behöver skyddas.i krig deatt

anläggningarminst 000enligt beräkningarna 1vidareharKommunerna
driftcentra-fjärrvärmeverk,elanläggningar,slageller områden annatav -

skydda.angelägetledningscentraler det ärolika ochler slag attsomav -
planläggningenframhållit ielförsörjningen detför harFöreträdare att

Bristenkraftanläggningar olika slag.vid antalbevakningsaknas stortett av
anläggningarna uppgårenskildavid statliga ochskyddspersonal depå

till omkring 000bedömningar 5enligt Företagensberördade personer.
hittillssig 600 plane-alltså 5för landet skulle det röraSammanlagt om

anläggningar4000itillkommande skyddsvärdaskyddsobjekt ochrade -
anläggningarenskildakommunala och10000 statliga,eller totalt 9000 å

ikrigsviktiga verksamhetenförbetydelse denhar sådanoch områden som
uppgifternaredovisadeskydda dem. Deangelägetsamhället det är attatt

denjämföras med resultaten översynkommer kunnaatt avavsenare
islutfördskaskyddsobjekten pågår ochförteckningarna över varasom nu

början år 1993.av

olika skedenHotet i
variera beroende påanläggningarnakrigsviktiga kommerdeHotet attmot

angri-fred inhämtarfred-kris-krig fråga Ii detvilket skede skalan är om.
objekt haninformation deunderrättelser eller senareom somannanparen

angelägetstigande spänningar detnär ärvilja skada. läge medkan I ett -
underrättelseverksamhe-totalförsvaretinom ökarhöja beredskapenatt -

olika eller andraslag sabotageomfattning. Angriparen kaniten avgenom
i I det härstörningar verksamheten.vilja åstadkommaåtgärder även

desinformationspridaintresseangriparen också hakanskedet attett av
blikrig detUnder kanskydd har planerats.anläggningen och det somom
skeanläggningen området. Det kanellerfråga militära motangreppom

robotanfall insatser sabotagegrupper.flyg- elleroch genom avgenom
variera mellan devidtasbehöver kommerskyddsåtgärderDe attsom
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olika fredskedena. l gäller identifieradet de anläggningar underatt som
beredskap och i krig kan behöva skyddas och planera motåtgärder. Detatt

bl.a. nödvändigtär definiera ambitionerna och avdela deatt att resurser
fordras. Det kan innebära civila militäraoch myndigheter planerarattsom

bevakningsorganisation förstärkereller den redan finns. Tillen som-
uppgiften hör utbilda personalen ska ingå i organisationenatt och attsom
informera de berörda planeringen.om

beredskapUnder handlar det verkställa de åtgärder deattom som
ansvariga myndigheterna bedömer lämpliga eller nödvändiga. Detsom
sker i skede innan det står klart militärtett kommer ägaett attvar angrepp

Kraven på bevakningen kommer naturliga skälrum. att mestav vara
omfattande i detta skede. Ovissheten vilken del landet blirom av som
stridsomrâde gör det angeläget upprätthålla bevakningatt över storaen
delar landet. När det militära har påbörjats sannoliktgår detangreppet att
i hög inriktagrad skyddet på områden drabbas krigshandlingar.som av

minskarHotet sannolikt på andra håll eller ändrar karaktär. Bevakningen
efterkan hand begränsas i dessa områden eller inriktas objektpå andra
funktioner.eller

skyddsvärdaDe anläggningarnas betydelse

De skyddsvärda anläggningarnas betydelse för den krigsviktiga verksam-
heten beror bl.a. funktion,på deras omfattning och läge. En del av
anläggningarna syftar till möjligtgöra det för civila militäraochatt myn-
digheter organisera effektiv ledning. fordrarDetta bl.a.att samband ochen
kommunikationer. Andra har betydelse för invånarna ska kunna fåatt
varning och information. livsnödvändigaDen försörjningen under bered-

iskap och krig ställer krav på verksamheter kan fortgå, vilket i mångaatt
fall fordrar anläggningarna funktionsdugliga.äratt

Anläggningarna varierar i betydelse också för angriparen. väljerHan
målen för sina sabotagehandlingar eller andra åtgärder med tillhänsyn vad

Ävenhan vill uppnå och vilka han kan avdela. intedet går attresurser om
förhindra möjligen begränsa följdernaett det kanattangrepp av- -
bevakningen tvinga angriparen använda större han vadän hanatt resurser

skulle ha behövt göra. Det minskar riskerna för på andraannars angrepp
anläggningar.

Behovet personal för bevakningenav
Skyddets omfattning vid varje enskilt objekt har planerats myndig-deav
heter för skyddsåtgärderna. i fallDet har del bedömtssom svarar en
tillräckligt tillfälligmed tillsyn, rondering.s.k. Denna tillsyn kanen vara
kombinerad med användning tekniska anordningar för larm. andraIav
fall ständig bevakning.sker en

Enligt den nuvarande planläggningen kommer del antaletstoren av
skyddsvärda anläggningar emellertid obevakade. framgårSomatt vara av
följande tabell med uppgifter från militärområdena gäller givet-detett av
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vis i fred till i krig.del under beredskap och 30 %även Drygtmen en av
civila objekt 20%antalet och knappt militära objektende kommer ävenav

efter militärt landet obevakade.ett attmotangrepp vara

Typ anlägg- Antal anlägg- Andel i procentav
ningar ningar
Fas Rondering Ständig Obevakat

bevakning

Civila
Fred 947 34 13 53
Beredskap 991 3l 51 18
Krig 960 636 31

Militära
Fred l 414 75 4 21
Beredskap 373 40 39 21l
Krig 916 7 76 |7

En orsakerna till anläggningarså många skyddsvärda enligt plane-attav
ringen inte kommer ha någon bevakning i krig det saknasäratt att

inompersonal. Den personal militärområdedetta avseddär attsom
föranvändas bevakning i krig enligt planeringen tilluppgår 40000ca
Fördelningen civila militäramellan och anläggningar olikaochpersoner.

slag redovisas i följandepersonal tabell.av

Typ Antalav personer
anläggning

Ovrig militärHemvärns Civil Polis
personal personal bevak-

ningsper-
sonal

Civila 10640 5210 470 13
Militära 14650 8020 199 -
Summa 29025 13230 669 13
a Anställda inom bevakningsföretag.

Behovet vid varje enskild anläggning varierarpersonal bl.a. med hänsynav
funktiontill objektets anläggningensoch betydelse, omfattning och dess
inte tillgängliga uppgifternaläge. Det går på grundval de bedömaatt av nu

vilken olikabetydelse anläggningar har och detaljeradgöra beräk-att en
ning personalbehovet. I det underlag utredningen förfogar överav som
saknas det på detta stadium framför uppgifterallt den kommunalaom
verksamheten. sekretariatet imåste det här avseendetäven göra över-en
slagsberäkning.

givetvis inte iDet går heller det här sammanhanget bedömaatt en
angripares möjligheter avdela sabotageresurser riskernaoch bedömaatt att
för de olika anläggningarna. Bevakning och reservanord-motangrepp
ningar har emellertid effektstarkt avhållande riktademot moten angrepp
vitala funktioner enligt försvarsbeslut1992 års kan förmål ettsom vara

anfall.överraskande
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förgenomsnittliga bevakningsstyrkan de enligt plane-Den storleken på
militärområdet skyddsobjektenringen inom redovisade utvalda ärdet ca

sannolikt i flesta fallen flexibilitet i30 medger deDetta antal enpersoner.
i tiden. skyddsobjekt ligger tillviss uthållighetåtgärderna och De somen

i mening,för planering sannolikt prioriteradegrund denna någon dvsär
håll. kanbehovet där allt döma behovet på andra Detär större änattav

vid obevakadebakgrunden behovet personal både deden antas attmot av
tidigareobjekten i statliga enskilda verksamheten och vid deden och

redovisade anläggningarna genomsnittligt lägre, 10- 15kommunala sägär
personer.

tidigare omkring 5000 tillkommande skyddsvärdaMed de beräknade
föranläggningarna ytterligare bevakningspersonal landetskulle behovet av

i till 75000 skullehelhet uppgå mellan 50 000 å Det ävendess personer.
bli krig föraförstärkning sannolikt nödvändigt undermed sådan atten

ibevakningspersonal från anläggningar områden därskyddsvärdaöver
till anläggningar i angriparenhotet minskar områden där ha störreettantas

verksamheter.störningar i olika Omfattningenintresse åstadkommaatt av
omfördelningar bl.a. situationen har uppstått hurdessa beror på som -
krigshandlingama vilka berörda.länge har pågått och områden ärsom

bevakningsföretagensPolisens och till kunnapersonal kommer del atten
dessa bevakningsuppgifter. Avsnitt innehål-i för utökade D.lanspråktas

förför polisens behov personaller redogörelse övervägandenaen om av
utökning Rikspolis-bevakning i krig.bl.a. under beredskap och Den som

i förhållandeemellertid begränsadstyrelsen planerar kommer att vara -
siffrornatill enligt överslagsvis skullede behov det de beräknadestora som

tillfråga Polisen bevakningsföretagen sannoliktoch kommervara om.
för uppgifter rörligdelen de karaktär kommerstörsta attatt svara av som

utföras.behöva
bevakningenhänsyn till betydande behov utöka redo-Med det att som

hemvärnetligger till antingenvisningen tyder det hands låtapå närmast att
iför uppgifterna inrätta militära bevakningsenhetereller attsvara nya

organisation speciellt utbildad förarméns med personal detta. Det senare
förkastatsalternativet nyligen riksdagen, i början år 1992har av som av

korttidsutbildningen vämplik-beslutade avbryta den då pågåendeatt av
avvisat Förslagtiga inom Tidigare har politiska ocksåarmén. de ettorganen

Följaktligenvärnpliktiga till utbildning 2,5under månader.att ta ut
föralternativet i förbereda sigåterstår hemvärnet uppdrag denatt attge

bevakningen. framgått i avsnitt 6.2 fordrarutökade Som övervägandenaav
förstärkning organisationen.detta aven

Byggnads- och reparationsverksamhetenD. ll

Arbetsuppgifter och organisation

reparationsberedskapen beredskapsorganisa-Byggnads- och BRB är en
uppgift utföra röjnings-tion har till nybyggnads-, reparations- ochattsom
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försvaret. iför militära civila BRB ska verksamdet och detarbeten vara
krigsfara förhållandenvid ellerkrig och regeringen beslutar detom- -

krigsfara varit Regeringenskrig eller landet harorsakadeär somsom av
börjaorganisationen ska verka kan delar landet.beslut att avse avom

militära myndigheter förbandochBRB ska planera sådana arbeten som
själva utföra.civila myndigheter företag inte Omeller och attavser en

prioritering materiella ske verksamheten hållerde måste närav resurserna
i första tillgodoseorganiseras, enligt bestämmelserna handpå ska BRBatt

militära försvaretsdet behov
finns fredOrganisationen i inom bygg-,består deav resurser som

Fortifikationsjörvalzningeninstallations- konsultföretagen.maskin-, och
företagför träffarplanerar den och avtal medverksamheten, dvs.svarar

ingå i organisationen.skasom
BRB består av

Arbetsgrupper företagens arbetsorganisation i fred;Motsvarar. . . . . ..Maskinenheter Maskiner förare;medC1 . . . . .. ledning, förrådDepåer och verkstäder.Företagensu . . . . . . . . . . . . .
drzftvärn.I organisationen ingår också

militära försvarets område kommer BRB under beredskap ochInom det
flygplatsarbetenkrig utföra framför befástningar ochalltatt

civila omfattainom försvaret bl.a. deVerksamheten det kommer att
olika framgår följande sammanställning.slag arbeten som avav

arbetsuppgiftFunktion Exempel på

Befolkningsskydd Byggaskyddsrum
och räddningstjänst Röja i skadadeområden

Ordna branddammar
byggande skyddadeLeda utrymmenav

Hälso- sjukvårdoch Ombyggnad lokalerav
befintliga sjukhusKomplettera

Telekommunikationer för länkstationer,Förstärka byggnader
transformatorer m.m.

ledningarReparera
enligt krigsvägplanenByggaT vägarranspørter nya

kringgångsvägarOrdna
järnvägar, flygplatserReparera vägar, och

hamnar
transformatorstationer,Elenergi kraft-Reparera och

ochbyggnader vattenvägar
för anläggningarByggaskydd

Personalbehov

ingår för 600 företag, iBRB närvarande under beredskap ochI lca som
disponera 50000 60000 sina fredstidakrig beräknas kunna mellan och av

för i 10%anställda. har uppskov tal dessa.Företagen runt av
bliverksamheten kan på många håll mycket ochKraven på stora

följaktligensannolikt öka. Detbehovet personal kommer äratt ettav
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intresse företagen får disponera möjligt sinaså många anställda.att som av
Nyckelpersonal- i företagen i fortsättningen möjligheter fåbör haäven att

från militär tjänstgöring.uppskov Den del de anställda inom BRB-av
Företagen inte ingå i militära Försvaret inte i förska det bör anspråktassom

uppgifter inom civila försvaret.andra det
BRB-företagen vidarekan komma behöva antalatt ett utanpersoner

särskild utförautbildning uppgifter. Ledningen förkan enklare BRBsom
bedömer dessa kommer kunna rekryteras iunder beredskap ochatt att
krig, arbetsförmedlingendvs. eller med stöd bestämmelsernagenom av om
tjänsteplikt. Som utredningen framhållit i avsnitt 6.1.4 kan det vara
lämpligt företagen för uppgifterna, framför röjningsarbe-del alltatt en av

förstärkningspersonal enligt ianvänder den övervägandenäventet, som
avsnitt finnas inom funktionen befolkningsskyddD.2 kan komma ochatt
räddningstjänst. Enligt utredningens mening inte lämpligtdet BRBär att
bygger organisation pliktpersonal fredi ochtas utupp en egen av som
krigsplaceras i verksamheten.
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Bilaga E

genomsnittikostnaderBeräknade per
vapenfriautbildningförelevdag av

brandmäntillänstepliktiga
199192utbildningsåret

Måttenhet elevdagKronor per

KronorKronorutbildning och kostnadTyp av avrundat

utbildningInledande
Grundkostnad1.1

3900Dagersättning
830Beklädnadsersättning

10287Förläggning hyra
5130Förplägnad
1895Máltidsersättning
770Helgersättning
290Förplägnadsersättning

5000ledighetutryckn,in- ochResor
135läkemedelSjukvård och
015Tandvård
115Glasögon
065Foto
125Fritidsverksamhet
125Fysisk verksamhet

1490Utryckningsbidrag
3700Familjebidrag

125ekonomisk hjälpSärskild
214000339z97Summa

Utbildningskostnadb1.2
10323Lärare

863Utbildningslokaler
530Litteratur m.m.

12906Utbildningsservice
345Skyddsglasögon

1038skyddskläderTvätt
1201Transporter
1720pliktuttagnaAdministration deav
2595administrationÖvrig

320200315221Summa

660001.3 Totalt

Praktikrjänstgöring2.
Grundkostnad2.1

3900Dagersättning
830Beklädnadsersättning

102287Förläggning hyra
5130Förplägnad
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Måltidsersättning 1895
Helgersättning 770
Förplägnadsersättning 290

in-Resor och utryckn, ledighet 5000
Sjukvård och läkemedel 135
Tandvård 015
Glasögon 115
Foto 065
Fritidsverksamhet 125
Fysisk verksamhet 125
Utryckningsbidrag 1490
Familjebidrag 3700
Särskild ekonomisk hjälp 125
Summa 33997 341000

2.2 Utbildningskostnaf
Lärare 432
Utbildningslokaler 035
Litteratur 012m.m.
Utbildningsservice 554
Glasögon 005
Tvätt skyddskläder 694av
Transporter 122
dministration pliktuttagnade 1720av
Ovrig administration 2595
Summa 6169 l0000
Totalt 414000

Reperitiøvrtsutbildningövningar
Grundkostnadd3.1
Dagpenning 46440
Befattningspenning 220
Förläggning 10287
Förplägnad 120295
Sjukvård och läkemedel 495
Resor 33325
Summa 72862 725000

Utbildningsningskøstnadd3.2
Lärare och övningsledare 20325
Utbildningslokaler 863
Litteratur 530m.m.
Utbildningsservice 172 10
Glasögon 345
Tvätt skyddskläder 2076
Transporter 1201
Administration de pliktuttagna 1720avÖvrig administration 2595
Summa 416865 47000

3.3 Totalt 120000
Vapenfristyrelsensa beräknade genomsnittliga kostnader under utbildningsâret

199293 för grundutbildning vapenfria tjänstepliktiga inom befolkningsskydd ochav
räddningstjänst. lörläggningskostnaden1 ingår även den 50%del Räddnings-somverket För.svarar
b Räddningsverkets beräknade genomsnittliga kostnader under utbildningsáret
199293 lör repetitionsutbildning övningar vapenfria tjänstepliktiga inom be-avfolkningsskydd räddningstjänst.och Räddningsverkets kostnader för förläggning
redovisas grundkostnad.som en
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grundutbildningFörgenomsnittliga kostnaderberäknadeRäddningsverketse av
Praktiktjänst-räddningstjänst.befolkningsskydd ochinomvapenfria tjänstepliktiga

grundutbildningen och detgenomfördai denomfattandeblir ängöringen mer framräknade30% under denliggaavrundade beloppet kan summan.antas ca
ideltartjänstepliktigafor vapenfriagenomsnittliga kostnaderd Beloppet somavser i skerövningarna ställetOmräddningsskolorna.övningar vidrepetitionsutbildning

för förplägnad. Detkostnadenförläggning och reducerasförkostnadernalokalt utgår
elev-1000till kronorövningar kan beräknasfor lokalasammanlagda beloppet per

dag.
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Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinansvar ochdesspatienter levnadsförhållanden,- - -villkor i högskolan.U. vårdensinnehållochutveckling.
förRegler risker.Ett seminarium varför 38.Friståendeskolor.Bidragochelevavgitter.om U.

tillåter föroreningarinne M.än 39.mer Begreppetarbetsskada.ute.
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probleminventering socialtjänstens 4 Angående-en l vattenskotrar.ur M..perspektiv.S. 42.Kretslopp Basenför hållbarstadsutveckling.M.-4.Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.-ett 43.Ecocycles TheBasisof SustainableUrban-5.Koncessi0nför iörsäkringssammanslumingar.Fi. Development.M.
6.Ny mervårdesskattelag. 44.Resurserför högskolansgrundutbildning.U.

Motiv. Del 45.Miljöfarligt avfall ochriktlinjer. M.- ansvar-Författningstextochbilagor.Del Fi. Livskvalitet46. för psykisktlångtidssjuka forskning- -7.Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kring service,stödochvård.en-Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47. Avregleradbostadsmarknad,m.m. Del Il. Fi.-Ekonomioch i kyrkan.rätt C. 48.Effektivarestatistikstyming Denstatliga-l0.Ett bolagför rundradiosändningar.nytt Ku. statistikensfinansieringochsamordning.Fi.
lLFastighetsskatt.Fi. 49.EES-anpassning marknadstöringslagstiñxiingen.avl2.Konstnarlig högskoleutbildning.U. C.
l3.Bundna aktier.Ju. 50.Avgiñerochhögkosmadsskyddinomåldre-och
l4.Mindre kadmiumi handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S
l5.Ledning och ledarskapi .Översynhögskolan några 5I sjöpolisen.Ju.av-perspektivochmöjligheter.U. 52.Ett samhälleför alla.S.
16.Kroppenefterdöden. 53.Skatt dieselolja.Fi.
l7.Den sistaundersökningen obduktioneni för54.Mer mindreett styrformerför bam-ochnya- -psykologisktperspektiv.S. ungdomspolitiken.C.
l8.Tvångsvårdi socialtjänsten och innehåll. för55.Råd forskningansvar ochtransporterom-l9. Långtidsutredningen1992.Fi. kommunikation.K.

myndighet20.Statenshundskola.Ombildningfrån till Rådför forskning ochtransporteromaktiebolag.S. kommunikation.Bilagor. K.
2l Bostadsstödtill pensionärer. 56.Färjorochfarleder.K..ZZEES-anpassning kreditupplysningslagen.Ju. 57.Beskattningav vissanaturatörmåner Fi.av m.m.23.Kontrollñågor i tulldatoriseringen Fi. 58.Miljöskulden.En hur miljöskuldenm.m. rapportom24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas vi ingenting M.gör.om25.Utvärdering försöksverksamhetenmed23-årig 59.Läraruppdraget.av U.

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.U. 60.Enklarereglerför statsanställda.Fi.
26.Råttentill folkpension kvalifikationsregleri 6l.Ett reformeratåklagarväsende.Del. ochA B. Ju.-internationellaförhållanden. 62.Forskningochutvecklingför totalförsvaret förslag-27.Årsarbetstid.A. till åtgärder.Fö.
28.Kartläggning kasinospel Regionalaenligt internationella 63. rollerav perspektivstudie.C.en- -regler.Fi. 64.Utsikt framtidensregioner sju debattinlägg.mot C.-29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sveriges 65.Kartboken.C.ny-nationellasmittskyddsfunktioner. 66.Västsverige regioni utveckling.C.-30.KreditR5rsäkringNågraaktuellaproblem.Fi. 67.Fortsattreforrnering töretagsbeskattrtingen.Del- avSLLagstitiIting satellitsändningar Ft.om av

TV-program.Ku. 68.Långsiktigmiljöforskning.M.
32.Nya Inlandsbanan.K. 69.Meningsfullvistelse asyliörläggning.Ku.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C. 70.Telelag.K.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M. 7l Bostadsförmedlingi former.Fi.nya.35.Kart- ochmåtningsutbildningari skolforrner.M. 72.Detkommunalamedlemskapet.nya C.
36.RadioochTV i Ku.ett.
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vårdförservice,stödochvalfrihet- Försvarsmakten.F6.Välfärdoch stödtill73. l05.Administrativt
störda.psykiskt Civilbefölhavama.Fö.106.

inommätteknik SPProvningochprivat- ombyggnad.Ku.Kulturstödvid74.Prova l07.
europaperspektiv.N. Ekonomi.Teknik Ju.i OrganisationochSMP l08. VAL,

Fi.kriserochi krig. andraunder ochpolitik i arrendejordbruketEkonomisk Investeringar75. 109.
2000-talet.Huvudbetän-införSkogspolitiken arrenderättsligafrågor.Ju.76.

Bilagor lnformationsTelcnologininför 2000-talet.Skogspolitiken informationochdenkande. l10. nya
Bilagor ll. Jo.2000-talet. frågor Ju.Skogspolitikeninför processrättsligastraff-och m.m.-socialförsäkringen skogsvårdsorganisationen.Jo.iPsykisktstörda framtida77. ett lll. Den-

kanslihuset.kunskapsunderlag. Administrationenil2.l
internationellainsolvens-vissa Fi.administrationen Bilaga.Utredningen78. Klaraom -

frågor. företagsrekonstruktion.Ju.Ju. 113.Lagom
Överenskommelseorganisation.och lokalerfastigheter trafiksystem.MalmöregionensStatens l 14.ny-. infrastruktur.K.i trafikensFi åtgärderom

Svenskkriminalpolitiskforskning.Ju. aweckling ABKriminologisk och Kontroll i konkurrens115. av-. kontrollbesiktning.K.dubbeltbättre.Ju. monopol.Trafikpolisen Bilprovningsänmer
arbetskraft.A.utmaning.Ju. uthyrningGenteknik förmedlingochPrivatll6. aven-. studieEG.Ju.och lågprisbutilten.EnAktiebolagslagen ochKonsumenterna117. av. kränkning brott.Ju. dagligvaruhandeln.för Jo.Ersättning iändradeköpvanorgenom. läkare.törsvarsfastigheter.Fö. privatpraktiserandeFörvaltning Arvodenför vårdhos118.av. utvecklings-U. ochbetygssystem. trädgårdsnäring nulägeEtt Svensk119.nytt -. Åtgärder jordbrukochSverigesförberedaför möjligheter.Jo.att. förslaglivsmedelsindustriför EG arvsfonden.vegeta- Allmänna120.om-

ochdenekololivsmedelsexportenbiliesektom, Fi.mervärdeskattefrâgor.Vissal21.
tillproduktionen. övergånggiska Jo. studiestödochbakgrund122.Social -.organisationochbehov,verksamhet-Veterinär högrestudier.U.. finansiering.Jo. AMU-Gruppenmöjligheter vag123.Ett hav motav -billigare.rättvisareenklareBostadsbidrag utbildningsmarknad.A.2000-talets---. Översynframtiden.Jo. svenskaBiobränslenför detomprövning.Biståndunder124. av. Bilagedel.Jo.för framtiden.Biobränslen Moçambique.UD.medutvecklingssamarbetet. Åtgärder och.Pliktleverans.U. jordbrukSverigesför förbereda125. att

animalie-i världen.U.Svenskskola förslaglivsmedelsindustriför EG om-. bildning.för U.Skola sektorn.Jo.. för projektkapitalmarknadensvenska EnvironmentalDebt.M.SwedishDen 126.. roll. N.framtidaoch Fi.nuvarande verksamhet.Boverket uppgifterochI27.statens- -arbetslivet.diskrimineringietniskFörbud Kommunaluppdragsverksamhet.C.128.mot. handikapp.ochKu. Merkosmadervid sjukdom129.
Hushållssparandeti samhälls- ochlite lotterierför folkrörelsemasVinnaeller försvinna97. Sparar 130. -ekonomin.Fi. i framtiden.C.spel

kartläggningsocialbidrag Sjöfylleri.Kommunernas Rattfyllerioch Ju.98. 131.Grovtaven-
mål-kostnader för totalförsvaret-132.Frivillig verksamhet ettm.m.normer,

trädgårds-jordbruketochinomRådgivningen resultatperspektiv.Fö.99. och
ochflyktingar. Ku.näringen.Jo. asylsökandeMottagandet133. av

arbetsgivarorganisationema.Fi. C.och kommunalaföretag.l00. Staten Handlingsoffentlighethos134.
sjukvård.Fö.hälso-ochFörsvarsmaktens handräckningskostnader.10l l35.Miljöskadeförsäkringoch. förvaltningskosmaderMyndigheternasl02. M.

budgetering löneförändringar.Fi.pris- och utvecklingsmöjligheter.Svensktfiske nulägeoch136.av- -l03. FHU92.A. Jo.
handlingsplansvenskuppgift efter RioVår104. Arkeologiochexploatering.Ku.137.-

inför 2000-talet.M.
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frågor138.Några angåendeRegeringsrätten.Ju.
139.Totaltörsvarsplilct.F6.
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organisationför SverigesSmittskyddsinstitutet-Utrikesdepartementet ny
[29]smittskyddsñmktioner.nationellaÖversyn detsvenskaomprövning.Biståndunder av levnadsförhållanden,Psykiatrinochdesspatienter-[124]Moçambique.utvecklingssamarbetemed [37]innehållochutveckling.vårdens

arbetsskada.[39]BegreppetJustitiedepartementet
långtidssjukaLivskvalitetför psykisktaktier. [13]Bundna vård.[46]kring service,stodochforskning-kreditupplysningslagen.[22]EES-anpassningav ochhögkosmadsskyddinomäldre-Avgifter ochÖversyn sjöpolisen.[51]av [50]handikappomsorgen.[61]ochB.åklagarväsende.DelAEtt reforrnerat för [52]samhälle alla.Ettinsolvens-internationellavissaUtredningenom förstödochvårdvalfrihet- service,Välfärdochfrågor. [78] psykisktstörda.[73]forskning.[80]lcriminalpolitiskKrirninologiskoch socialförsäkringen kunskaps-iPsykisktstörda ett-[81]dubbeltbättre.Trafikpolisen änmer [77]underlag.[82]Genteknik utmaning.en [89]- rättvisare billigare.enklareBostadsbidrag ---[83]Aktiebolagslagenoch EG. kartläggningsocialbidragKommunernas aven-[84]kränkning brott.Ersättningför genom [98]kostnaderm.m.normer,Ekonomi.[108]TeknikVAL, Organisation [118]privatpraktiserandeläkare.för vårdhosArvodenarrende-arrendejordbruketochandraiInvesteringar arvsfonden.[120]Allmännarättsligafrågor. [109] [129]ochhandikapp.Merkostnadervid sjukdomTeknologininformationsInformation denoch nya -

10]processråttsligafrågorstraff-och Kommunikationsdepartementetm.m.
Rlretagsrekonstruktion.[113]Lagom [32]Inlandsbanan.Nya[131]Grovt Sjöfylleri.Rattfyllerioch kommunikation.ochför forskningRåd transporteromRegeringsrätten.[138]Några frågorangående kommunikation.ochRådför forskning transporterom

[55]Bilagor.Försvarsdepartementet
[56]Färjorochfarleder.totalförsvaret förslagForskning utvecklingföroch - Telelag.[70]till åtgärder.[62] ÖverenskommelseMalmöregionenstrafiksystem.[85]Förvaltning försvarsfastigheter.av [114]infrastruktur.åtgärderi trafikensom[101]Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård. Svenskavveckling ABKontroll i konkurrens av-[105]Administrativt Fgsrsvarsmakten.stödtill [115]kontrollbesiktning.BilprovningsmonopolpåCivilbefälhavama.[106]

mål-för totalförsvaret-Frivillig verksamhet ett Finansdepartementet
[132]och resultatperspektiv. försäkringssammanslumingar.[5]KoncessionförTotalförsvarsplikt.[139] mervärdesskattelag.Ny

Motiv. DelSocialdepartementet - [6]Författningstextochbilagor.Del2.-situationi kommunernaPsykisktstördas [8]Fastighetstaxering Bostadsrätter.m.m.-perspektiv.[3]probleminventering socialtjänstens-en ur Fastighetsskatt.[11][4]perspektiv.Psykiatrini Norden jämförandeett- [19]Långtidsutredningen1992.efterdöden.[16]Kroppen [23]tulldatoriseringenKontrollfrågori m.m.obduktioneniundersökningensistaDen ett- [24]bostadsmarknad.Avregleradpsykologisktperspektiv.[17] internationellaenligtKartläggning kasinospelav -innehåll.[18]socialtjänsten ochTvångsvårdi ansvar- regler.[28]tillfrån myndighethundskola.OmbildningStatens [30]aktuellaproblem.Kreditförsäkring Några-aktiebolag.[20] [40]statligverksamhet.skadehanteringiRisk-och[21]Bostadsstödtill pensionärer. Del [47]Avregleradbostadsmarknad. 11.kvalifrkationsregleritill folkpensionRätten - statligastatistikensEffektivarestatistikstyming Den-[26]internationellaförhållanden. finansiering [48]ochsamordning.
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dieselolja.Skatt [53] Rådgivningen jordbruketinom och

Beskattning vissanaturatönnåner [57] trädgårdsnäringen.[99]av m.m.
Enklare för statsanställda.regler [60] framtidaskogsvårdsorganisationen.Den [111]

reforrnering töretagsbeskatrningen.Fortsatt Del lågprisbutiken. studieav Konsumenternaoch En av
1671 i dagligvaruhandeln.[117]ändradeköpvanor
Bostadsförmedlingi former. [71] Svenskträdgárdsnäringnulägeochutvecklingsnya -Ekonomiskpolitik underkriser i krig. [75]och möjligheter.[119]

lokalerStatensfastigheteroch organisation.[79] Åtgärderför förberedaSverigesjordbruk ochny att-
Sparar för lite Hushállssparandeti samhälls- livsmedelsindustrifor EG förslag animalie-om-ekonomin.[97] sektom.[125]
Statenoch arbetsgivarorganisationema.[100] [136]Svensktfiske nulägeochutvecklingsmöjligheter.-Myndigheternasförvaltningskostnader

Arbetsmarknadsdepartementetbudgetering pris- lönetörändringar.och [102]av-
Administrationeni kanslihuset. nationellstrategi.[7]Kompetensutvecklingen-administrationen Bilaga.Klara [112] Årsarbetstid.[27]-mervärdeskattefrâgor.Vissa [121] [103]FHU92
Boverket- uppgifterochverksamhet.[127] arbetskrañ.[116]Privatförmedlingochuthyrningav

möjligheter påEtt hav AMU-Gruppen vägmotav -
2000-taletsutbildningsmarknad.[123]Utbildningsdepartementet
KulturdepartementetFrihet kompetens.Grundutbildningensansvar- -

villkor Ett bolagför rundradiosändningar.[10]nytti högskolan.[1] Lagstiftning satellitsändningar [31]TV-program.om avKonstnärlighögskoleutbildning.[12] Radio i [36]ochTV ett.Ledning ledarskapi högskolan någraoch perspektiv Meningsfullvistelse asyltörläggning.[69]-
ochmöjligheter.[15] [96]Förbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.motförsöksverksamhetenUtvärdering med3-árigav Kulturstödvid [107]ombyggnad.

utbildningyrkesinriktad i gymnasieskolan.[25] [133]Mottagandet asylsökandeochflyktingar.avFriståendeskolor.Bidrag elevavgiñer.[38]och Arkeologiochexploatering.[137]
för högskolansResurser grundutbildning.[44]

Läraruppdraget.[59] Näringsdepartementet
Ett betygssystem.[86]nytt privat- Provning mätteknikinom ochProva och SPPliktleverans.[92] SMPi europaperspektiv.[74]Svenskskolai världen.[93] för projektkapitalDensvenskamarknaden statens-Skolaiör bildning.[94] nuvarandeoch framtidaroll. [95]Socialbakgrund studiestöd övergångtilloch-studier.högre [122] Civildepartementet

Ekonomioch i kyrkan.[9]rättJordbruksdepartementet
[33]Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänstkadmiumMindre i handelsgödsel.[14] EES-anpassning marknadsforingslagstiftningen.[49]avSkogspolitikeninför 2000-talet.Huvudbetänkande.[76] för mindre styrfonnerför barn-ochMer nya-Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor [76] ungdomspolitiken.[54]Skogspolitikeninfor 2000-talet.Bilagor ll. [76] Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Åtgärderför FörberedaSverigesjordbruk ochatt Utsikt framtidens [64]regioner sju debattinlägg.mot -livsmedelsindustriför förslagEG vegetabilie-om- Kartboken.[65]sektorn,livsmedelsexportenochdenekologiska Västsverige regioni utveckling.[66]-produktionen.[87] Detkommunalamedlemskapet.[72]Veterinärverksamhet organisationbehov, och- Kommunaluppdragsverksamhet.[128]finansiering.[88] Vinnaeller försvinna folkrörelsemas ochlotterier-Biobränslenför framtiden.[90] speli framtiden.[130]Biobränslenför framtiden.Bilagedel.[91] Handlingsoffentlighethoskommunala [134]företag.
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naturresursdepartementetMiljö- och
tillåtervarförseminariumförRegler risker. Ett om

[2]föroreningarinneänute.mer
[34]datorstruktur.Fastighetsdatasystemets

[35]skolformer.imämingsutbildningarKart- och nya
[41]vattenskotrar.Angående

[42]szadsutveckling.hållbarförKretslopp Basen- Develop-SustainableUrbanofThe BasisEcocycles-
[43]ment.

[45]ochriktlinjer.avfall-Miljöfarligt ansvar
utveck-miljöskuldenhurMiljöskulden.En rapportom

[58]las ingentinggör.om
[68]miljöforskning.Långsiktig

införhandlingsplanRio svenskVår uppgiñeñer -
[104]2000-talet.

Debt. [126]EnvironmentalSwedish ,handräckningskosmader.ochMiljöskadeibrsäkring
[135]








